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Det har skett ovanligt många arenabyggen i Sverige under den senaste tioårsperioden då 

kraven från elitklubbarna blivit allt högre på arenornas utformning, standard och säkerhet. Då 

det byggts arenor i olika storlekar över hela Sverige är det ett intressant ämne att titta närmare 

på hur finansieringen ser ut bakom arenabyggena och vilka det är som investerar i arenor.  

 

Vår uppsats har valt att fokusera på två aktuella projekt i Stockholmsområdet, Swedbank 

Arena i Solna och Stockholmsarenan vid Globen. Uppsatsen behandlar frågorna kring vilka 

intressen och roller som de olika aktörer har vid arenabyggen och hur de påverkar 

finansieringen. Frågan besvaras med hjälp av tillgänglig information om projekten samt med 

hjälp av genomförda intervjuer med aktörer som är inblandade i projekten.  

 

Efter utförda intervjuer och analys av dessa kom vi fram till att det främst finns två olika typer 

av roller som aktörerna har i arenaprojekten och att deras roller påverkar finansieringen på 

olika sätt. De två olika rollerna består av dels en mer långsiktig roll som inte enbart går in i 

projektet av ekonomiska skäl, och dels en roll som förvisso kan se långsiktigt på projektet, 

men som även ser mer till det ekonomiska resultatet. Aktörernas roller påverkar 

finansieringen, den aktör som påverkar mest är kommunen som förutom att tillhandahålla 

mark även kan finansiera projekten genom att sälja byggrätter. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

During the last decade there has been an abnormal amount of stadia construction in Sweden as 

a result of the demands put forth by the professional clubs becoming increasingly higher in 

regards to the design, standard and safety. Since stadia ranging from small to large has been 

constructed all over Sweden it is an interesting subject to study in greater detail. With a focus 

on the financing and who the investors are.  

 

This thesis will focus on two current projects in the Stockholm region, Swedbank Arena in 

Solna and Stockholmsarenan next to Ericsson Globe Arena. The thesis will discuss the 

different rolls and interests of the participating parties regarding the projects and how their 

rolls affect the financing of the stadia. This will be achieved by using the available 

information as well as the information from the interviews with the actors involved in the 

projects. 

 

After completing the interviews and analyzing the results we arrived at the conclusion that 

there are two primary rolls an actor can have in regards to stadia construction and that their 

rolls affect the financing of the projects in different ways. The two different rolls consist of 

one with a more long term agenda and are not only concerned with the revenue generated by 

the project. Then there is the second roll which can have a long term agenda but are more 

focused on the financial result. The rolls of the different parties affects the financing, the actor 

that has the greatest impact is the municipality which besides providing the land also may 

finance the projects by selling development rights.     
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har ett stort antal arenor nybyggts eller renoverats i Sverige. Mellan 

åren 2000-2010 byggdes eller totalrenoverades 32 stycken arenor med en kapacitet på över 

3000 åskådare i Sverige (Dagens Nyheter, 2010). I år kan man tillägga två nya arenor till 

denna siffra då nya arenor har byggts i Kalmar och Växjö. Investeringskostnaderna för de 

nybyggda eller helrenoverade arenorna under 2000-talet uppgår till 15 miljarder kronor 

(Dagens Samhälle, 2011). I Stockholm planeras och byggs just nu tre stycken arenor, 

Swedbank Arena i Solna, Stockholmsarenan vid Globen och ytterligare en ny fotbollsarena 

vid nya Solvalla där IF Brommapojkarna planerar att spela. Dessutom planerar även 

Djurgårdens IF att bygga en egen arena vid Östermalms IP, och även AIK har som alternativ 

att bygga en egen arena istället för att spela på Swedbank Arena eller Stockholmsarenan.  

 

Tillsammans med elitidrottens allt större expansion de senaste åren har elitidrottsklubbarna 

allt oftare ställt krav eller önskemål om nya arenor till sina kommuner. Alla dessa nya 

arenaprojekt har därmed ökat de ekonomiska kraven på kommunerna som oftast är ägare eller 

delägare till arenorna gällande arenans utformning och kringfaciliteter (SKL, 2010). Jämfört 

med hur idrottsrörelsen sett ut historiskt sett, där den svenska elitidrotten varit en 

folkrörelsetradition med offentliga subventioner, med dagens mer kommersiella verksamheter 

med stora tillväxtambitioner så uppkommer en del frågor för kommunerna angående 

kommunernas ekonomiska inblandning, till exempel vart gränsen går för det kommunala 

ansvaret gentemot elitidrotten eller hur elitidrottens behov av arenor ska finansieras (ibid.).  

 

Som svar på att allt fler kommuner hörde av sig till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

angående elitidrottens krav på arenorna gjorde SKL våren 2010 en enkätundersökning om 

kommunernas arenaägande med kommuner som har elitlag i någon eller några av nio olika 

arenaidrotter. 52 kommuner svarade med sammanlagt 123 elitklubbar i de idrotter som 

berördes. Resultaten av enkäten visade bland annat att kommunerna är mycket viktiga vid 

finansiering av nya eller renoverade arenor, idag finns det sannolikt inte någon elitarena i 

Sverige där kommunen inte varit involverad alls i utvecklingen. Nära 60 % av de arenakrav 

som ställts har finansierats av kommunerna, och ytterligare drygt 30 % har samfinansierats av 

kommunerna, det är bara en liten andel av arenakraven som finansierats utan kommunala 
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pengar. Flera kommuner har varit delaktiga och finansierat förändringar även där de inte varit 

ägare eller delägare till arenan. 

 

Ett allt vanligare sätt för att hantera finansieringen av arenabyggen är genom offentligt privat 

samarbete, vanligtvis mellan kommun, idrottsklubb och företag. Kommunens huvudsakliga 

roll i sådant partnerskap är att garantera aktivitet i lokalerna under en längre period, där 

kommunala hyreskontrakt på mer än två decennier inte är ovanliga. (ibid.) 

1.2 Problemdiskussion 

Takten man bygger nya arenor i är något som ökat i frekvens och det byggdes eller 

totalrenoverades som sagt enbart under åren 2000-2010 32 stycken arenor (Dagens Nyheter, 

2010). Detta innebär att en mängd olika kommuner och privata aktörer väljer att investera i att 

bygga och renovera, vilket betyder att enorma summor pengar spenderats. Detta medför att 

man som investerare anser att det finns ett behov och en efterfrågan som stödjer dessa 

investeringar samt att man kommer att uppnå ett resultatöverskott och tjäna pengar. Eller att 

man som kommun anser att det finns andra faktorer som rättfärdigar de pengar som man 

spenderar som t.ex. att det skapas nya jobbtillfällen eller att det byggs nya bostäder.  

 

Det skapas ofta en diskussion angående om det faktiskt finns ett behov av att bygga så många 

nya arenor och om pengarna som framförallt kommunerna spenderar på arenor inte skulle 

kunna användas till viktigare ändamål som t.ex. sjukvård eller skola. 

 

En annan diskussion kring arenabyggen är om det finns tillräckligt stort utbud av evenemang 

för att berättiga de pengar man investerar, vilket är intressant då en viktig faktor gällande 

lönsamheten i projekten är så osäker. Det finns delade åsikter om detta och det är framförallt 

viktigt ur investeringssynpunkt då man behöver arrangera evenemang för att tjäna pengar på 

sin investering.  

 

Genom att utföra fem intervjuer med några av de delaktiga aktörerna i projekten och efter att 

vi har analyserat projekten utifrån de teorier vi har valt att fokusera på ska vi besvara följande 

frågor: 

Vad ser man för fördelar med att investera i arenor?  

Vad har de olika aktörerna för intressen i projekten och hur påverkar det finansieringen? 
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1.3 Problemformulering 

Vad ser man för fördelar med att investera i arenor och vad har de olika aktörerna för 

intressen i projekten samt hur påverkar det finansieringen?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att beskriva de olika aktörernas roller och intressen i 

arenabyggen och undersöka hur dessa olika roller påverkar finansieringen. Vi ska även 

studera vad man ser för fördelar med att investera i arenor. De arenabyggen som studeras är i 

huvudsak Swedbank Arena och Stockholmsarenan. Uppsatsen ska beskriva rollerna, främst 

privata aktörers och offentliga aktörers. Vidare ska uppsatsen analysera de olika rollernas 

betydelse i processen från byggande till drift och underhåll. 

 

Vi ska även i viss mån försöka undersöka parternas kalkylunderlag och på så sätt få en 

uppfattning om hur det är tänkt att investeringarna ska generera vinster, och vad värdet eller 

nyttan är för investerarna. 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsen kommer behandla främst Swedbank Arena och Stockholmsarenan, eftersom att det 

är två större och intressanta projekt. Dessutom är de högst relevanta då båda är pågående 

projekt som är under byggnation och som är placerade i geografisk närhet till varandra. De 

ligger också båda två i Stockholm vilket är att föredra då vi arbetar från Stockholm och vi i 

mån av tid valde att fokusera på projekt i närheten. Nackdelar med att bara studera två projekt 

i utveckling är att man med flera arenor skulle erhålla bättre underlag för att dra slutsatser, 

speciellt med arenor som är några år in i sin livscykel. 

1.6 Disposition 

I kapitel 1 behandlas bakgrunden till vårt ämnesval, vår problemformulering med tillhörande 

diskussion samt vårt syfte med uppsatsen. Kapitel 2 redogör för den metodik vi använt oss av 

för att skriva uppsatsen. Kapitel 3 innehåller de teorier som vi använt oss av som en grund för 

vårt arbete. I kapitel 4 redovisar vi vårt resultat av gjorda intervjuer och annan insamlad data. 

I Kapitel 5 analyseras resultatet av vår insamlade empiri med återkopplingar till teorin. 

Slutligen i kapitel 6 så finns vår slutsats och vår diskussion kring denna.  
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2. Metod 

2.1 Metodik 

Vi har valt att genomföra uppsatsen i enlighet med en kvalitativ inriktning. Den kvalitativa 

inriktningen anser vi vara bäst lämpad för att kunna uppnå syftet med uppsatsen, eftersom vi 

strävar efter en mer djupgående syn i ämnet. En kvantitativ inriktning med exempelvis en 

större enkätundersökning anser vi inte är tillämpbart med tanke på tiden och det ger 

förmodligen inte samma förståelse som en kvalitativ inriktning med några få, men djupgående 

intervjuer gör. 

 

Den metodik vi har valt att använda oss av för att kunna genomföra denna uppsats består 

främst av utförande av intervjuer samt insamlande av sekundärdata i form av artiklar och 

andra publiceringar. Då uppsatsen har en kvalitativ inriktning består insamlandet av 

information av ett mindre antal, men mer djupgående intervjuer istället för att skicka ut 

standardiserade frågeformulär till ett större antal aktörer vid de många arenabyggena från de 

senaste åren. Intervjuerna genomförs med semi-strukturerade frågor, vilket innebär att ett 

antal på förhand bestämda frågor har utformats innan intervjuerna, men ordningen eller 

fördjupningar kan skilja sig åt mellan de olika intervjuerna (Bryman, 2002, s. 301).  

 

Den insamlade sekundärdatan hämtas från olika typer av källor. Informationen inkluderar 

olika internetbaserade källor som nyhetsartiklar, rapporter och andra publiceringar. Den 

information som finns tillgänglig vid de båda arenaprojekten som uppsatsen fokuserar på 

skiljer sig markant. Då det finns en betydande andel mer information om Stockholmsarenan 

än om Swedbank Arena består den insamlade empirin om Stockholmsarenan till en större del 

av sekundärdata än vid Swedbank Arena, där empirin till en större del utgörs av information 

som insamlats vid intervjuer. 

