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Sammanfattning  

  

  Titel: Arenainvesteringar 

– Drivkrafter bakom arenainvesteringar i Stockholm 

Författare Carl Lundin 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Examensarbete nummer Nr. 118 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Arenainvesteringar, Arenor i Stockholm, Investeringsteori 

  Den moderna arenan som vi känner den idag har sitt ursprung för drygt 100 år sedan. Sedan dess 

har flera aspekter på och kring anläggningen utvecklats. Arenor från samma tid har liknande 

särdrag och kan därför delas in i olika arenagenerationer. Stockholm har representanter i alla 

generationer förutom fjärde generationen som utgör exempel på arenor från början av 2000-talet 

och tio år framåt. Utöver det har det byggs både under tidigt 1900-tal, ett flertal gånger under 

mitten av 1900-talet, i början av 1990-talet och nu senast under 2010-talet.  

De generella drivkrafterna bakom arenabyggena kan kategoriseras i två fack. Antingen har en 

arena byggs helt enkelt för att det funnits starka behov av den. Det har framförallt rört sig om att 

en viss sport inte haft tillräckligt många eller några faciliteter över huvud taget att tillgå.  I övriga 

fall har arenan använts som en bas för att utveckla ett helt område. Arenan har fått stå i centrum 

för att på så sätt även dra människor till till exempel handelsplatser. Den förstnämnda kategorin 

visar sig som regel vara finansierad med offentliga medel medan den senare istället finansieras 

med offentlig-privat samverkan. 

Vad som är gemensamt för de två kategorierna av drivkrafter är dock att oavsett om det är en 

privat eller offentlig investerare så måste investeringen anses som lönsam för investeraren. I de 

fall då kalkylen inte visar på ekonomisk avkastning måste andra incitament finnas för att 

genomföra investeringen. Typiska incitament är just att arenan visar sig fördelaktig gentemot 

andra alternativa investeringar och att den i ett större perspektiv bidrar till mervärde för 

investeraren. Om incitamenten för en nybyggnation av en arena uppfylls och kalkylerna samtidigt 

är positiva kommer arenabygget att genomföras. 
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Abstract  

  

  Title: Stadium investments in Stockholm 

- A study of six arenas. 

Author Carl Lundin 

Department Department of Real Estate and Construction Management  

Thesis number Nr. 118 

Supervisor Henry Gonza Muyingo 

Keywords Arena investments, Arenas in Stockholm, Investment theory 

   

The modern arena as we know it today has its origins from about 100 years ago. Since then a lot 

of aspects have been changed and developed. Arenas built in the same age tend to have the same 

features and configurations and can therefore be categorized into different generations. 

Stockholm is represented in each generation but the fourth that constitutes arenas of the early 

21st century. Besides that there has been several arena constructions built through the entire 20th 

century and now most recently in 2010s.  

The overall motive behind arena investments can be categorized into two types. Either the arena 

was built simply because there was a considerable demand for it. For this case it has mainly been 

a matter of total lack or insufficiency of a specific sports arena. In the other case the arena has 

been used as a ground stone for developing a whole new district. The arena has then served as a 

landmark to attract people to other facilities in its vicinity. The first case has showed out to 

generally be initiated and financed by the public sector. The latter however is more often initiated 

and financed through public and private partnerships.  

What unites the two categories is that even whether its publicly or publicly-privately-partnership 

financed the investment needs to be profitable for the investor. In cases where the economic 

yields are not enough there needs to be some other kind of incentive to go through with the 

investment. A typical incentive is that the arena turns out to be better than alternative 

investments and that, in a bigger perspective it still adds value to the investor.  

If the incentives for a new arena are fulfilled and the cost estimates are positive the arena 

construction will be carried out. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Redan de gamla grekerna behövde arenor.  Nutidens olympiska spel har sitt ursprung från 

antikens Grekland och redan under den tiden byggdes arenor till stora evenemang som skulle 

beskådas av en stor grupp människor. Byggnader som vi idag förknippar med arenor har byggts i 

drygt 100 år. På senare år har investeringarna i arenor bara blivit större och större. Många 

miljarder investeras i dessa byggnadsverk för att göra de unika och för att få de att dra världens 

blickar till sig. Arenorna tar också upp mer och mer utrymme. Det är inte längre nog att uppföra 

enbart en arena. För att kunna kategorisera sig som en arena av vår nutid måste ett helt område 

eller samhälle utvecklas kring den. Friends Arena som just nu uppförs i Solna är ett tydligt 

svenskt exempel på detta. Friends Arena kommer få en mycket central roll och stor betydelse för 

sin planerade omgivning. Arenan anses uppenbarligen så central att den fått ge namn till hela 

området: Arenastaden. Förutom just Friends Arena byggs i området även ett jättelikt 

köpcentrum, tusentals kontorsplatser och bostäder för tusentals familjer. Ett helt nytt samhälle 

byggs upp där arenan är mitt i navet.  En arena som byggs idag förväntas med andra ord 

tillfredsställa så mycket mer än bara möjligheten att samla människor samtidigt på en plats för att 

bevittna ett evenemang eller en händelse. Idag läggs både resurser och engagemang för att skapa 

någonting mer än så. 