 

En nackdel med en kvalitativ metod är att empirin baseras till stor del på mer djupgående 

intervjuer vilket gör att gör att resultatet kan variera beroende på den som intervjuas, 

tidpunkten för intervjun eller annan yttre omständighet. (Bryman, 2002, s. 269-270) 

 

Då källorna är av olika art så har vi försökt att använda källor från så trovärdiga utgivare som 

möjligt. Vid användandet av nyhetsartiklar försöker vi även att undersöka artklarnas källor om 
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det finns några och om det är möjligt att hitta dem. Den mesta av informationen, förutom 

intervjuerna, hämtas från internet. Det är därför viktigt att granska trovärdigheten lite extra 

och försöka hitta informationen på flera håll för att kunna göra oss mer säkra på 

trovärdigheten. Detta gäller främst information hämtad från dagstidningar. Vi har även använt 

rapporter från Stockholms stad, vilka vi anser vara en trovärdig källa, om än kanske inte helt 

opartisk eller oberoende gällande Stockholmsarenan. 

2.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir samma om 

undersökningen genomförs på nytt, eller om slumpmässiga eller tillfälliga omständigheter 

påverkar undersökningen (Bryman, 2002, s. 43). Då empirin i vår uppsats till stor del grundar 

sig på intervjuer så kan det vara svårt att återskapa dessa och få samma resultat då 

intervjuerna innehåller den intervjuades egna åsikter vid intervjutidpunkten. Allt annat 

material vi har använt för vår studie finns publicerat och tillgängligt för allmänheten vilket 

gör att det går att återskapa vilket ger en högre reliabilitet. 

2.3 Replikation 

Med replikation menas huruvida en studie går att upprepa med samma resultat (Bryman, 

2002, s. 43). Vad gäller replikationen av vår studie är det som för reliabiliteten, det är svårt att 

exakt återskapa intervjuerna och resultaten av dessa, medan det går att återskapa resultaten för 

våra andra informationskällor då dessa finns offentligt tillgängliga. 

2.4 Validitet 

Validitet innebär en bedömning av om de slutsatser som erhållits från en undersökning hänger 

ihop eller inte (Bryman, 2002, s. 43). I vår studie finns det risk för missförstånd och 

misstolkningar i intervjuerna vilket påverkar validiteten negativt. Detta försöks undvikas i så 

stor utsträckning som möjligt genom tydliga frågor och, om tillåtelse erhålls, inspelning av 

intervjuerna för att minimera risken för misstolkningar. Svaren bör även granskas kritiskt för 

att öka validiteten. 
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3. Teori 

3.1 Arenor och tillväxt 

Det har gjorts ett flertal studier, framförallt i USA, där det har undersökts huruvida en ny 

arena påverkar samhället på lokal och regional nivå. Vad gäller amerikanska arenor för lagen i 

de fyra stora professionella ligorna, MLB, NFL, NBA och NHL så kan man urskönja en 

tydlig trend under den andra halvan av 1900-talet där fler arenor har övergått till offentligt 

ägande, till exempel var det offentliga ägandet av NFL-arenorna 1950 36 % jämfört med 93 

% 1991 (Coates & Humphreys, 2000, s. 16). Enligt Coates och Humphreys är anledningen till 

detta många nya arenaprojekt där städerna hoppas behålla stadens lag och att de nya arenorna 

ska bidra till en ekonomisk tillväxt för regionen.  

 

Det är dock tveksamt huruvida en nybyggd arena verkligen påverkar en stads eller en regions 

ekonomiska tillväxt. Coates och Humphreys studie av de 37 amerikanska storstadsområden 

som har eller haft minst ett lag i någon av MLB, NFL och NBA under perioden 1969-1996 

visar att närvaron av professionell idrottsverksamhet inte påverkar tillväxten av de reala 

inkomsterna per capita i närområdet. Däremot så finns det en tydlig påverkan gällande nivån 

på de reala inkomsterna per capita, och det är en negativ påverkan (Coates & Humphreys, s. 

19).  

 

Det finns flera möjliga förklaringar till varför närvaron av ett professionellt idrottslag 

påverkar den reala nivån på inkomsterna i ett storstadsområde. En förklaring är att de 

offentliga medel som används till arenabyggen blir ett substitut mot andra 

användningsområden som de offentliga medlen skulle kunnat användas till. En annan 

förklaring är att evenemang på en arena är ett substitut för konsumenterna, konsumenterna har 

oftast en begränsad inkomst eller förmögenhet och måste välja om de ska spendera sina 

pengar på evenemang som hålls på arenan eller om de ska använda sina pengar till annat. 

Spenderar personer på idrottsevenemang till exempel, spenderar de mindre på annat som 

restaurangbesök, biobesök med mera. (Coates & Humphreys, 2000, s. 19-20) 

 

Ytterligare en orsak är att det kompenserar för skillnader i inkomster. Sportintresserade 

människor kanske accepterar en lite lägre lön för att stanna i en stad med ett professionellt lag 

istället för en lite högre lön i en stad utan något professionellt lag. Den sista möjliga orsaken 
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som tas upp är att professionella idrottslag kan påverka produktiviteten negativt genom att de 

anställda i en stad med professionellt lag diskuterar mer idrott än i städer utan lag och därmed 

producerar lite mindre. (Coates & Humphreys, 2000, s. 20) 

3.2 Arenor och finansiering 

Drivkrafter bakom att finansiera nya arenor är bland annat nya krav på säkerhet, vara värd för 

större evenemang och för att bidra till att utveckla området med infrastruktur med mera. Ofta 

innebär en ny arena att en gammal arena rivs vilket leder till två utvecklingsplatser, där den 

gamla platsen kan få ny användning till exempelvis bostäder. (PwC, 2008, s. 3) 

 

Den största nyttan med nya arenor är att det oftast innebär ökade publiksiffror. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) studie av de tre högsta fotbollsserierna i England mellan 

säsongerna 1992/93 och 2007/2008 visar att de lag som utökade sin publikkapacitet med 

minst 25 % genom nybyggda eller utbyggda arenor hade en ökning av publiksnittet med 127 

% jämfört med 51 % för de andra lagen. 

 

 

 

Andra nyttor med nya arenor är intäkter på evenemangsdagen som höjda biljettpriser på grund 

av förbättringar i faciliteter. Med ökad standard och komfort ökar utbudet av olika typer av 

platser där de dyrare platserna inklusive loger ger möjligheter till ökade intäkter. Utveckling 

Figur 1. Källa: PwC, 2008, s. 3 
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av arenan brukar också ge större intäkter genom mer konsumtion av kringliggande produkter 

som mat och ”merchandising”, som möjliggörs genom fler och förbättrade butiker, 

restauranger med mera. Även sponsorintäkter brukar öka med en ny arena då det blir mer 

utrymme på arenan för reklam och sedan kan själva arenanamnet säljas. (PwC, 2008, s. 6-7) 

 

En annan möjlighet med nya arenor är att det finns andra intäktsmöjligheter än själva 

huvudverksamheten. Andra intäktsmöjligheter kommer från andra evenemang som konserter, 

banketter och utställningar. På så sätt kan arenan användas året runt och inte bara vid några 

tillfällen per år. Många arenor har även utvecklat hotell vid arenan eller alldeles i närheten, 

vilket ger möjligheter till ökade hospitality-intäkter som företagskonferenser. (PwC, 2008, s. 

7) 

 

 De största osäkerheterna gällande arenaprojekt är på kort sikt tillgängligheten av finansiering 

till arenaprojektet, som är beroende av kreditmarknaden och investerares vilja att investera i 

arenor, som är av högre risk jämfört med andra objekt, speciellt gällande sportarenor där det 

finns en sportrisk som är svår att kvantifiera. På längre sikt är det osäkerheter gällande val av 

plats för arenan, speciellt i storstadsområden där utrymmen är begränsade. En annan 

osäkerhet kring arenor och viljan att investera i dem är att idrottsklubbar oftast inte är en säker 

inkomstkälla vid användandet av affärsmodeller. Anledningarna till detta är dels på grund av 

relationen mellan idrottslig framgång och finansiella resultat, det är särskilt betydande vid 

uppflyttning eller nedflyttning mellan olika serier. Den andra anledningen till att 

affärsmodeller är svåra att applicera på idrottsklubbar är att medieintäkterna är av så stor 

betydelse och att dessa avtal oftast förhandlas centralt vilket gör att den enskilda 

idrottsklubben inte kan påverka utgången av förhandlingarna med köparen. Många 

idrottsklubbar är beroende av rättighetspengarna vilket gör att de är sårbara om de 

medieföretag som äger rättigheterna skulle gå i konkurs eller få finansiella problem. (PwC, 

2008, s. 11-12) 

 

Figur 2 visar de fyra vanligaste tillvägagångssätten att finansiera och utveckla en ny arena. De 

fyra olika sätten är att den offentliga sektorn driver projektet, ett offentligt privat samarbete, 

idrottsklubben ensamt driver projektet och ett samarbete mellan utvecklare och idrottsklubb 

(PwC, 2008, s. 8). I Storbritannien har den vanligaste modellen varit att den huvudsakliga 

användaren äger och driver arenan, medan det i övriga Europa är vanligare att arenor har 
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offentliga ägare (ibid.), vilket även är fallet i Sverige, som vi tidigare nämnt, där det sannolikt 

inte finns någon arena för elitidrott där kommunen inte varit involverad (SKL, 2010, s.3). 

 

Vad gäller driften av arenan skiljer sig det åt beroende på vilken aktör som är ansvarig. Är det 

idrottsklubben som är ägaren eller operatören är strukturen enkel, idrottsklubben driver arenan 

och erhåller alla intäkter. Vid de tre övriga ägande- och utvecklingsformerna beror 

intäktsfördelningen på avtal mellan ägare och användaren av arenan. Det finns olika sätt att 

fördela risken mellan ägaren och operatören. Tre exempel på detta är leasing, ”availability 

payment” och ”staging agreements”. Vid leasing hyr hyresgästen arenan och ägaren får betalt 

dels i andel av intäkterna, vid ”availability payment” får operatören betalt för rättigheterna att 

driva arenan och göra den tillgänglig, och med ”staging agreements” menas att vissa 

långsiktiga kontrakt skrivs som ger en operatör rättigheter att driva något evenemang, som till 

exempel ett landslags hemmalandskamper, vilket ger en viss säkerhet om framtida intäkter. 

Det är dock vanligt oavsett driftsform att vissa delar av arenaverksamheten, som mat och 

souvenirer, blir ”outsourcat” till externa aktörer för att dra nytta av deras expertis och minska 

arenaoperatörens exponering för efterfrågerisker. (PwC, 2008, s. 8-9) 

 

Figur 2. Källa: PwC, 2008, s. 8) 

3.3 Offentlig finansiering 

Det har diskuterats genom åren till vilken utsträckning arenor bör finansieras av offentliga 

medel. Kritikerna till att använda offentliga medel till arenabyggen menar att det på ett 

orättvist sätt fördelar offentliga pengar till privata aktörer (Goodman, 2002, s. 174), eller att 

det tar pengar som annars kunde användas till investeringar i exempelvis barn- och 
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ungdomsidrott (SKL, 2010, s. 4). Kritiken består även i att det är tveksamt huruvida nya 

arenor bidrar till ekonomiskt tillväxt, och att den genomsnittlige skattebetalaren inte kommer 

att besöka den nya arenan och därmed inte dra nytta av den (Goodman, 2002, s. 187). 

 

Förespråkare till användandet av offentliga medel till arenabyggen menar dock att 

professionella idrottslag är allmän tillgång (Goodman, 2002, s. 174) som även bidrar till stora 

mervärden till det lokala samhället (SKL, 2010, s. 4). Det är även många, förutom ägarna och 

de som använder arenan, som drar nytta av nya arenor genom att mer varor konsumeras i 

arenans närhet (Goodman, 2002, s. 174-175) och en ny arena återbetalas delvis med 

skatteintäkter från försäljning från evenemang och ökad turism (Goodman, 2002, s. 194). 

3.4 Offentligt privat samarbete  

Ett Offentligt privat samarbete (OPS) kan vara svårdefinierat som ett resultat av att det finns 

en så stor mängd olika typer av OPS. Ett partnerskap kan innebära alla typer av samarbeten, 

att privatisera en tjänst/anläggning eller att man använder sig av finansierings-

/administrationstekniker från den privata sektorn. En bred definition av vad ett OPS är skulle 

kunna vara, ”agreed, co-operative ventures that involve atleast one public and one private-

sector institution as partners”. (Akintoye, Beck & Hardcastle, 2003, s. 4) 

 

Trots att det finns en stor mängd olika former av OPS och att det inte finns en definition utan 

flera så delar alla typer vissa karaktäristiska drag med varandra. Det finns fem generella drag 

som definierar ett partnerskap: (Akintoye et al., 2003 s. 5-6) 

 

1. Ett partnerskap måste innefatta minst två eller flera parter, varav en ska vara från 

den offentliga sektorn och en ska vara från den privata sektorn.  

2. Varje part är självbestämmande och kan förhandla själva utan att behöva söka stöd 

hos någon annan auktoritär källa.  

3. För att det ska vara ett partnerskap måste det också finnas en stabil och fortgående 

relation. En transaktion mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn är inte 

att anse som ett partnerskap.  

4. Dessutom måste alla parter bidra med något till partnerskapet i form av t.ex. pengar 

och mark, men det kan även innebära saker som auktoritet eller andra symboliska 

värden.  
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5. Det sista definierande draget hos OPS är att det ska finnas ett delat ansvar för 

utfallet eller aktiviteter.  

Det finns en rad fördelar med att använda sig av OPS, t.ex. blir det lättare att implementera 

integrerade lösningar, man har större möjlighet att använda sig av unika och kreativa 

lösningar för att uppnå sitt mål, man kan i vissa fall minska kostnaderna för projektet, tiden 

som krävs för att slutföra ett projekt kan minskas, man kan fördela risken mellan den privata 

och offentliga parten så att den som är bäst lämpad för att bära en specifik risk gör det, man 

kan locka en större grupp potentiella budgivare och det kan resultera i att man lär sig nya 

saker eller att man erhåller ny teknik. (Akintoye et al., 2003, s. 7-9)   

3.5 Stakeholder theory 

Målet med ”stakeholder theory” kan enkelt beskrivas med två frågor enligt Freeman, Parmar 

och Wicks (2004, s. 364). Den första frågan är, vad är syftet med företaget? Det leder till att 

chefer får ett incitament till att tydligt uttala den delade känslan av värde man skapar i 

företaget, samt vad som förenar alla intressenter i företaget. Den andra frågan man ställer är, 

vilket ansvar har ledningen gentemot intressenterna? Det ger ledningen incitament för att 

uttala hur man har för avsikt att driva sitt företag, d.v.s. vilken typ av relationer man vill skapa 

gentemot sina intressenter för att uppnå sitt syfte. (ibid.) 

 

Detta belyser kärnan i ”stakeholder theory”, vilket är att ekonomiskt värde skapas när 

människor villigt samlas och samarbetar för att förbättra allas omständigheter. Ledningen 

måste arbeta för att utveckla relationer, motivera sina intressenter och skapa en gemenskap 

där alla involverade gör sitt yttersta för att leverera värdet som företaget utlovar. Självklart är 

aktieägare en viktig beståndsdel i detta och även vinst är en viktig faktor. Däremot är 

angelägenheten rörande vinsten resultatet, det är inte den drivande kraften för värdeskapande i 

företaget. (ibid.) 

 

”Stakeholder theory” säger att man ska se företag som inte bara ett företag utan som en 

samling av alla inblandade parters anspråk på bolaget. Utöver de som har explicita anspråk i 

firman som aktieägarna bör man enligt ”stakeholder theory” även inkludera dem som har 

implicita anspråk i företaget, d.v.s. kunder, anställda och leverantörer. Till exempel så kan ett 

implicit anspråk i företaget vara om en kund köper en produkt från något företag. (Barton, 

Hill & Sundaram, 1989, s.36-37)  
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Utöver pengarna som kunden betalar för produkten får företaget även en kund för potentiella 

framtida affärer och goda referenser från kunden vilket kan generera nya kunder. Då har 

kunden ett implicit anspråk på företaget som innefattar att dennes produkt ska fungera på ett 

bra sätt och att även framtida produkter ska vara pålitliga. (Barton et al., 1989, s. 37)  

3.6 Sponsring 

Sponsring och framförallt kommersiell sponsring är ett av de snabbast växande 

marknadsföringsområdena idag. Från 1970-2000 utvecklades det en mer samordnad 

kommersiell sponsring än vad som var förekommande tidigare, den nya versionen av 

kommersiell sponsring ledde till en större skala på marknadsföringen och att det började 

användas globalt. (Meenaghan, 2001, s. 95) 

 

Idén bakom sponsring och anledningen till att företag och organisationer väljer att sponsra 

aktiviteter såsom sport eller dylikt är att man tror att det faktum att man bidrar till en aktivitet 

som en viss mängd människor har en känslomässig koppling till kommer att resultera i 

”goodwill” hos dessa människor. Detta kommer då i sin tur att leda till att deras attityd och 

beteende gentemot sponsorns varumärke kommer att ändras till det bättre. (Meenaghan, 2001, 

s. 96-97) 

 

Det finns ett antal grundprinciper för hur man ska förstå effekterna av sponsring, vilka är: 

 Konsumentens ”goodwill” 

 Imageförändring 

 Supportrarnas engagemang  

Sponsring i motsats till reklam uppfattas annorlunda av mottagarna i det avseendet att 

sponsring uppfattas som att man bidrar och att det är till nytta för samhället. Det uppfattas av 

mottagarna som mer diskret än reklam och det innebär att man som mottagare sänker sitt 

försvar. Det har effekten att sponsring generar ”goodwill” eftersom att det inte uppfattas som 

att man som företag gör det för egen vinning. (Meenaghan, 2001, s. 100-102) 

Imagen som skapas som ett resultat av sponsringen har ett samband med vad man väljer att 

sponsra. Om man till exempel väljer att sponsra högkultur som balett eller klassisk musik så 

kommer det skapa en image av företaget som sofistikerat, elitiskt, seriöst, diskriminerande 

och potentiellt pretentiöst. (Meenaghan, 2001, s. 102-105)  
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Eftersom att sponsring i slutändan berör aktiviteter där mottagaren engagerar sig som 

supportrar, skapas supporterengagemang. Supporterengagemang definieras som i vilken 

utsträckning konsumenterna identifierar sig och motiveras av deras koppling och engagemang 

i diverse fritidsaktiviteter. Supporterengagemang är en bra faktor för att kunna bedöma 

individers reaktion till sponsringen, då till skillnad från reklam visar studier att sponsring 

inkräktar på en känslomässig relation som existerar mellan konsumenten och den sponsrade 

aktiviteten. Detta har stor inverkan på genereringen av ”goodwill” och sponsorns image. Vid 

sponsring av en aktivitet skapas en mer positiv inställning gentemot sponsorn som bidrog till 

konsuments favorit aktivitet, vilket kan härledas från supporterengagemanget och är basen för 

hur konsumenten reagerar på sponsring. (Meenaghan, 2001, s. 105-109)   
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4. Empiri 

4.1 Presentation av intervjuade företag 

4.1.1 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) 

SGA fastigheter AB är ett fastighetsföretag som ägs till 100 % av Stockholm Stadshus AB. 

Det är ett förhållandevis litet fastighetsföretag med 15 anställda. Företagets primära uppgift är 

att äga, förvalta och utveckla arenorna i Globenområdet och att arbeta tillsammans med 

övriga fastighetsägare i området för att jobba mot Stockholm stads vision för Stockholm, som 

kallas Vision 2030. (SGA Fastigheter) 

 

De som vi intervjuade på SGA Fastigheter var Ted Mattsson och Susanne Tiderman. Ted är 

projektchef och har varit delaktig i Stockholm Arena sedan maj 2008. Susanne Tiderman är 

ekonomichef och kom in i projektet i februari 2009.  

4.1.2 Stockholm Globe Arenas 

Stockholm Globe Arenas är ett evenemangsbolag som ägs av AEG Facilities, som i 

förlängningen är ett dotterbolag till Anschutz Company vilket är en av världens ledande 

anordnare av sport och underhållningsevenemang. Stockholm Globe Arenas har en viktig 

uppgift vilken är att bidra till att Stockholm ska vara en turist och evenemangsstad i 

världsklass. De arrangerar evenemang i arenorna i Globen området och totalt har de en 

kapacitet för ungefär 44400 besökare, vilket kommer att öka till 75000 när Stockholmsarenan 

blir färdigbyggd. (Stockholm Globe Arenas) 

 

På Stockholm Globe Arenas intervjuade vi Patrik Tengwall som är säljare/affärsutvecklare 

och har varit delaktig i projektet sedan beslutet togs om att bygga en ny arena.   

4.1.3 Stockholms stad 

Stockholms stad är en stor organisation med en relativt stor utsträckning av decentraliserat 

ansvar och Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen är den centrala ledningen i 

Stockholm. Det är Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens kansli tillsammans med 

Stadsledningskontoret som är kommunstyrelsens förvaltningar, som ansvarar för styrning, 

uppföljning och utveckling av stadens verksamheter. (Stockholms stad) 
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Under vår intervju talade vi med David Lindberg som arbetar som biträdande 

borgarrådssekreterare (FP) på kultur och fastighetsroteln.  

4.1.4 Solna Stad 

Solna stad är en kommun i Stockholms län med cirka 68 000 invånare. Det finns ett starkt 

företagsklimat i Solna med 8 000 företag i alla storlekar med 66 000 arbetstillfällen. Staden 

har en stark befolkningstillväxt och inom 15 år kommer de att nå 80 000 invånare. (Solna 

stad) 

 

Den vi intervjuade var Anton Vajk, politisk sekreterare (M) på stadsledningskontoret.    

4.1.5 Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) 

Svenska fotbollsförbundet är Sveriges största specialidrottsförbund och grundades 1904. 

Svenska fotbollsförbundet har som uppgift att gynna och administrera landets fotboll, samt att 

företräda den utomlands. Fotbollsförbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund, 

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) och Union of European Football 

Associations (UEFA). Svenska fotbollsförbundets generella mål är att nationalsporten fotboll 

ska fortsätta vara Sveriges största och ledande idrott. (SvFF) 

 

Den som vi intervjuade på Svenska fotbollsförbundet var Sune Hellströmer som är senior 

advisor samt ansvarig för den nya nationalarenan.   

4.2 Ägarstrukturer 

4.2.1 Stockholmsarenan 

Stockholmsarenan ägs till 100 % av det kommunala aktiebolaget Stockholm Globe Arena 

Fastigheter, som ägs av Stockholms Stadshus AB som i sin tur ägs av Stockholms stad. SGA 

Fastigheter kommer att ansvara för drift och underhåll av arenan. Förutom Stockholmsarenan 

äger SGA Fastigheter även Ericsson Globe, Annexet, Hovet, Söderstadion och SkyView. 

(SGA Fastigheter, 2011) 

 

Stockholmsarenans hyresgäst kommer att vara Stockholm Globe Arenas, ett aktiebolag som 

ägs av Anschutz Entertainment Group (AEG) genom dotterbolaget AEG Facilities. AEG är ett 

multinationellt företag som bland annat äger arenor, evenemangsbolag och idrottsklubbar över 
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hela världen. AEG förvärvade Stockholm Globe Arenas år 2008 från Stockholms stad för tre 

miljoner kronor plus en årlig hyra (Stockholmsarenan, 2008). Globe Arenas kommer att vara 

ansvariga för arenans verksamhet med uthyrning av evenemang för Stockholmsarenan, 

samma roll som Globe Arenas har i dagsläget för övriga arenor i Globenområdet. 

4.2.2 Swedbank Arena 

Swedbank Arena ägs av fem olika delägare genom några bolagsbildningar. De fem delägarna 

är av olika typ, det är dels kommunalt genom Solna stad, en ideell förening genom Svenska 

Fotbollsförbundet (SvFF), ett statligt ägt bolag genom Jernhusen AB, samt två publika 

aktiebolag, Fabege AB och Peab Sverige AB. (Hellströmer, 2011) 

 

För upprättandet av Swedbank Arena har tre bolagsbildningar skapats av de fem aktörerna 

som är delägare i Swedbank Arena. De tre bolag som bildats är dels ett arenabolag kallat 

Arenabolaget i Solna KB. Detta bolag står som ägare till Swedbank Arena och där är de fem 

delägarna kommanditdelägare och som komplementär står Arenabolaget i Solna AB, som 

även det ägs av de fem delägarna. Arenabolaget i Solna ansvarar även för bygget av arenan. 