Avskrivningstiden på en arena är väldigt lång och kapital riskeras därmed att bindas upp under en 

väldigt lång tidsperiod. Vem eller vilka är det som har varit initiativtagare till dessa investeringar 

och vilka är det som har finansierat? Har investeringsincitamenten enbart bestått av en tro om 

ekonomisk avkastning eller har det funnits andra anledningar till att uppföra dem? Hur har idéer 

om nya arenor uppkommit och vem eller vilka har tagit initiativen till att dra igång 

arenaprojekten? När det gäller Friends Arena och Arenastaden är både kommun och privata 

företag inblandade både i initiativ, finansiering och drift. Då uppkommer frågan om det alltid har 

varit på detta vis. Har alla arenor som uppförts under 1900-talet haft samma ambitioner att bygga 

upp något mer än bara en arena eller hur kommer det sig att de byggdes? Vad har egentligen varit 

drivkrafterna bakom byggandet av Stockholms arenor? 
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1.3 Syfte 

I denna uppsats önskar jag titta närmare på samt undersöka vad som är de bakomliggande 

faktorerna till att bygga en arena med syfte att kategorisera faktorer bakom uppförandet 

av arenorna i Stockholmsområdet.  

1.4 Problematisering 

Målet är att besvara och utreda varför arenor byggs. Handlar det alltid om ett mål om ekonomisk 

avkastning från de som investerar eller finns det andra drivkrafter som kan tänkas ligga bakom.  

Frågeställningarna som ska besvaras i uppsatsen är:  

• Vilka är de främsta drivkrafterna bakom arenabyggen? 

• Vem investerar i dem och vilka är anledningarna till det? 

• Vad avgör om investeringen genomförs? 

1.5 Avgränsningar  

Uppsatsen kommer dels att titta på allmänekonomiska teorier dels specifik fakta kring utvalda 

arenor i Stockholmsområdet. Arenorna som studeras är: Stockholms Stadion, Råsunda 

Fotbollsstadion, Hovet, Söderstadion, Globen och Friends Arena för att på så sätt få med både 

moderna och historiska infallsvinklar.  

1.6 Disposition 

I första kapitlet redogörs för bakgrunden till frågeställningarna. Syftet och problematiseringen 

presenteras och avgränsningarna förklaras. Därefter, i kapitel två redogörs för metoden och 

varför den valts. I tredje kapitlet ges en bakgrundsaspekt till hur den moderna arenan kommit till 

och hur den kommit att utvecklas under de senaste drygt 100 åren. Samtidigt presenteras en teori 

om hur arenor från samma tidsperioder följer liknande mönster i utformning och därför kan 

delas in i arenagenerationer. Därefter redogörs för allmän investeringsteori och vad det innebär 

att analysera en investering. I femte kapitlet analyseras de utvalda Stockholmsarenorna och 

diskussion kring dem sker löpande. Arenorna kategorisar in i olika generationer och drivkrafter 

bakom deras uppkomst presenteras. 

I sjätte kapitlet presenteras en avslutande diskussion och slutligen presenteras en slutsats där 

förfarandet över hur arenainvesteringar går från idé till färdig arena framställs i en okonstlad 

figur. ’ I uppsatsen sista kapitel redovisas källorna. 
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2. Metod 
Metodiken som legat till grund för framställandet av uppsatsen är insamling och studium av 

sekundärdata i form av artiklar och vetenskapliga publikationer där ämnet behandlats i både 

allmänhet och i synnerhet.  

Källors trovärdighet måste alltid oavsett utgivare granskas och utvärderas om de kan vara 

lämpliga som underlag för slutsatser i uppsatsen. Det har legat i arbetsmetodikens natur att hela 

tiden gallra ut så trovärdiga och lämpliga källor som möjligt. Då tveksamheter kring 

tillförlitligheten uppstått har källorna i urkunden utvärderats.  

Stor del av tryckt information har laddats ned från internet. Informationen har hittats dels genom 

sökningar på nyckelord på de genom KTH tillhandhållna databaserna, dels genom sökning på 

nyckelord på Google. Dessa källor har behandlats med samma kritiska och objektiva ögon som 

övriga källor. 

Den insamlade informationen har studerats och analyserats och resultatet har lett fram till 

kapitlen som rör arenornas indelning i generationer och presentationen av Stockholmsarenorna 

samt kapitlet om investeringar.  
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3. Olika generationer av arenor 

3.1 Ursprung 

De första arenorna som byggdes uppfördes i antikens Grekland. Löparbanorna utformades som 

U:n och publiken satt eller stod på läktare som omringade banan. En av de första som byggdes 

var Panathinaikostadion i Aten. Den byggdes så tidigt som åren kring Jesus Kristus födelse 

(Lambros, et al. 1896). Renoveringar har sedan genomförts år 329, 1869, 1895 (inför de allra 

första Olympiska spelen i modern tid) och nu senast inför Olympiska spelen i Aten 2004. I 

Romarriket uppfördes under samma tid liknande konstruktioner men där U-formen stängdes av 

av byggnader. Circus Maximus som idag inte är mer än en gräsplätt kunde när den var som störst 

ta emot 200 000 människor samtidigt. Tack vare sitt läge kunde innerplanen fyllas upp med 

vatten från floden Tiber och i och med det kunde Naumachia spel hållas – en typ av sjöslag 

(World Stadiums, 2012). 