(Hellströmer, 2011) 

 

Det andra bolaget som bildats är även det ett kommanditbolag, Swedish Arena Management 

KB, som hyr arenan av arenabolaget och är affärsdrivande. Swedish Arena Management 

ansvarar för driften och verksamheten på arenan. I Swedish Arena Management KB är 

ägarstrukturen som för Arenabolaget, där de fem delägarna är kommanditdelägare och där ett 

aktiebolag, Swedish Arena Management AB, som ägs av de fem delägarna, står som 

komplementär. (Hellströmer, 2011) 

 

Anledningen till att bolagen bildades som kommanditbolag är av ekonomiska skäl, bland 

annat för att kunna hantera kapitaltillskott direkt i redovisningen istället för att ta det genom 

aktieägartillskott. Det var Peab och Fabege som var drivande i bolagsbildnigarna och dess 

utformningar. (Hellströmer, 2011) 

 

Ägarförhållandena i Arenabolaget i Solna följer, Solna stad äger 16,7 %, Svenska 

Fotbollsförbundet äger 33,3 % (en siffra som kommer att sjunka något då SvFF har en låst 

kapitalinstats som inte kommer att ändras i och med att investeringskostnaderna för bygget 

stiger), Jernhusen äger 22,2 %, Fabege äger 16,7% och Peab äger 11,1%. SvFF är alltså den 
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största enskilda ägaren, medan Fabege och Peab, som har ett nära samarbete, är störst 

tillsammans. (PwC, 2011, s. 24) 

 

SvFF:s kapitalinsats härrör från den vinst som de erhållit vid försäljningen av Råsunda, där de 

använder sig av vinsten för det nya projektet. De andra ägarna har åtagit sig att i den mån som 

behövs skjuta till mer kapital. (Hellströmer, 2011) 

 

Det tredje bolaget som bildats är en koncern kallad Råsta Holding AB där nio dotterbolag 

ingår. Råsta Holding ansvarar för det övriga i området Arenastaden som byggrätter i övrigt 

och Råsta har även åtagit sig att sköta infrastrukturen och dess kostnader. Råsta Holding ägs 

av Peab (37,5%), Fabege (37,5%) och Solna stad (25%). (PwC, 2011, s. 22) 

4.3 Finansiering 

4.3.1 Swedbank Arena 

 

Den totala kostnaden för Swedbank Arena kommer totalt att bli cirka 2,5 miljarder kronor, där 

byggkostnaderna är 2,2 miljarder kronor och 280 miljoner kronor är andra investeringar. 

Projektet finansieras genom 1 360 MSEK lån (55 %), 206 MSEK förlagslån från (8 %) från 

ägarna exklusive Solna stad, samt 914 MSEK eget kapital (37 %). (PwC, 2011, s. 25) 

 

Byggkostnaderna kommer alltså att landa någonstans på lite drygt 2,4 miljarder kronor. 

Byggordern till Peab var 2,2 miljarder kronor. Anledningarna till de ökade kostnaderna är dels 

att beslut tagits om att fler loger ska byggas eftersom det anses vara lönsamt. Sedan har 

kostnaderna höjts på grund av viss skillnad i prisutveckling, vissa kostnader påverkas av 

prisstegringar som arbetskostnader, material och valutor. Jämfört med andra arenaprojekt i 

världen så är kostnaderna för Swedbank Arena på en rimlig nivå. Den dyraste arenan är 

Wembley Stadium i London, som liksom Swedbank Arena har samma ägarkoncept med 

delägare där det engelska fotbollsförbundet är ägare. Wembley som kostade 100-125 000 

kr/plats, medan Swedbank Arena kommer att landa på ungefär 50 000 kr/plats. (Hellströmer, 

2011) 

 

Byggandet av Swedbank Arena har finansierats genom lån. Lånets storlek är 1 360 000 000 

kronor och som utlånare står Swedbank. För att minska administrativa kostnader har 

delägarna till Arenabolaget pantsatt sina aktier som säkerhet för lånet istället för att ta ut 
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lagfart och inteckningar i fastigheten. Solna stad har dock inte pantsatt sina aktier då 

kommunallagen förbjuder att kommuner pantsätter sina tillgångar. Solna stad har istället som 

säkerhet ställt sig i ett kommunalt borgensåtagande där ett löfte till Swedbank ingått om 

försäljning av sina aktier om Swedbank skulle ta ut övriga delägares pantsatta aktier som 

säkerhet. Borgensåtagandet är begränsat till det lägsta av 16,7 % av totalskulden vid varje 

tillfälle, maximalt 227 miljoner kronor, eller det belopp som Solna stad får vid försäljning av 

andelarna och sina aktier. (Solna stad, 2009) 

 

För att investeringarna i Swedbank Arena ska ge en marknadsmässig avkastning om 7,5 % på 

eget kapital under arenans livslängd krävs det enligt PwC:s rapport intäkter på 345 MSEK per 

år. Vid en intäktsnivå på 242 MSEK ger arenan insatt kapital tillbaka till ägarna. Detta sker 

dock genom ett långt tidsperspektiv där arenan ger ett ackumulerat underskott under de första 

25 åren, och ett positivt ackumulerat kapitalöverskott först år 43. (PwC, 2011, s. 33) 

4.3.2 Stockholmsarenan 

 

Den totala kostnaden för Stockholmsarenan beräknas bli cirka 2,7 miljarder kronor. Denna 

siffra består av byggkostnader på 2350 MSEK samt markförvärv på 325 MSEK. Bygget av 

Stockholmsarenan ska finansieras genom försäljning av byggrätter samt av hyresintäkter från 

operatören. Byggrätterna gäller mark i området, inklusive marken som Söderstadion står på, 

och kommer att inbringas 2013 när Söderstadion rivs till ett värde av cirka 1260 miljoner 

kronor. (Stockholms stad, 2009) 

 

De framtida intäktsnivåerna är beräknade till 101 miljoner kronor första året (2013) och 

förväntas sedan öka år för år. Denna intäktsnivå är beräknad med ett allsvenskt hemmalag, 

blir det flera hemmalag påverkas inte driftskostnaderna i någon större utsträckning medan 

intäkterna ökar. 2019 beräknas Stockholmsarenan ge ett resultatöverskott och år 2025 räknas 

det ackumulerade underskottet vara täckt och arenan börjar ge överskott. (Stockholms stad, 

2009) 

 

När bygget är klart uppskattar man att kostnaden kommer att uppgå till 2,7 miljarder kronor 

och hälften av det kommer som sagt betalas när Söderstadion rivs och man säljer tomträtterna. 

Stockholms stad tjänar 700-800 miljoner kronor per år från intäkter i globen området, samt i 

och med att man bygger Stockholm arena förväntar man sig att de vinsterna ska öka. 
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Dessutom kommer bygget och de verksamheterna som kommer ligga i anslutning till arenan 

att skapa nya arbetstillfällen. (Lindberg, 2011) 

4.4 Roller och intressen i Swedbank Arena 

4.4.1 Svenska Fotbollsförbundet 

Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) var den aktör som från början inledde arbetet med en ny 

arena i Solna. Beslutet togs efter att Sverige tillsammans med Norge, Danmark och Finland 

hade ansökt om värdskap till EM 2008 under 2002. Efter att EM-slutspelet 2008 tilldelats 

Schweiz och Österrike fördes diskussioner inom SvFF att något måste göras med 

arenasituationen i Sverige för att möta den internationella konkurrensen. Utvecklingen har lett 

till att de flesta länder, även länder i Östeuropa som för övrigt ligger efter Sverige har 

moderna arenor. SvFF strävar efter att arenastandarden i hela landet höjs och därför var de 

tvungna att själva utveckla en ny arena. Den 1 juli 2003 beslutade SvFF att de skulle uppföra 

en ny modern nationalarena för fotboll med plats för 50 000 åskådare för att kunna möta de 

högt ställda internationella kraven på en fotbollsarena. (Hellströmer, 2011) 

 

Hur arenan skulle utformas och var den skulle ligga var dock oklart från början. SvFF förde 

diskussioner med Solna stad för att hitta mark för arenan. Även Stockholms stad var 

inblandad i början av projektet, men de backade ur vid årsskiftet 2004/2005. Till en början 

diskuterades det huruvida det skulle vara möjligt att bygga en arena på samma plats som den 

för närvarande nationalarenan, Råsunda, eller om det skulle gå att bygga om arenan. Det 

visade sig ganska snart att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att riva Råsunda för att 

bygga en ny, större arena på samma ställe. (Hellströmer, 2011) 

 

SvFF och Solna stad sökte andra intresserade parter som ville vara delaktiga i projektet. När 

en lämplig plats för arenaprojektet hittades vid Solna station, gick de tre bolagen Jernhusen, 

Fabege och Peab in i projektet. I mars-april 2006 kom de fem parterna överrens om 

ägarstrukturen och bolagsbildningar för den nya nationalarenan. (Hellströmer, 2011) 

 

För Svenska Fotbollsförbundet innebär en ny nationalarena positiva ekonomiska möjligheter. 

De räknar att de löpande ska öka sitt netto på landskampsarrangemang genom högre 

publikkapacitet. Även om de inte räknar med att sälja ut varje landskamp så tror SvFF att de 

har möjlighet att göra det några gånger under ett kvalspel och att annars höja publiksnittet i 
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matcher mot mindre attraktiva motståndare som Moldavien till exempel. Förutom 

biljettförsäljningen ger även den nya arenan helt andra möjligheter för försäljning av mat och 

dryck och olika kombinationer av biljetter med andra aktiviteter än vad Råsunda gör i 

dagsläget. Det är dock viktigt att påpeka att SvFF inte driver projektet om en ny arena enbart 

av ekonomiska skäl, utan de ser andra värden än ekonomiska, som att en ny arena är en del i 

utvecklingen av svensk fotboll. Beslutet att investera i en ny arena bygger inte direkt på någon 

kalkyl som presenterats för deras årsmöte med prognoser om ekonomisk tillväxt inom de 

närmsta åren, SvFF ser mycket långsiktigt på investeringen, jämförelsevis så är Råsunda 

nästan 75 år gammalt. (Hellströmer, 2011) 

 

Vad gäller konkurrensen med Stockholmregionens andra arenaprojekt, Stockholmsarenan, så 

anser Sune Hellströmer att det skulle vara bättre för regionen med samverkan istället för 

konkurrens. För besöksnäringen skulle det vara bäst om man samverkade och inte försöker 

konkurrera ut varandra, även om det självklart blir viss konkurrens om vissa evenemang, men 

det är hälsosamt med både samverkan och konkurrens. De positiva sidorna med samverkan är 

att det gynnar besöksnäringen totalt sett i regionen så att det inte slutar med att konkurrensen 

drivs så hårt att evenemangen läggs i Göteborg istället. För att möta konkurrensen till 

Stockholmsarenan har Swedbank Arena en fördel i att de har högre publikkapacitet, och 

Swedbank Arena har också stor flexibilitet gällande typer av evenemang som de kan 

arrangera, från litet format till stora evenemang med upp till 65 000 besökare. Swedbank 

Arena har även större möjligheter vad gäller ”hospitality” med planerade hotell och annan 

servicebebyggelse i Arenastaden. (Hellströmer, 2011) 

 

Sune Hellströmer tror att efterfrågan på evenemang är tillräckligt stor för att två nya arenor 

byggs, i alla fall på sikt, när projekten väl satt sig. En anledning till detta är att 

Stockholmsregionen växer snabbt, inom några år kommer det att bo 2,5 miljoner människor i 

regionen. Dessutom har arenan ett stort upptagningsområde för människor som bor en bit från 

Stockholm. (Hellströmer, 2011) 

 

Rent ekonomiskt sett så är SvFF en svag part i samarbetet med tanke på att deras kapitalinsats 

är begränsad. Ingen av de fyra andra är ekonomiskt svaga, men det är stor skillnad på att vara 

privatägd, statligt ägd eller en kommun. Peab och Fabege är de parter som både har 

ekonomisk kraft och största möjligheter till snabbare beslut och de kan agera mest fritt. 

Balansen mellan de fem delägarna är dock god enligt Hellströmer. SvFF är starka i den 
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mening att det är de som har de evenemang som är nyckeln i arenans verksamhet. Solna stad 

är starka då de sitter på de kommunala besluten gällande infrastruktur och så vidare. 

Jernhusen med dess koppling till staten, har egentligen inget direkt inflytande men har ändå 

en närhet till trafikverket. (Hellströmer, 2011) 

 

SvFF har varit initiativtagare till projektet. Det geografiska läget och ekonomin har de dock 

inte varit den part som har varit drivande och varit beslutsfattande, utan där har Solna stad 

varit viktiga. I framtiden återstår det att se hur involverade SvFF kommer att vara delaktiga. 

De kommer att vara delaktiga i driften, men hur mycket är svårt att säga, det är inte SvFF:s 

huvuduppgift att äga en arena, SvFF ska arrangera fem landskamper i snitt per år och en 

Svenska Cupen final per år. De flesta nationsförbund runt om i Europa är inte inblandade eller 

delägare i nationalarenan. SvFF har tittat mycket utomlands inför och under utvecklingen av 

Swedbank Arena, framförallt på arenans utformning och innehåll. Det de mest har tagit till 

hänsyn i andra arenor är vad projekten har visat i efterhand, och på så sätt fått veta vad de 

tycker att de kunnat göra bättre. Den arena de har tittat mest på är Amsterdam Arena eftersom 

det är liknande förhållande där arenan ligger lite utanför centrum, arenan har ett klubblag som 

inte är inblandat ägarmässigt med mera. Amsterdam Arena är dock snart 15 år gammal så 

SvFF har försökt att göra mycket annorlunda för Swedbank Arena. (Hellströmer, 2011) 

 

Det har inte uppstått några direkta konflikter mellan de olika delägarna till Swedbank Arena, 

även om prioriteringarna är olika för de olika delägarna. SvFF skulle aldrig kunnat bygga en 

arena och vara ensam ägare. Det kanske fungerar i andra länder att fotbollsförbundet går till 

staten och ber om pengar till en ny nationalarena, men i Sverige fungerar inte detta. Därför 

krävs ett initiativ och att ekonomiskt förena olika intressen, att hitta andra intressen än de 

sportsliga som gör att andra aktörer är villiga att sätta in pengar i projektet som exempelvis 

möjligheter till nya bostäder och kontor. (Hellströmer, 2011) 

 

Det offentligt-privata samarbetet har fungerat bra enligt Hellströmer, inte gnisselfritt dock då 

de olika aktörerna har olika intressen. Peab och Fabege ska ta tillvara aktieägarna intressen, 

ge högsta möjliga avkastning till dem. Jernhusen ska generera vinst, men har även en 

samhällsuppgift i och med att de är statligt ägda. Solna stad ska ta tillvara på 

kommuninvånarna intressen och värna om utvecklingen av kommunen. (Hellströmer, 2011) 

Något som ännu inte är klart men som SvFF och övriga fem delägare vill ha är ett hemmalag 

till arenan. Det lag som varit tilltänkt att ha Swedbank Arena som hemmaarena är AIK som 
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för närvarande har Råsunda som hemmaarena. Enligt SvFF så är det dock inte i första hand av 

ekonomiska skäl som delägarna vill ha ett hemmalag, de tror att arenan kommer att gå runt 

ändå. Även om AIK inte är avgörande för arenans ekonomi så vill SvFF att AIK ska spela på 

Swedbank Arena, eftersom det är en fotbollsarena och därmed bör det ha ett hemmalag, och 

AIK ligger närmast till hand att ha Swedbank Arena som hemmaarena då AIK har haft sin 

hemvist i Solna i 75 år. (Hellströmer, 2011) 

 

SvFF menar att de har haft samarbete med AIK under arenaprojektets utveckling. AIK har 

haft en stående inbjudan sedan projektet inleddes, och AIK var med 2006 under 

diskussionerna om arenaprojektet. AIK hade även under en tid en adjungerad styrelseledamot 

i Arenbolaget. Enligt Hellströmer har det blivit något konstigt i relationen med AIK, där AIK 

inte har hanterat frågan på ett tillfredsställande sätt, då AIK har hanterat frågan som en 

storforumfråga för medlemmarna vilket inte fungerar i ett stort projekt som detta. SvFF har 

inte haft något direkt samarbete med övriga klubbar i Stockholmsområdet, Hammarby IF av 

naturliga skäl då Stockholmsarenan byggs samtidigt med Hammarby som tänkt hemmalag, 

medan Djurgårdens IF har haft alla dörrar öppna gällande frågan om deras framtida 

hemmaarena, men Djurgården verkar i dagsläget i första hand vilja uppföra en egen arena i 

Östermalm. (Hellströmer, 2011) 

 

Även Solna stad vill och hoppas att AIK ska spela på Swedbank Arena, även om de tror att 

arenan säkert kommer att kunna bäras utan AIK (Vajk, 2011). 

 

Vad gäller Swedbank så hade det gått bra med en annan namnssponsor, det var dock aldrig 

någon riktig diskussion huruvida de skulle avstå från en namnsponsor då alla parter var 

överrens om att det inte fanns något starkt skäl till att avstå och att de inte ville eller kunde 

avstå den intäkten. Däremot så skulle de inte ha sålt ut namnet till högstbjudande oavsett 

verksamhet. Branscher som anses vara starkt anknutna till samhällsverksamhet som bank och 

försäkringsbolag var att föredra framför exempelvis bryggerier. Att det blev Swedbank var för 

att de var intresserade och var beredda att betala. Då Swedbank valdes som namnssponsor 

blev det naturligt att även använda Swedbank som långivare till projektet. (Hellströmer, 2011) 

4.4.2 Solna stad 

Anledningen till att Solna stad gick in i arenaprojektet är från början att SvFF ville ha en ny 

arena då Råsunda inte uppfyller de moderna kraven som finns på standarden för arenor. 
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Tanken är att Solna stad ska kunna få tillbaka pengar från investeringen genom att vara 

delägare, genom att sälja av markrätter. Anton Vajk tycker att det är viktigt att understryka att 

Solna stad inte går in med några direkta pengar i projektet, det är en felaktig bild. Det Solna 

stad gör att de upplåter nergången mark som genom exploateringen av området genererar i en 

värdehöjning av marken. Exploateringen sker inte bara med den nya arenan utan med hela 

området, den nya stadsdelen Arenastaden med kontor, bostäder och köpcenter. De pengar som 

Solna stad ligger ute med är enbart borgensåtagande, vilket är normalt oavsett vilken typ av 

projekt det är i kommunal regi. (Vajk, 2011) 

 

De primära inkomstkällorna för Solna stad är försäljningen av markrätterna av marken runt 

omkring arenan. Solna stad ser dock inte investeringen ur bara en ekonomisk synvinkel utan 

har ett vidare perspektiv. Swedbank Arena är en del i en helt ny stadsdel i Solna, Arenastaden. 

(Vajk, 2011) 

 

Arenastaden är en av sex nya stadsdelar som utvecklas i Solna och som byggs för att möta den 

stora inflyttningen till Solna, Solna har en inflyttning på 1000-1500 personer per år. Idag bor 

det cirka 68000 människor i Solna och enligt prognos så kommer Solna ha 80000 invånare 

2020. Detta ställer höga krav på ny infrastruktur och välfärd. Arenastaden ska se till helheten, 

med både bostäder och ett företagsklimat för att skapa arbetstillfällen och bibehålla 

attraktivitet. Alla sex nya stadsdelar i Solna är nödvändiga för att kunna expandera 

infrastrukturen, som bland annat kommer att ske genom att tvärbanan dras till Solna. En ny 

arena är viktig för att behålla kommunens attraktion och stärka Solnas konkurrens. Behovet 

av nya mötesplatser bedöms vara stort i framtiden. (Vajk, 2011) 

 

När det gäller den andra stora arenan som byggs i Stockholmsregionen, Stockholmsarenan, så 

har Solna stad inte tagit det i beaktande, eftersom besluteter om byggandet av Swedbank 

Arena togs före beslutet om byggandet av Stockholmsarenan. Solna stad är med på projektet, 

men det är de privata aktörerna som gör bedömningen ur en marknadsmässig synvinkel 

huruvida det är hållbart eller inte att gå in i arenaprojektet. Stockholmsarenan är dessutom 

mindre så det är olika typer av arenor där publikkapaciteten skiljer sig upp mot 20 000 

åskådare vid konserter. Anton Vajks personliga åsikt är att det finn en efterfrågan för två nya 

arenor i Stockholmsregionen även om det är svårt att veta hur framtiden kommer att bli. 

(Vajk, 2011) 
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Fördelar med att vara fem delägare är främst riskspridning och kostnadsspridning. Sedan är 

det en fördel att vara flera då de kan utnyttja varandras olika kunskaper inom olika områden. 

Det offentligt privata samarbetet har fungerat bra genom projektet. (Vajk, 2011) 

4.4.3 Jernhusen 

Jernhusen gick in i projektet genom att sälja in marken som de ägde i området kring Solna 

station och blev därmed delägare i de bolag som bildats för projekten kring Swedbank Arena 

och Arenastaden. Jernhusen är dock ingen långsiktig ägare i något av dessa bolag utan är 

passiv ägare som sitter med i olika styrelser till dessa bolag. Nyligen gick Jernhusen ut ur 

Råsta Holding koncernen genom att sälja sina aktier i dessa företag till Fabege och Peab. 

(Jernhusen, 2011) 

4.5 Roller och intressen i Stockholmsarenan 

4.5.4 SGA Fastigheter 

 I maj 2008 började man ta fram underlag för kommunens inriktningsbeslut, vilket senare 

ledde till ett genomförandebeslut. Då togs det fram ett förfaringsunderlag och ett program 

som SGA Fastigheter upphandlade totalentreprenad på. Sedan gjordes en detaljplan och då 

började man bygget av arenan. Den huvudsakliga anledningen till att man valde att bygga 

arenan var att man ville stärka stadens näringsliv och att man ser att den genererar intäkter. 

Samt att de arenorna som finns idag är gamla och slitna, d.v.s. det finns ett behov för nya 

arenor. Det ligger dessutom i linje med Stockholm stads vision för utvecklingen av Stockholm 

som kallas Vision 2030 som säger att Stockholm ska bli en stad i världsklass. För att uppnå 

det målet krävs det att man har arenor i världsklass och istället för att renovera existerande 

arenor som t.ex. Söderstadion så valde man att bygga en ny och riva den gamla. Utöver detta 

växer behovet i Stockholm varje dag som ett resultat av att staden växer hela tiden. Som Ted 

Mattsson sa "man säger ju att varje dag flyttar det in två ledbussar med nya stockholmare", 

detta ökande behov och det faktum att man förlorar evenemang till andra städer är också 

anledningar till att man ansåg att det behövdes en ny arena. (Mattsson & Tiderman, 2011) 

 

De huvudsakliga inkomstkällorna man väntar sig är först och främst allsvensk fotboll, men 

också internationell fotboll. Man hoppas att flera allsvenska klubbar ska vilja spela på 

Stockholmsarenan och just nu är det en som är i stort sett klar och det är Hammarby. 