På grund av förbud mot hedniska riter, som den romerske kejsaren Theodosius I ansåg att 

olympiska spelen var, flyttades fokus till att istället utveckla och bygga andra byggnader i mer 

kristen stil. Mycket på grund av detta ser medeltida städer ut som det gör idag med många kyrkor 

och slott. De byggnader som tidigare använts som idrottsarenor blev utmärkta platser för bland 

annat marknader när inte längre några idrottsevenemang hölls. Under renässansen kom dock 

idrotten åter att bli populär. Löptävlingar var populära men utspelades i de flesta fall istället på 

stora torg och öppna ytor istället för i arenor. Först under 1800-talets andra hälft då även många 

av de första idrottssamfunden och klubbarna grundades tog utvecklingen av nya arenor fart igen. 

Det var främst i England där urbaniseringen medfört att många människor plötsligt trängdes på 

en relativt liten yta. Detta i samband med att fotbollen och rugbyn introducerades gjorde att det 

krävdes arenor för att alla intresserade skulle få plats. Startskottet på en ny era inom arenabyggen 

kom i och med beslutet att genomföra det första Olympiska spelet i modern tid 1896 i Aten 

(World Stadiums, 2012). 

Arenorna som därefter har byggts de senaste 100 åren delas med fördel in i 5 olika generationer 

(Swedbank Arena, 2012). 

3.2 Första generationens arenor 

I och med att fotbollsmatcher blev allt mer populära växte behovet av större arenor. Fokus lades 

främst på att få in så många åskådare som möjligt för att göra evenemangen och matcherna 

tillgängliga för så många åskådare som möjligt. Tv:n hade inte introducerades i hemmen och 

därför kunde bara sportevenemang beskådas live (World Stadiums, 2012). 
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Liten eller ingen vikt lades vid att få till en så arkitektoniskt tilltalande konstruktion som möjligt, 

även om materialval och utsmyckning hade viss betydelse. Standarden och bekvämligheterna var 

ofta bristfälliga. Huvuddelen av platserna var till exempel under öppen himmel, endast de mest 

åtrovärda platserna hade tak (Swedbank Arena, 2012). Ett tidstypiskt svenskt exempel på en 

första generationens arena är Stockholms Stadion. Förvisso är det en genomtänkt och välprydd 

arena, dock saknas grundläggande bekvämligheter som just tak över huvudet.  

Främsta drivkraft för 

perioden 
Särdrag för arenorna Årtal 

Idrottsevenemang blev mer 

populärt och kunde endast 

ses live. 

Inga kringliggande facilititer. Enbart 

satsning på publikkapacitet. 
Tidigt 1900-tal 

Tabell 1 – Första generationens arenor 

3.3 Andra generationens arenor 

I och med att Tv:n blev folklig och potentiella besökare till evenemang nu kunde titta hemifrån 

TV-soffan behövde arenorna utvecklas. I hemmen kunde matcher ses från en bekväm soffa och i 

köket kunde du tillaga något att äta. Behövde du gå på toaletten var det ingen trängsel eller kö. 

Detta bidrog till att besökssiffrorna till arenorna stagnerade, besökarna ansåg helt enkelt att det 

var mer bekvämt att stanna hemma. Något behövde åtgärdas. Utvecklingen inom arenorna gick 

därför åt samma håll. Fler platser fick bekväma stolar och även ståplats fick tak över huvudet. 

Utanför arenan uppfördes mat- och snacksställen. Arenorna utrustades dessutom med belysning 

som gjorde att matcher och evenemang kunde äga rum kvällstid. På många arenor så lades stor 

vikt vid att utrusta och utsmycka arenorna invändigt, utvändigt var de dock fortfarande anonyma 

och intetsägande (World Stadiums, 2012). Ett tidstypiskt svensk exempel på en andra 

generationens är Råsunda fotbollsstadion i Solna. Den byggdes 1937 och har sedan dess varit 

hemmaplan för både Sveriges herrlandslag i fotboll och AIK Fotboll. Vid stockholmsderbyn i 

fotboll spelar även Djurgårdens IF och Hammarby IF på Råsunda fotbollsstadion. Antalet platser 

har varierat genom åren, från som mest 50 000 platser under fotbollsvärldsmästerskapen 1958 till 

de 36 600 platser som finns idag 2012. I och med uppförandet av den nya nationalarenan för 

fotboll Friends Arena i Solna kommer Råsunda fotbollsstadion att rivas. 
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Främsta drivkraft för perioden Särdrag för arenorna Årtal 

Motivera besökare att se 

evenemang live istället för 

hemma. 

Bekvämare stolar, mat- och 

snacksställen i anslutning till 

arenorna 

1940-1980 

Tabell 2 - Andra generationens arenor 

3.4 Tredje generationens arenor 

Under 1970- och 1980-talet uppfördes nya attraktiva besöksmål. Familjeparker som Disneyland, 

Kolmårdens Djurpark och köpcentrum lockade allt fler besökare och lidande blev 

idrottsarenornas besökssiffror (Swedbank Arena, 2012). Internationellt fick många arenor främst i 

England dåligt rykte på grund av bränder, kollapser och allmän dålig säkerhet för besökarna. 

Hundratals människor fick sätta livet till i olyckor så som den i den engelska 

fotbollscupsemifinalen i Hillsborough där en terrass med Liverpoolanhängare kollapsade. 96 

människor omkom och över 500 skadades. Olyckshändelsen ledde bland annat till att den 

brittiska regeringen tillsatte en grupp för att utreda framtida säkerhetsåtgärder på landets arenor. 