Hammarby spelar i divisionen under allsvenskan för tillfället dock förutser man inga problem 

med detta då de säljer mer säsongsbiljetter nu än senast de spelade i allsvenskan så intäkterna 
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SGAF är beroende av borde inte förändras så mycket. Utöver huvudinkomsten för arenan som 

är fotbollen kommer man även kunna ha andra evenemang som isevenemang, 

motorevenemang och ridsport, man vill att arenan ska vara flexibel så att man kan 

tillhandahålla många olika typer av evenemang. En del av finansieringen för arenan är 

försäljningen av marken för gamla Söderstadion och försäljning av ett antal byggrätter runt 

Stockholmsarenan. (Mattsson & Tiderman, 2011) 

 

Under projektets gång har man hela tiden haft en dialog med Hammarby, speciellt under 

programskedet där de har varit sakkunniga och gett synpunkter för hur arenan ska se ut och 

utformas. Dialogen har fungerat bra ur SGA:s synvinkel däremot är det Stockholm Globe 

Arenas som är hyresgästen och sedan har dem en dialog med sina nyttjare, sålunda är det 

Globe Arenas som primärt har en dialog med Hammarby. Globe Arenas har även kontakter 

med andra klubbar som t.ex. Djurgården och man vill gärna att de ska spela på arenan, dock 

är kalkylen som SGAF har gjort baserad på ett lag. (Mattsson & Tiderman, 2011) 

 

Från början flera år tillbaka fanns det en idé om att bygga en arena i slakthusområdet och när 

man bestämde sig för att det inte var en bra idé på grund av diverse anledningar informerade 

Solna stad om att de planerade att bygga en arena. Trots att man bestämde sig för att bygga en 

arena i Solna, d.v.s. Swedbank Arena så bestämde man sig för att det fanns ett behov för 

ytterligare en arena. Då valde man att bygga Stockholmsarenan också och dessa arenor är 

både ett komplement till varandra, samtidigt som de är konkurrenter. När det gäller fotboll är 

det i en större utsträckning ett komplement eftersom att man tar bort två arenor och bygger två 

nya. När det gäller konserter med kända artister blir det en konkurrens mellan arenorna då 

antalet artister som är tillräckligt populära för att fylla Stockholmsarenan eller Swedbank 

arena är väldigt få. Man ser det som ett samarbete också för att främja nya möjligheter som 

t.ex. att ansöka om ett EM-slutspel vilket inte har varit möjligt tidigare då arenorna som finns 

i Stockholm idag inte upprätthåller en tillräcklig standard. Dessutom är det två olika arenor 

kapacitetsmässigt och klubbarna i Stockholm har sin geografiska tillhörighet om inte det 

ändrar sig, så man anser inte Swedbank arena som en konkurrent förutom när det gäller större 

artister, man ser den mera som ett komplement. (Mattsson & Tiderman, 2011) 

 

Det finns en mängd intressenter i projektet, det är politiker, närboende och entreprenörer m.m. 

Det är Peab som bygger arenan i en totalentreprenad som SGA fastigheter upphandlade enligt 

lagen om offentlig upphandling.  För att kommunicera med andra intressenter i projektet har 
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man upprättat strukturer och kommunikationsplaner, t.ex. kontakt med media, närboende 

seminarier och träffar med näringsidkare i området för att berätta och höra vad dem tycker om 

projektet. (Mattsson & Tiderman, 2011) 

 

Då Stockholmsarenan endast har en ägare har man kortare beslutsvägar och eftersom att det är 

ett kommunalt bolag har man inte samma aktieägarintresse som privata aktörer. SGAF måste 

redovisa allt de gör enligt offentlighetsprincipen, till skillnad från Swedbank Arena där man 

har en blandning av privata och offentliga aktörer vilket kan leda till en mer invecklad 

redovisning då man har krav från allmänheten samt krav från aktiebolagen. Organisationen 

kring Stockholmsarenan är relativt platt, man har Kommunfullmäktige överst sedan har man 

en bolagsstyrelse i SGA Fastigheter som är en politisk styrelse. Härnäst har man en 

tjänstemannastyrelse i Stockholmsarenan AB som är ett projektbolag, sedan är det 

styrgruppen och sist projektchefen. Som ett kommunalt bolag har man ett större socialt ansvar 

gentemot befolkningen. (Mattsson & Tiderman, 2011) 

 

När det gäller sponsring för arenan är det evenemangsbolaget som är ansvariga men t.ex. så är 

namnrättigheterna för arenan till salu. Där har kommunen ett bestämmande inflytande för vad 

namnet får bli. Namnrättigheterna får inte säljas till vilket företag som helst, man vill att det 

ska vara etiskt och det kan även finnas andra parametrar som inverkar på försäljningen av 

namnrättigheterna. (Mattsson & Tiderman, 2011) 

4.5.5 Stockholms stad 

Anledningen till att man bestämde sig för att bygga Stockholmsarenan var för att de befintliga 

arenorna i Stockholm var för gamla och att de inte uppnår UEFA standard. Dessutom finns 

det ett stort behov av en ny arena i Stockholm. Man har planerat att få in hälften av 

investeringssumman när man säljer tomträtterna efter att Söderstadion har rivits. Man räknar 

med att behöva ungefär 40 evenemang per år för att kunna uppnå ett resultatöverskott. Under 

projektets gång har man hela tiden haft en dialog med Hammarby och även lite dialog med 

AIK om att spela på arenan. (Lindberg, 2011) 

 

Eftersom att Stockholmsarenan kommer bli en del av Globenområdet kommer man kunna dra 

nytta av stordriftsfördelar och på det viset bli mer konkurrenskraftiga. Eftersom att arenan är 

en multiarena har man en stor flexibilitet när det gäller typ av evenemang, men också när det 

gäller storlek på evenemangen. Alla evenemangsstorlekar från 5000–30000 eller till och med 
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40000.  Arenan är en del av Stockholms stads vision som kallas vision 2030 som säger att 

Stockholm ska bli en stad i världsklass och en del av det är att man vill göra Globenområdet 

till Stockholms ”entertainment district”.  Det är stor efterfrågan på evenemang och man har 

redan 60 evenemang inbokade första året. (Lindberg, 2011) 

 

Kommunen har bestämt att man ska bygga en arena men hur arenan ska se ut är det SGA 

Fastigheter som är ansvariga för, dock är självklart kommunen delaktig i den delen av 

processen också. De delaktiga parterna i processen är Stockholms stad, SGA Fastigheter och 

Peab som bygger arenan. (Lindberg, 2011) 

4.5.6 Stockholm Globe Arenas 

Stockholm Globe Arenas har varit delaktiga i projektet sedan beslutet togs om att bygga en ny 

arena. Stockholm Globe Arenas är den enda hyresgästen i Stockholm arena precis som dem är 

i nuvarande arenor som Ericsson Globe, Hovet, Annexet och Söderstadion. De hyr arenorna 

av Stockholms stad under lång tid, så Stockholmsarenan kommer bli en del av arenorna i 

Globenområdet. Som hyresgäst har de alla de kommersiella rättigheterna och sköter hela 

verksamheten i arenorna. Däremot finns det en kommunal fastighetsägare som sköter driften i 

fastigheten såsom t.ex. ventilation och värme. Stockholm Globe Arenas är ansvariga för att 

ordna evenemang på arenan och den huvudsakliga inkomstkällan är uthyrningen av arenan 

samt sponsring eller arenapartnerskap. Ett exempel på det kan vara namnrättigheterna. Andra 

inkomstkällor är försäljning av loger, VIP-stolar och klubbstolar, eller "premium seating" som 

det kallas. Dock är den primära inkomstkällan hyresintäkterna från arrangörerna av 

evenemangen. När det gäller försäljning av namnrättigheterna har Stockholms stad rätten att 

godkänna det namnet eller företaget som Globe Arenas hittar och om de inte godkänner 

företaget kompensera med motsvarande summa. (Tengwall, 2011) 

 

Den primära evenemangstypen på arenan är fotboll, d.v.s. den grundläggande verksamheten 

på arenan. Utöver det kommer man arrangera konsertverksamhet och andra typer av 

sportevenemang eller banketter/galor samt företagsevenemang. Eftersom att Stockholm arena 

är en multiarena är den anpassad för att kunna användas för de flesta typerna av evenemang. 

När man har räknat på budgeten för arenan har man tänkt sig ungefär 45 evenemang som 

utnyttjar hela arenan per år och av dessa är hälften fotboll. (Tengwall, 2011) 
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När det gäller vissa evenemang kommer det skapas en konkurrens mellan Stockholmsarenan 

och Swedbank Arena, när det gäller att vissa arrangörer kommer jobba med två alternativ de 

gånger som arenorna har samma målgrupp. Man ser också positivt på samarbete mellan 

arenorna vid evenemang när det finns fördelar för båda arenorna. Till exempel om man tänker 

sig ett fotbollsmästerskap finns det fördelar med att det finns två stora arenor. Det finns dock 

inget formaliserat samarbete idag och de är i två olika skeden. Globe Arenas har funnits i 22 

år och har ett befintligt kundnät samt besökare i sina nuvarande arenor, samtidigt som 

Swedbank Arena är en ny verksamhet som bygger upp sin evenemangsverksamhet nu.  

Det var viktigt att man kunde bygga en ny arena, inte minst på grund av att Stockholms stad 

har en vision av att Globen området ska vara nöjes/evenemangscentrum för Stockholm, men 

också eftersom att det var viktigt för fotbollen då nuvarande arenor är gamla och inte 

motsvarar de krav som ställs idag. Det var dessutom viktigt för Stockholms stad att få en 

större arena för att kunna attrahera dem större evenemangen där t.ex. Globen inte räcker till. 

(Tengwall, 2011) 

 

Stockholmsarenan ägs helt av Stockholms stad och drivs av Stockholm Globe Arenas som är 

en privat aktör och ägs av AEG Facilities. Samarbetet mellan kommunen och Stockholm 

Globe Arenas fungerar bra och man kan se arenor och evenemang som en infrastrukturell 

fråga och en turistnäringsfråga vilket är viktigt för staden. Skillnaden mellan att vara privat 

aktör gentemot att vara en offentlig aktör är att man har ett mer långsiktigt perspektiv som 

offentlig aktör till skillnad mot att ett mer kortsiktigt perspektiv med fokus på avkastning från 

den privata aktörens sida. Ett exempel skulle kunna vara Skyview som kostade ungefär 80 

miljoner att bygga. Det hade man kanske inte gjort som privat aktör med privata pengar 

eftersom att det skulle dröja för lång tid innan det blir ett resultatöverskott, men som offentlig 

aktör kan man ha ett långsiktigt perspektiv och då genomföra den typen av investeringar. 

Samarbetet mellan kommunen och Stockholm Globe Arenas har inte lett till långsammare 

beslutsfattning eller liknande. Enligt Patrik Tengwall "vi är mycket snabbare, rappare och 

kvickare nu som evenemangsbolag, som driftsoperatör. På de viset är det mycket bättre att 

inte ha eller mycket snabbare, på ett sätt enklare att inte ha en politisk styrelse i bolaget". 

Däremot måste vissa frågor t.ex. större investeringar diskuteras med kommunen men dem 

frågorna kan ta lite längre tid. (Tengwall, 2011) 

 

När det gäller efterfrågan på evenemang i Stockholm och konkurrensen med Swedbank så kan 

man konstatera att det inte finns en tillräcklig efterfrågan på så stora evenemang. Det finns 
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inte så många stora evenemang i hela Sverige så att det räcker till att finansiera två så stora 

arenor, det finns i snitt 1,7 evenemang i Sverige per år som är så stora att de lockar 50000 

personer. (Tengwall, 2011) 
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5. Analys 

Det resultat vi har nått efter intervjuer, studier av rapporter och de slutsatser vi dragit med 

stöd av våra teoretiska utgångspunkter är att de olika aktörernas roller, samt vilken typ av 

aktör det rör sig om, i stor utsträckning påverkar finansieringen. De påverkande faktorer som 

är intressanta och som vi kommer att diskutera är skillnader i hur finansieringen är uppbyggd, 

är det offentligt finansierat eller med offentligt privat samarbete, de olika aktörernas intressen 

i projekten enligt ”stakeholder” teorin, arenor som en bidragande faktor till tillväxt, framtida 

avkastningsmöjligheter samt sponsringens betydelse för finansieringen. Rollerna som vi har 

för avsikt att resonera kring är framförallt ägarrollen, operatörsrollen och hyresgästrollen. 

5.1 Arenor som en bidragande faktor till tillväxt 

Ett argument som vi har observerat på flera håll är att nybyggnationer av arenor bidrar till den 

ekonomiska tillväxten i det lokala, eller regionala, samhället. Detta har dock visat sig inte helt 

stämma, flera vetenskapliga studier visar att nya arenor inte bidrar till ekonomisk tillväxt i 

närsamhället i någon märkbar utsträckning. Den främsta anledningen till detta är att pengarna 

som spenderas på arenan och dess produkter och tjänster är pengar som annars skulle 

användas till något annat. Evenemangen på arenan blir ett substitut för andra nöjen på grund 

av att den genomsnittlige medborgaren endast har en begränsad spenderingspotential, vilket 

gör att tillväxten förblir i stort sett densamma.  

 

Självfallet är detta argument uppbyggt utifrån hur man definierar tillväxt. Även om 

försäljningen av varor och tjänster i ett område totalt sett blir ungefär detsamma före och efter 

arenabygget så kan en ny arena bidra till andra positiva effekter. En ny arena och framförallt 

dess hemmalag bidrar till mervärde till en kommun vilket kan skapa en stolthet över laget 

bland kommunens invånare och idrottslaget kan stärka kommunens varumärke. AIK och 

Modo är två exempel på lag som är starkt förknippade med sin hemkommun och är kanske 

sina kommuners starkaste varumärken. 

 

En ny arena kan också vara en del i ett större projekt att utveckla en stadsdel. I Solna byggs en 

ny stadsdel runt Swedbank Arena med 2000 nya bostäder och 10 000 nya jobb, vilket gör en 

tidigare nedgången del av kommunen till ett attraktivt område som bidrar till den 

befolkningsökning som motiverar investeringar på utökad infrastruktur i Solna. Stockholms 

stad använder också Stockholmsarenan som en del i utvecklingen av stadsdel, dels området 
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kring Globen som ska bli en nöjesstadsdel kallad Stockholm Entertainment District, och dels i 

upprustningen av Slakthusområdet.   

 

Vad gäller rollerna och deras bidrag till tillväxt i de två arenaprojekt vi har studerat så är det i 

synnerhet Stockholms stad och dess dotterbolag SGA Fastigheter som bidragit mest för 

utvecklingen av Stockholmsarenan och områdena runt omkring. Vid Swedbank Arena och 

Arenastaden är det främst Solna stad, Peab och Fabege som bidragit mest med tanke på deras 

inblandning i Råsta Holding koncernen som utvecklar området. 

5.2 Finansieringsformer 

Vilka roller aktörerna har i projekten påverkar valet av finansieringsform, men även 

finansieringsformen påverkar rollerna. De två vanligaste formerna i Sverige vid arenabyggen 

är offentlig finansiering och offentligt privat samarbete. Förutom dessa två alternativ finns 

även det som i figur 2 kallas ”sports club project”, där idrottsklubben ensamt driver projektet, 

och ett fjärde alternativ där idrottsklubben samarbetar med en annan privat aktör. De två fall 

vi har studerat är exempel på offentlig finansiering (Stockholmsarenan) och OPS (Swedbank 

Arena). I Stockholm finns även ett potentiellt arenaprojekt som skulle klassificeras i den 

tredje eller fjärde kolumnen av figur 2, Djurgårdens IF och deras planer på en ny arena på 

Östermalms IP. Djurgården planerar att bygga arenan själva, utan finansiell hjälp från 

Stockholms stad. Finansieringen ska istället hämtas från föreningen själva och privata 

finansiärer.  

 

Det den offentliga sektorn bidrar med skiljer sig åt beroende på vilken form projektet har. Vid 

offentligt ledda eller OPS så bidrar kommunen med ekonomiska medel förutom att skänka 

olika tillstånd till projektet. Båda projekten har använt sig av offentliga medel som en del av 

finansieringen vilket innebär att kommuners roll alltid är viktig för arenaprojekt för att 

finansieringen ska lösas. Kommunerna i bägge fallen kommer inte att vara särskilt delaktiga i 

själva driften av arenorna i framtiden, utan kommunerna har med sitt engagemang främst varit 

en förutsättning för att arenaprojekten ska kunna genomföras. 

 

Den privata sektorn bidrar ofta med banklån eller investerat kapital beroende på vem som är 

den drivande aktören. För Stockholmsarenan har dock inget externt kapital lånats, utan 

Stockholms stad äger och finansierar bygget via försäljning av byggrätter. Swedbank Arena 
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finansieras både genom lånat kapital och kapital från de privata och offentliga aktörer som är 

delaktiga i projektet. 

 

De två undersökta fallen överensstämmer även med figur 2 gällande ägarskap och operatör. 

Swedbank Arena både ägs och drivs av så kallade ”Special Purpose Vehicle”, Arenabolaget i 

Solna respektive Swedish Arena Management. Stockholmsarenan ägs av staden men drivs av 

ett evenemangsbolag.   

 

Det är diskuterbart huruvida offentliga medel bör eller ska användas vid stora arenaprojekt när 

kommunerna istället kan investera i annat som barn och omsorg. Arenaprojekt är alltid 

förenade med risker och där de ofta går med förlust de första åren, vilket till exempel 

Swedbank Stadion i Malmö har visat, där Malmö FF gått med stor förlust (Sydsvenskan, 

2011). Frågan är då om kommuner ska riskera sina invånares pengar i riskfyllda projekt. De 

som talar för det säger att arenor bidrar till turism och ekonomisk tillväxt, som vi diskuterat 

tidigare.  

 

Ett sätt att minimera riskerna med nybyggen av arenor är att kommunen tar hjälp av privata 

aktörer genom offentligt privata samarbeten. Risken fördelas då på flera parter och avlastar på 

så sätt kommunens ekonomiska insatser i projektet. En annan fördel med offentligt privat 

samarbete är att parterna kan utnyttja varandras kunskap och kompetens vilket förmodligen 

leder till en mer effektiv drift av verksamheten. Både Swedbank Arena och Stockholmsarenan 

har tagit hjälp av privata aktörer, framförallt Swedbank Arena som har fem delägare varav en 

är kommunen. Stockholms stad använder sig av en privat aktör i form av Stockholm Globe 

Arenas som hyresgäst och operatör till arenan. 

5.3 Aktörers olika intressen – ”stakeholder”-teorin 

När det gäller projekt med mer än en inblandad part, vilket arenaprojekt är, kommer det 

innebära att deras intressen skiljer sig. Stockholmsarenans intressenter består bland annat av 

ägaren Stockholms stad och deras dotterbolag SGA Fastigheter, operatören Stockholm Globe 

Arenas, samt användare som Hammarby IF och Live Nation. Stockholms stads intressen i 

Stockholmsarenan är inte enbart ekonomiska. Som kommun ansvarar Stockholm för 

invånarnas intressen och stadens utveckling. Stockholms stad har en tydlig vision gällande 

området kring Stockholmsarenan vilket de presenterat som Vision 2030 där södra Stockholm 
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inklusive Globenområdet ska utvecklas till ett attraktivt evenemangsområde. Med hänsyn till 

denna vision är en multievenemangsarena som Stockholmsarenan en rimlig investering. 

 

SGA Fastigheter har liknande intressen som Stockholms stad, då Stockholms stad äger SGA 

Fastigheter. Då SGA Fastigheter är ett aktiebolag och är ägaren av arenan så antar vi att SGA 

Fastigheter har mer ekonomiska intressen, eftersom aktiebolag alltid har som målsättning att 

ge avkastning till sina aktieägare. SGA Fastigheter är också mer ansvariga för att 

verksamheten ska vara lönsam.  

 

Stockholm Globe Arenas intressen ligger främst i arenans evenemang, då Globe Arenas är 

hyresgäst till Stockholmsarenan och den som är ansvarig för att boka in och sälja evenemang. 

För Globe Arenas så ligger intressena i att arrangera så många evenemang som möjligt då det 

är deras huvudsakliga inkomstkälla. Globe Arenas är operatör för övriga arenor i 

Globenområdet vilket gör att de inte bara har Stockholmsarenan som sin huvudverksamhet 

utan  de värnar om området som helhet. Arenornas olika storlekar gör att Globe Arenas har en 

fördel i flexibilitet när det gäller att anordna olika typer av evenemang och kommer med 

Stockholmsarenan att kunna arrangera evenemang från några hundra personer som besökare 

till 40 000. Globe Arenas har även en annan konkurrensfördel då de ägs av AEG. AEG äger 

även AEG Live vilket är ett evenemangsbolag och denna koppling mellan Globe Arenas och 

AEG Live kommer förmodligen Stockholmsarenan att dra nytta av då vissa artister kommer 

välja Stockholmsarenan på grund av detta. 

 

De huvudsakliga användarna av Stockholmsarenan kommer att vara Hammarby IF och 

evenemangsbolag som Live Nation. Hammarby kommer att spela 15 seriematcher och kanske 

någon/några matcher i Svenska Cupen på Stockholmsarenan varje år. Hammarbys intressen 

ligger i att spela på en så bra arena för fotboll som möjligt som har hög standard och komfort 

vilket lockar mer publik vilket innebär mer intäkter via biljettförsäljning. De vill även ha ett 

så bra avtal som möjligt med Globe Arenas så att Hammarby kan få del av övrig försäljning, 

som mat och dryck. Konsertarrangörer som Live Nation har liknande intressen som 

Hammarby där de vill ha välskötta arenor och möjligheter till försäljning av souvenirer och 

övrigt. 

 

Swedbank Arenas intressenter består bland annat av ägarna till arenabolaget och 

evenemangsbolaget, samt användarna. Solna stads intressen i Swedbank Arena är liknande 
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som Stockholms stads i Stockholmsarenan. Skillnader består dock i att Solna stad är direkt 

delägare i bolagen som äger och ska driva Swedbank Arena. Solna stad har även ett 

borgensåtagande för det lånade kapital som använts till projektet. Som kommun värnar Solna 

om sina invånares intressen och ser långsiktigt på investeringen i arenan.  

 

Jernhusen har som statligt bolag också ett visst samhällsansvar men deras huvudsakliga 

intressen i projektet ligger i att generera avkastning till sina aktieägare. Jernhusen är dock inga 

aktiva ägare och deras intressen i Swedbank Arena är inte långsiktiga då de planerar att gå ur 

alla bolag på sikt. 

 

Svenska Fotbollsförbundets intressen i Swedbank Arena är mycket långsiktiga. De vill främst 

ha en modern nationalarena för landslaget i fotboll och en arena som gör det möjligt att 

arrangera stora mästerskap eller finaler i Champions League eller Europa League. SvFF har 

som ideell förening allstå mer än bara ekonomiska anledningar till att investera i en ny arena. 

 

De privata aktörerna Peab och Fabege har lite andra intressen då dessa företag är aktiebolag 

och därmed har intresse i att generera avkastning till sina aktieägare. Detta gör att Peab och 

Fabege säkerligen är mer angelägna om att arenan ska generera vinst sett ur ett mer kortsiktigt 

perspektiv än Solna stad och SvFF.  

5.4 Framtida avkastningsmöjligheter 

Vad gäller framtida avkastningar av arenorna skiljer sig de olika aktörerna och deras roller åt. 

Till beslutsunderlaget för Stockholmsarenan har det budgeterats med intäkter på 101 miljoner 

kronor första året (2013) som sedan ökar år för år (Stockholms stad, 2009). Stockholmsarenan 

beräknas ge överskott år 2025. Jämfört med Swedbank Arena som enligt PwC:s rapport från i 

år kommer att behöva intäkter på 242 miljoner kronor för att ägarna ska få investerat kapital 

tillbaka, samt att projektet med denna intäktsnivå ger ett ackumulerat överskott först det 43:e 

året av projektet. Detta gör att det är diskuterbart om Swedbank Arena kommer att vara en 

lönsam investering eller inte. Vi har dock för lite material bakom kalkylen för att kunna dra en 

riktig slutsats om det.  

 

Det som går att diskutera är behoven och efterfrågan på evenemang. Det är kanske lite osäkert 

om Swedbank Arena kommer att kunna boka så många evenemang så att intäktsnivån hamnar 

på över 200 miljoner kronor. För att det ska gå krävs många mindre evenemang där inte hela 
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arenan används. För de evenemang som använder hela arenan kan vi se att det rör sig om fem-

sex landskamper per år, bandyfinalen och någon eller några konserter per år. Det är lite 

anmärkningsvärt att de vi intervjuat om Swedbank Arena inte tror att det spelar någon stor roll 

ekonomiskt sett om AIK väljer att ha Swedbank Arena som hemmaarena eller inte, ett 

allsvenskt hemmalag ger ju minst 15 seriematcher inklusive några derbyn och kanske några 

Svenska Cupen matcher per år, och vissa år europeiska cup-matcher. När det gäller konserter 

som utnyttjar hela arenan är det ett begränsat antal artister som kan dra 50 000 – 60 000 

åskådare, och det är en relativt hög medelålder på dem. På Ullevi arrangeras i snitt 1,7 

konserter per år och Ullevi finns kvar som en konkurrent, som även planeras att den byggas ut 

till att kunna ta 75 000 åskådare på konserter.  