Resultaten som presenterades var bland annat rekommendationer om att endast ha sittplatser på 

arenorna för att motverka trängsel och bråk. I och med att arenorna blev säkrare och bättre sökte 

sig fler vanliga människor till arenorna och vilket ledde till en bredare repertoar med fler 

diversifierade evenemang (World Stadiums, 2012). Arenorna blev multifunktionella och 

familjevänliga. 1989, inför ishockeyvärldsmästerskapen i Stockholm byggdes Globen, världens än 

idag största sfäriska byggnad och en typisk tredje generationens arena. Förutom ishockey har en 

rad sporter och evenemang genomförts genom åren. Globen rymmer som mest 16 000 åskådare.   

Främsta drivkraft för perioden Särdrag för arenorna Årtal 

Höjda säkerhetskrav, ta tillbaka 

kunder från andra 

familjeaktiviteter 

Endast sittplatser, höjd säkerhet 1980-2000 talet 

Tabell 3 - Tredje generationens arenor 
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3.5 Fjärde generationens arenor 

Arenorna som uppfördes under början av 2000-talet präglades av ny teknik. Målet var att 

utveckla publikens helhetsupplevelse av evenemangen. High definition-TV och streaming över 

internet gjorde evenemangen mer tillgängliga än någonsin och arenautvecklarna var åter tvungna 

att motivera besökarna att se underhållningen live. Stora summor satsades på ljud- och ljussystem 

för att kunna skapa häftiga shower för de som var på plats (Swedbank Arena, 2012). Utöver det 

motiverades publiken att komma tidigare till arenan för att ta del av kringaktiviteter som anordnas 

i anslutning till evenemangen. Sponsring blir allt mer centralt för arenornas överlevnad och 

mycket fokus läggs på att kunna erbjuda exponerings- och representationsmöjligheter för företag 

(World Stadiums, 2012). I linje med trenden för tredje generationens arenor fortsätter arenorna 

att byggas säkra och familjevänliga. I Stockholm finns inga speciellt bra exempel på en tidstypisk 

fjärdegenereationsarena. Ett exempel som passar bättre in är Emirates Stadium i London som är 

hemmaarena för Arsenal Football Club. Som namnet antyder finns ett nära samarbete med 

sponsorer (Emirates är ett flygbolag från Förenade Arabemiraten) och i anslutning till arenan 

finns bland annat ett Arsenalmuseum och en flaggskepsbutik med souvenirer. 

Främsta drivkraft för perioden Särdrag för arenorna Årtal 

Återigen återta besökarna från 

hemmen där tekniken höjt 

upplevelsen 

Ljud- och ljussystem som 

förhöjer upplevelsen. 
2000-2010 talet 

Tabell 4 - Fjärde generationens arenor 

3.6 Femte generationens arenor 

Femte generationens arenor är de idag modernaste arenorna. Deras uppgift sträcker sig längre än 

att bara stå som värd för evenemang. De påverkar näringslivet i högre grad än tidigare och ofta 

uppförs hela stadsdelar i och med projektet. Arenabyggena kommer i paketlösningar med nya 

bostads- och kontorsområden. Inte sällan förläggs projekten till områden som innan varit 

nedgångna eller helt enkelt börjat stagnera i utveckling. Friends Arena i Solna utanför Stockholm 

är ett typiskt exempel. Den uppförs i ett område som när det är klart kommer bli en helt ny 

stadsdel: Arenastaden. I direkt anslutning till arenan byggs ett jättelikt köpcentrum, hotell och 

kontorslokaler. 3000 nya bostäder kommer att byggas och målet är att området tack vare detta 

kommer att vara igång oavsett om det är något evenemang eller inte i Friends Arena (Swedbank 

Arena, 2012).  
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Främsta drivkraft för perioden Särdrag för arenorna Årtal 

Med hjälp av arenan få igång 

hela stadsdelar/områden 

Mycket nybebyggelse i direkt 

anslutning till arenorna. 
2010- talet 

Tabell 5 - Femte generationens arenor 
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3.7 Sammanställning av kapitel 3 ”Arenor i olika generationer” 

Generation 
Främsta drivkraft för 

perioden 
Särdrag för arenorna Årtal 

1 

Idrottsevenemang blev 

mer populärt och kunde 

endast ses live. 

Inga kringliggande 

facilititer. Enbart 

satsning på 

publikkapacitet. 

Tidigt 1900-tal 

2 

Motivera besökare att se 

evenemang live istället för 

hemma. 

Bekvämare stolar, mat- 

och snacksställen i 

anslutning till arenorna 

1940-1980 

3 

Höjda säkerhetskrav, ta 

tillbaka kunder från andra 

familjeaktiviteter 

Endast sittplatser, höjd 

säkerhet 
1980-2000 talet 

4 

Återigen återta besökarna 

från hemmen där 

tekniken höjt upplevelsen 

Ljud- och ljussystem 

som förhöjer 

upplevelsen. 

2000-2010 talet 

5 

Med hjälp av arenan få 

igång hela 

stadsdelar/områden 

Mycket nybebyggelse i 

direkt anslutning till 

arenorna. 