 

Det är också intressant att den enda av de vi intervjuat som inte tror att det finns tillräckligt 

stor efterfrågan på evenemang för att två nya stora multievenemangsarenor byggs i Stockholm 

är Patrik Tengwall från evenemangsbolaget Stockholm Globe Arenas. För att både 

Stockholmsarenan och Swedbank Arena ska gå med vinst så krävs nog som Sune Hellströmer 

på SvFF förespråkade i vår intervju, att det behövs ett samarbete mellan arenorna istället för 

bara konkurrens som driver evenemangen från Stockholm. 

 

Ska aktörerna investera i projekten? Vad gäller Swedbank Arena är det svårt för oss att uttala 

oss om Peab och Fabege eftersom vi inte intervjuat dem. Men troligtvis har dessa två företag 

gått in i projektet med vinst som målsättning. Det är så klart osäkert till vilken utsträckning 

Peab och Fabege kommer att tjäna på att vara delägare i Swedbank Arena, men det som går 

att diskutera är andra nyttor med att investera i en arena, och där kanske Peab och Fabege ser 

det som en möjlighet att stärka sitt varumärke. En annan aspekt gällande Peab och Fabege är 

att de är delaktiga i utvecklingen av hela Arenastaden vilket gör att Swedbank Arena bara är 

den del av deras insatser i området. Detta gör att Peab och Fabege förmodligen gör rätt som 

även investerar i Swedbank Arena. 

 

SvFF behöver en ny nationalarena då Råsunda är 75 år gammal och med det i åtanke så anser 

vi att SvFF gör rätt som investerar i en ny arena. Sedan går det alltid att diskutera om 

storleken och utformningen är rimligt ur ett ekonomiskt perspektiv, vilket det möjligtvis inte 

är. Swedbank Arena är kanske för stor för att kunna producera vinst inom en snar framtid, 

men långsiktigt sett tror vi att den är av rimlig storlek då en stad av Stockholms storlek bör 
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kunna bära en arena med 50 000 sittplatser. SvFF ser långsiktigt på arenan vilket är bra då det 

kommer att ta flera år innan arenans ackumulerade underskott övergår till överskott. 

 

Vad gäller Solna stad så är det så klart diskuterbart huruvida kommunen ska riskera sina 

skattebetalares pengar i ett riskfyllt projekt. Solna stad riskerar att förlora upp till 385 miljoner 

kronor (PwC, 2011, s. 33) genom sitt insatta kapital och sitt borgensåtagande om Swedbank 

Arena går dåligt, vilket inte alls är osannolikt. Det som talar för att Solna stad ändå gör rätt i 

att investera i arenan är att de vill utveckla sin kommun och utvecklar just nu sex stycken nya 

stadsdelar för att möta den stora inflyttningen och för att ge plats för fler företag och 

arbetsplatser inom kommunen. Swedbank Arena är bara en del av dessa projekt. Solna stads 

insatta kapital kommer ifrån försäljning av markrätter så de har inte tagit kapital från annan 

verksamhet, och deras andel av lånet består av en liten del, 16,7 %, vilket gör att vi ändå tror 

att Solna stad gör rätt som investerar i en ny arena. Det är säkert viktigt för Solna ur en 

varumärkessynpunkt att nationalarenan i fotboll i framtiden kommer att finnas i Solna vilket 

ökar attraktiviteten för inflyttning och företag. 

 

När det gäller Stockholmsarenan så är det även i det fallet diskuterbart ifall Stockholms stad 

ska riskera sina skattebetalares pengar i ett riskfyllt projekt. Stockholms stad ligger dessutom 

ute med mycket mer pengar än Solna stad, Stockholms stad finansierar hälften av kostnaderna 

med försäljningar av byggrätter och resten med framtida intäkter. Det är osäkert exakt hur 

stora de framtida intäkterna blir, vilket gör investeringen riskfylld. Med tanke på det 

kalkylmaterial som finns tillgängligt så kräver dock Stockholmsarenan intäkter på klart lägre 

nivåer än Swedbank Arena för att gå med vinst, drygt 100 miljoner kronor jämfört med 242 

miljoner kronor.  

 

Det finns även för Stockholms stad andra värden än ekonomiska i att bygga en ny 

multievenemangsarena. Stockholms stad planerar med sin Vision 2030 att utveckla 

Globenområdet till Stockholms ”entertainment district” och med detta i åtanke så är 

investeringen i en ny stor arena att se som en rimlig del av utvecklingen. Både 

Stockholmsarenan och Swedbank Arena ersätter befintliga arenor vilket gör att 

investeringarna är mer försvarbara, då det bidrar till två utvecklingsområden som skapar jobb, 

bostäder och kontor. 
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5.5 Swedbanks roll och sponsring 

Swedbanks roller i Swedbank Arena är både som namnssponsor och som långivare. Sponsring 

verkar vara av betydande roll vid arenaprojekt då arenan i Solna har sålt namnrättigheterna 

och Stockholmsarenan planerar att göra det, eller namnrättigheterna är ute till försäljning i 

alla fall. För Swedbank verkar det vara en strategi de har att sponsra arenor som förknippas 

med idrott, då de förutom Swedbank Arena i Solna även är namnssponsor till Swedbank 

Stadion i Malmö, Swedbank Park i Västerås och tidigare ägde namnrättigheterna till 

Fjällräven Center i Örnsköldsvik. Att sponsra arenor kan skapa goodwill och stärka företagets 

varumärke och image. Namnssponsorns roll vid arenaprojekt verkar vara rätt betydelsefull. 

Det är en intäkt som få verkar vilja avstå med tanke på att de flesta nya arenor som byggs har 

en namnssponsor, av de 32 nya arenor som DN-artikeln berättade om så är det bara sex 

stycken som inte har en namnsponsor, till exempel Gamla Ullevi i Göteborg och Malmö 

Arena.  

 

Det är dock betydelsefullt vilken typ av företag som sponsrar arenan. Det är inga företag med 

verksamheter som kan uppfattas som tveksamma ur ett idrottsligt perspektiv som bryggerier 

eller tobaksföretag, utan det är istället allt från banker och byggföretag till livsmedelsföretag. 
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6. Diskussion och slutsats 
 

De slutsatser vi kan härleda från denna uppsats är att det primärt finns två olika typer av roller 

som är inblandade i de arenaprojekt vi undersökt. Den första rollen som vi observerat är av en 

mer långsiktig karaktär som inte enbart går in i projektet med fokus på avkastning, utan har 

mer långsiktiga mål med icke-ekonomiska intressen. För Swedbank Arena skulle dessa mer 

långsiktiga aktörer vara Solna stad och Svenska Fotbollsförbundet. När det gäller 

Stockholmsarenan så skulle de aktörer av denna typ vara Stockholms stad och SGA 

Fastigheter.  

 

Den andra typ av roll vi observerat är relativt sett lite mer kortsiktiga och som framförallt har 

ett mer ekonomiskt perspektiv i projekten. Den största skillnaden mellan de två olika typerna 

gäller främst det ekonomiska förhållningssättet till projektet där aktörer av denna roll verkar 

vara mer intresserad av ekonomisk avkastning än den tidigare rollen. Av Swedbank Arenas 

aktörer kan Fabege, Peab och Jernhusen kategoriseras i denna roll. Motsvarande aktörer för 

Stockholmsarenans skulle vara Stockholm Globe Arenas, vad gäller den ekonomiska 

synvinkeln i alla fall då Globe Arenas är en långsiktig hyresgäst. 

 

De fördelar i att investera i arenor som vi har kunnat urskönja från de olika aktörerna är dels 

ekonomiska, att ägarskap i en arena ger långsiktig avkastning, men framförallt icke-

ekonomiska värden. Dessa värden är att det stärker företagets varumärke och image genom att 

företaget associeras med att ha bidragit till arenan och utvecklingen av samhället runtomkring 

arenan. 

 

Att rollerna påverkar finansieringen kan vi också dra som en slutsats. Offentliga aktörer 

bidrog i båda fallen med mark och med kapital som införskaffades, eller ska införskaffas, via 

försäljningar av byggrätter på tomter i närheten kring arenorna och på de fastigheter där de 

gamla arenorna som ska rivas står idag. Finns privata aktörer med så finansieras arenabygget 

delvis också av deras egna kapital. 

 

En annan intressant slutsats vi kan dra är att det finns en inte helt obetydlig risk att 

investeringarna i arenorna kommer att generera förluster, eftersom utbudet på stora 

evenemang är begränsat och det är osäkert att båda arenorna kommer att kunna arrangera 
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tillräckligt många stora evenemang. I Göteborg som idag har Sveriges största arena, Ullevi, 

arrangeras det i snitt 1,7 konserter per år. 

 

Vår uppsats har fokuserat på två pågående arenaprojekt i Stockholmsområdet. Vidare 

forskning skulle kunna fokusera på flera arenor, eller gå mer på djupet för de arenor vi har 

studerat.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor Stockholmsarenan 

Finansiering 
- Varför investerade ni i arenan? 

- Vilka är de primära inkomstkällorna för er?  

- Hur långt tidsperspektiv har ni för att dels få resultatöverskott och för att tjäna tillbaka 

investeringen?  

- Har ni haft något samarbete eller dialog med stadens klubbar i utvecklingen av arenan? 

 

Vilka typer av evenemang ska arrangeras på Stockholmsarenan? 

 

Hur många evenemang per år räknar ni med? 

 

Vilken betydelse har Swedbank Arena gällande konkurrensen om evenemang? Tror du att 

efterfrågan på evenemang och arenor i Stockholm är tillräckligt stort för att två nya stora 

arenor byggs? 

 

Vilka relationer har ni till andra aktörer för arenaprojektet och hur fungerar dessa relationer? 

(Strategiskt, finansiellt och operativt sett) 

 

Roller 
- Hur delaktiga har ni varit processen av Stockholmsarenan, från idéstadiet till idag? 

o Hur ser det ut på längre sikt? 

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med kommunalt ägande? 

- I vilken utsträckning är projektet ett offentligt - privat samarbete? 

 

Sponsring 

 

Har ni någon sponsring? 

Kommer ni att sälja ut namnrättigheten för arenan och hur resonerar ni kring detta? 
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Bilaga 2 
 

Frågor Swedbank Arena 

Finansiering 
- Hur ser ägarstrukturen ut? 

- Varför investerade ni i arenan? 

- Vilka är de primära inkomstkällorna för er?  

- Hur långt tidsperspektiv har ni för att dels få resultatöverskott och för att tjäna tillbaka 

investeringen?  

- Hur stor roll spelar det om AIK väljer att inte ha Swedbank Arena som hemmaarena?  

- Har ni haft något samarbete eller dialog med stadens klubbar i utvecklingen av arenan? 

 

Vilken betydelse har Stockholmsarenan för Swedbank Arena? Konkurrens om evenemang? 

 

Tror du att efterfrågan på evenemang och arenor i Stockholm är tillräckligt stort för att två 

nya stora arenor byggs? 

 

Vilka relationer har ni till andra aktörer hur fungerar dessa relationer? Strategiskt, finansiellt 

och operativt sett. 

 

Roller 
- Hur delaktiga har ni varit processen av Swedbank Arena, från idéstadiet till idag? 

- Hur delaktiga ska ni vara i framtiden vad gäller driften? 

- Vad finns det för fördelar och nackdelar med att vara fem delägare? 

o Då de har olika intressen som måste tillgodoses, uppstår det konflikter på grund av 

detta? Hur påverkar det projektet som helhet? 

- Hur involverade har Solna stad varit i projektet?  

- Hur har det offentliga - privata samarbetet fungerat? 

 

Sponsring 

Hur viktiga är Swedbank för projektet och vilken roll har de haft?  

Kan deras varumärke påverka bilden av arenan? 