2010- talet 
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4. Investeringar 

4.1 Investeringsteori 

Följande avsnitt syftar till att ligga till grund för frågeställningarna kring drivkrafter bakom 

arenabyggen och varför dessa investeringar genomförs  

Bakom arenabyggena ligger kolossala ekonomiska investeringar. En av de hittills dyraste arenorna 

i världen är Wembley Stadium i England. Kostnaderna för att bygga den uppgick till 8,5 miljarder 

svenska kronor, mätt i 2012 års penningvärde (BBC, 2012). I följande avsnitt redogörs för de 

grundläggande teorierna som ligger bakom beslut om investeringar, både stora och små. 

En investering kan enligt New Oxford American Dictionary definieras som ”the action or 

process of investing money for profit or material result” vilket på svenska betyder ungefär 

”åtgärden eller processen för att investera pengar i ekonomiskt vinstsyfte eller materiellt resultat”. 

Någon, en investerare vill alltså se tillväxt på sitt insatta och riskerade kapital. Om pengar 

investeras i något med en förväntan av avkastning utan att möjliga utfall analyseras är 

investeringen en form av spel eller chansning. En investering kan generellt sägas vara lönsam för 

investeraren om den ökar värdet av investerarens tillgångar mer än vad den kostar för densamme 

(Åström, 2011). Det första investeraren måste identifiera är kostnader respektive fördelar med 

investeringen. För att kunna jämföra dem måste de tittas på i samma skepnad, det vill säga i 

samma valuta eller annat värde vid samma tidpunkt. Det sista är extra viktigt eftersom en krona 

idag är värt mer än en krona imorgon. Principen är känd som Time Value of Money.  

4.1.1 Time Value of Money 

Anta en investering enligt följande: 

Investering A 

Investeringskostnad idag: 1 000 000 kronor 

Värde om ett år: 1 050 000 kronor 

Eftersom båda värdena är uttrycka i kronor kan det initialt tänkas att investeringen genererar 

värdet om ett år minus investeringskostnaden, det vill säga: 

1 050 000 kronor – 1 000 000 kronor = 50 000 kronor. 

Så är dock inte fallet. Detta eftersom ingen åtanke tas till tidpunkten, det vill säga, pengar idag 

behandlas som pengar om ett år. I exemplet tolkas alltså 50 000 kronor om ett år som lika mycket 

som 50 000 kronor idag. Ponera att 50 000 kronor hade investerats från början i en alternativ 

investering med, till exempel på ett bankkonto med 7 % ränta:  

Investering B 

Investeringskostnad idag: 50 000 kronor  
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Värde om ett år: 53 500 kronor  

Pengar idag är således mer värda än pengar imorgon eftersom vi har möjlighet att investera dem. 

4.1.2 Net Present Value och Net Present Value Rule 

I praktiken är det vanligaste sättet att titta på investeringsmöjligheter genom att se till vad deras 

värde är idag, deras nuvärde eller som det benämns på engelska Present Value. Vidare betyder 

Net Present Value skillnaden mellan Present Value för nyttan minus Present value för 

investeringskostnaden. Eftersom Net Present Value uttrycks i dagsaktuellt värde är det ett mycket 

bra hjälpmedel när beslut om investeringar skall tas eftersom ett positivt värde betyder att 

investeringen kommer generera vinst (Berk et al., 2011). 

För att avgöra om en investering ska göras eller ej kan med fördel olika regler tillämpas. En av de 

mest vedertagna reglerna är The Net Present Value Decision Rule (Berk et al., 2011).   

”When making an investment decision, take the alternative with the highest NPV. Choosing this alternative is 

equivalent to receiving its NP in cash today.” 

En investeringsmöjlighet med NPV = 0 kommer varken ge avkastning eller kosta någonting och 

är i sig ekvivalent med att ingen investering genomförs. En sådan investering är inte dålig 

eftersom den inte minskar värdet, samtidigt är den inte bra eftersom den inte heller ökar värdet. 

När det kommer till att besluta om en investering bör göras eller ej innebär Net Present Value 

Decision Rule att investeraren ska:  

• Säga ja till investeringar med NPV>0 eftersom det är ekvivalent med att få den summan 

pengar idag. 

• Säga nej till investeringar med NPV<0 eftersom de kommer minska investeringsbeloppet. 

Om investeringen nekas uppnås istället NPV=0 istället för ett negativt NPV. 

En investerings Net Present Value beror på vad investeraren har för diskonteringsränta. Därför 

är det nyttigt att innan en investering plottra en Net Present Value Profile i ett diagram för att 

projicera möjliga utfall av investeringen. Då blir det lätt att se var investeringen gör nollresultat 

och var den ger avkastning respektive förlust. Net Present Value Rule är som ovan nämndes den 

mest vedertagna beslutsregeln inom investeringar även om den i praktiken oftast kompletteras 

med andra verktyg och regler (Berk, et al. 2011). Följande avsnitt beskriver intressanta 

komplement. 

4.1.3 The Internal Rate of Return Rule 

Internal Rate of Return (IRR) är diskonteringsräntan som ger investeringen ett Net Present Value 

= 0. Det är den genomsnittliga avkastningen som genereras av att genomföra investeringen. The 

Internal Rate of Return Rule bygger på denna tolkning. 
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Om IRR för investeringen är större än alternativa investeringar med samma eller likvärdig risk så 

skall den genomföras.  

När det kommer till att besluta om en inverstering bör göras eller ej innebär The Internal Rate of 

Return Rule att investeraren ska: 

• Säga ja till investeringar med IRR>Avkastningskrav 

• Säga nej till investeringar med IRR<Avkastningskrav 

IRR rule leder ofta till samma resultat som Net Present Value Rule men det finns undantag. 

Faktum är att Internal Rate of Return Rule endast är garanterad att fungera om investeringens 

kostnader föregår investeringens avkastning i tiden. Är fallet motsatsen, det vill säga om 

investeringen inleds med avkastning och investeraren förbinder sig till en framtida skuld, blir den 

inledande avkastningen snarare att betrakta som ett lån (Berk, et al., 2011). 

4.1.4 The Payback Rule 

Ytterligare ett alternativ att beräkna en investerings lönsamhet är att applicera The Payback Rule. 

Den föreslår att investeraren utifrån en förutbestämd tidshorisont accepterar eller nekar 

investeringar beroende på om de ger lönsamhet inom den perioden. För att använda The 

Payback Rule räknas helt enkelt tiden A det tar för investeringen att bli lönsam ut. Den tiden 

prövas sedan mot den förutbestämda tiden B. I regel är investeringshorisonten ett par år. Till 

exempel kan en organisation resonera som så att de avstår från investeringar som inte ger 

avkastning inom två år.  

När det kommer till att besluta om en investering bör göras eller ej innebär The Payback Rule att 

investeraren ska: 

• Säga ja till investeringen om Tiden A<Tiden B 

• Säga nej till investeringen om Tiden A>Tiden B 

Nackdelen med The Payback Rule är att många i praktiken lönsamma investeringar aldrig 

genomförs. Problemen är att ingen hänsyn tas till kapitalkostnad eller Time Value of Money och 

inte heller tas avkastningar efter den förutbestämda tiden i beaktan. Framför allt finns det ingen 

tid som kan sägas vara optimal. Dessa problem har medfört att Payback Rule i princip endast 

används för mindre investeringar där det inte finns tid eller resurser för att beräkna ett Net 

Present Value (Berk, et al., 2011).  
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4.3 Opportunity Cost 

Följande avsnitt behandlar begreppet Opportunity Cost och varför det är viktigt att inkludera i ett 

investeringsbeslut. Det syftar till att ligga till grund för betänkanden kring frågeställningen om vad 

som avgör om en arenainvestering genomförs. 

Det faktiskta värdet av något kan tolkas som det du ger upp för att få det. Inom många projekt 

eller investeringar används ofta förutom investeringskostnaden även en tillgång som investeraren 

redan äger. Det kan till exempel handla om ett stycke mark som man ännu inte beslutat vad den 

ska användas till. Eftersom investeraren inte behöver betala något för detta förefaller det 

tilltalande att anta att tillgången är gratis. Så är dock inte fallet. Detta eftersom tillgången i sig kan 

generera mer respektive mindre avkastning beroende på vad den används till. I markfallet kan 

investeraren ställas inför ett val att till exempel bygga bostäder eller lokaler. Opportunity Cost är 

kostnaden för att förbise ett alternativ till förmån för att genomföra ett annat. Väljer markägaren 

att bygga bostäder kommer denne gå miste om hyresintäkter från potentiella lokalhyresgäster, 

väljer den att bygga lokaler kommer den gå miste om hyresintäkter från potentiella 

bostadshyresgäster. Universitetsstudenter berörs i allra högsta grad av begreppet. Pengarna 

studenterna går miste om i och med att välja att studera istället för att arbeta och tjäna pengar är 

även det en typ av Opportunity Cost. Å andra sidan hoppas studenterna tjäna mer pengar efter 

sin examen vilket också förklarar varför de förbiser faktumet och accepterar att gå miste om lön i 

början av sin karriär. Vidare har alla handlingar i praktiken en Opportunity Cost (Berk, et al., 

2011). Att gå en promenad kan till synes verka vara gratis tills alternativet att jobba och tjäna 

pengar under samma tid övervägs. När en investering görs är det alltså väldigt viktigt att 

utvärdera alternativ till investeringen. Om ett annat alternativ ger en högre avkastning måste 

andra incitament än ekonomiska finnas för att genomföra den ursprungliga idén. En skolbyggnad 

kommer till exempel dra in mindre pengar än en kontorsbyggnad. Samtidigt behövs det skolor av 

en rad andra anledningar och därför finns incitament att bygga dem. Arenor kräver i regel stora 

ytor för att uppföras. Ytorna är så pass stora att ägaren till marken bör utreda huruvida alternativa 

investeringar, till exempel bostäder eller kontorslokaler, står sig mot arenaalternativet (San Diego 

State University KPBS Radio, 2010).  

4.4 Investerare i arenor 

Följande avsnitt syftar till att ligga till grund för betänkanden kring vilka som står bakom 

arenainvesteringar samt vad drivkrafterna bakom dessa investeringar är.  

Hur arenan finansieras speglar helt och hållet vem eller vilka som investerar i den. Sedan 1990-

talet har en stor faktor till nyinvesteringar varit höjda säkerhetskrav som äldre arenor inte kunnat 
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uppnå. För till exempel fotbollsarenor har självklart även det faktum att sporten blivit allt mer 

populär också bidragit. Ju mer sporten tilltalat en större publik desto högre har efterfrågan blivit 

på matchbiljetter och det har skapat incitament för nya, modernare och framförallt större arenor 

(World Stadiums, 2012). En annan drivkraft bakom arenabyggen kan till exempel vara att en 

nation vill ansöka om att anordna ett stort mästerskap inom någon idrott. Ytterligare en 

anledning kan vara att politiker vill satsa på ett speciellt område och satsa på tillväxten där. Med 

en ny arena kan ett nytt område med butiker, kontorslokaler och bostäder byggas och med det 

växer en helt ny stadsdel fram (San Diego State University KPBS Radio, 2010). När beslut om en 

ny arena tas rivs ofta en annan äldre arena ned. Detta leder till att två utvecklingsområden skapas, 

dels på platsen för nybygget, dels på platsen vid den gamla rivna arenan. Huruvida offentliga 

medel skall användas för arenafinansiering råder det delade meningar om. Kritiker menar på att 

det är ett orättvist sätt att spendera offentliga medel till privata aktörer och att dessa medel istället 

bör investeras i barn- och ungdomsidrott. Vidare finns kritik mot att den genomsnittlige 

skattebetalaren inte kommer dra nytta av arenan och bör således inte finansiera den. Ja-sägarna 

menar däremot att arenor medför mervärden till de samhällen där de uppförs. De menar på att 

ökad konsumtion på och runt arenan i samband med evenemang indirekt finansierar den tack 

vare beskattningen på konsumtionen (Backstöm, et al., 2011). Vidare menar de att arenan även 

skapar arbetstillfällen och på så sätt bidrar till samhällsekonomin (Phelps, 2004).  

De två vanligaste finansieringsformerna för arenor i Sverige idag är representerade av de två 

första kolumnerna Tabell 13 (se nedan): offentlig finansiering samt PPP/OPS (Public private 

partnership/Offentlig-privat samverkan).  Friends Arena som för närvarande byggs i Solna ägs av 

fem delägare (Svenska Fotbollsförbundet, Jernhusen AB, Peab AB, Fabege AB samt Solna Stad) 

genom ett flertal bolagsbildningar. Svenska Fotbollsförbundet är största enskilda ägare men 

Fabege och Peab har ett nära samarbete vilket gör dem till de största ägarna tillsammans. Friends 

Arena är alltså ett resultat av ett OPS. Stockholmsarenan som uppförs i närheten av Ericsson 

Globe Arena ägs till 100 % av SGA Fastigheter AB som är ett kommunalt aktiebolag ägt 

Stockholms Stadshus AB som i sin tur ägs av Stockholms Stad. Det gör den till en offentligt 

finansierad arena (Backstöm, et al., 2011). 

Price Waterhouse Coopers har identifierat de fyra vanligaste tillvägagångsätten att finansiera 

arenor i en rapport som heter From Dressing Rooms to Conference Rooms som är sammanfattade i 

tabbelen på nästa sida. 
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Typical Stadium Development Routes 
 Public sector led Public private 

partnership 
Sports club project Developer and club 

Procure-
ment 

Traditional 
procurement 

PPP Sports club leads Sports 
club/developer 
leads 

Public 
sector 
contribu-
tion 

Grants, 
government / city 
budget, planning 
permission 

Availability payment, 
grants, stadium 
rental, palnning 
permission 

Access to grants, 
planning 
permission 

Access to grants, 
planning 
permission 

Private 
sector 
contribu-
tion 

Bank loan Bank loan, 
Investment from 
concessionaire 

Bank loan, equity 
from club, 
development of 
former ground 

Bank loan, sale of 
property, 
commercial 
development, 
equity 

Ownership City or 
government 

SPV* or remain in 
public sector 

Sports team SPV, developer or 
sports team 

Typical 
operation 

Public sector or 
SPV 

SPV or 
concessionaire 

Sports team Sports team 

Example 
projects** 

Stockholmsarena
n 

Friends arena Östermalms IP*** Råsunda 
Fotbollsstadion 

Tabell 6 – Arenafinansiering 

* SPV = Special Purpose Vehicle 

** Exempelprojekten är inte tagna från PWC:s undersökning.  

*** Östermalms IP är Djurgårdens IF Fotbolls målsättning med ett ombyggt Östermalms IP i 

som de vill finansiera själva. Eftersom arenan inte har byggstartat har den inte analyserats vidare i 

detta arbete (Djurgården Fotboll, 2010). 

4.5 Kassaflödesanalys 

Följande avsnitt syftar till att ligga till grund för betänkanden kring frågeställningarna kring vad 

det är som avgör om en investering genomförs samt vad som är anledningen till en investering. 

Att göra en kassaflödesanalys är intressant för att se hur pengar rör sig inom någonting. Det kan 

till exempel handla om kapital i ett företag men modellen går även att applicera på mer specifika 

områden som till exempel enskilda projekt eller fastigheter. Innan en kommersiell 

fastighetsinvestering görs genomförs en kassaflödesanalys för att kort sagt undersöka hur 

hyresintäkter täcker kostnader och i bästa fall genererar avkastning. Den beskriver med andra ord 

fastighetens inbetalningar kontra utbetalningar under en begränsad tidsperiod. En 

kassaflödesanalys genomförs främst för att se om investeringen kan ge avkastning och vinst åt 

investeraren. För fastighetsinvesteringar är kassaflödesanalysen det viktigaste kvantitativa 

analysverktyget (Hungria-Gunnelin, 2011). För att beräkna nuvärdet av investeringen analyseras 

ett antal nyckeltal. Indata som är vanlig för fastighetsinvesteringar är: 

• Initial investering 



 

 22 

• Hyresdata (bashyra, klausuler med 

mera) 

• Marknadshyra 

• Aktuell vakansgrad 

• Långsiktig vakansgrad 

• Aktuella driftkostnader 

• Normala driftkostnader 

• Förväntade framtida investeringar 

• Skatter 

• Låneräntor 

• Förväntad inflation 

• Diskonteringsränta 

• Prognos av alla variabler som kan 

påverka kassaflödet i framtiden

 

Dessa genererar i sin tur utdata i form av: 

• Årliga kassaflöden 

• Nuvärde av framtida kassaflöden 

• Restvärde 

• Nuvärde av restvärde 

• Totalt nuvärde (Nuvärde av framtida 

årliga kassaflöden samt nuvärdet av 

restvärdet) 

• Internränta 

 

Nedan är ett exempel på hur en kassaflödesanalys praktiskt kan utformas i Microsoft Excel: 

     
Unlevered 

     
Levered 

      Year 1 2 3 … n 

(+) Potential Gross Income PGI1 PGI2 PGI3 PGI… PGIn 

 Tenant 1 Rent1a Rent2a Rent3a Rent… Rentna 

 Tenant 2 Rent1b Rent2b Rent3b Rent… Rentnb 

(-) Vacancy V1 V2 V3 V… Vn 

(+) Other income (E.g. parking) OI1 OI2 OI3 OI… OIn 

(=) Effective Gross Income EGI1 EGI2 EGI3 EGI… EGIn 

(-) Operating & Maintanance costs O&M1 O&M2 O&M3 O&M… O&Mn 

(=) Net Operating Income NOI1 NOI2 NOI3 NOI… NOIn 

(-) Captial Improvements CI1 CI2 CI3 CI… CIn 

(+) Salvage Value 
    

SVn 

(=) Property Before Tax Cash Flow PBCTF1 PBCTF2 PBCTF3 PBCTF… PBCTFn 

(-) Amortization AMORT1 AMORT2 AMORT3 AMORT… AMORTn 

(-) Interest INT1 INT2 INT3 INT… INTn 

(=) Equity Before Tax Cash Flow EBCTF1 EBCTF2 EBCTF3 EBCTF… EBCTFn 
Tabell 7 – Kassaflödesanalys 
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Värdena i de olika cellerna nuvärdesberäknas enligt principerna i avsnittet 5.1.1 Time Value of 

Money.  

Det finns flera nackdelar med kassaflödesanalyser och även om de är allmänt använda i flera 

branscher är de inte helt vattentäta. Enkelt kan man säga att en kassaflödesanalys aldrig blir bättre 

än det data som skrivs in i den. Eftersom många värden rentutav är gissningar adderar det en stor 

osäkerhetsfaktor till resultatet. Denna princip är känd som ”Garbage in, garbage out”. 

Förutsägelserna är baserade på historiska data och aktuella trender och sannolikheten att de 

överensstämmer med verkligenheten blir mindre och mindre ju längre analysen sträcker sig.   

5. Arenor i Stockholm 

5.1 Stockholms Stadion 

Stockholms stadion är beläget på Valhallavägen vid Lidingövägen. Den byggdes mellan åren 

1910-1912 inför de femte Olympiska Sommarspelen i modern tid. Från början var det tänkt att 

spelen skulle hållas i Berlin, men på grund av problem med finansiering förlades tävlingarna 

istället till Stockholm som egentligen var tänkt som nästkommande arrangör (Arkitekturmuseet, 

2012). Inledningsvis var det tänkt att bygga en tillfällig träkonstruktion men efter påtryckningar 

från bland andra Internationella Olympiska Kommittén beslutades det att bygga en helt ny 

permanent anläggning (Stockholmskällan, 2012). Det var från början tänkt att Stadion skulle 

byggas med den befintliga anläggningen Östermalms IP som grund men arkitekten Torben Grut 

lyckades till slut få igenom sitt förslag där han lobbade för en idrottspark bestående av 

Östermalms IP, GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan) och den kommande Stadion 

(Stockholms Stad, 2012). Stadion skulle med andra ord ersätta Idrottsparken som redan låg på 

den tänkta byggplatsen (SVT, 2012). 

Torben Grut tänkte sig en amfiteater med läktare placerade som formen av en hästsko. 

Kostnaderna för en nybyggd arena motsvarade de dubbla från ursprungsidén med ombyggnation 

av Östermalms IP och uppgick i planeringsstadiet till 630 000 kronor. Förslaget Grut 

presenterade överensstämde dock inte tillräckligt med svensk byggnadstradition och när Ivar 

Kreuger väl satte igång bygget hade flera modifieringar gjorts för att få en så nationell känsla som 

möjligt. Den nya budgeten låg på drygt 800 000 kr men när bygget väl stod klart hade 

kostnaderna uppgått till nästan 1 200 000 kr (Arkitekturmuseet, 2012).   

Politiskt sett blev det aldrig några större diskussioner huruvida bygget skulle genomföras eller ej. 

Beslutet gick direkt genom regeringen och riksdagen var aldrig inblandad. Hade så varit fallet 

hade risken för försening eller rentutav byggstopp varit stora (SVT, 2012). 
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Stockholms Stadion är idag ett byggnadsminne. Trots det genomförs flertalet evenemang varje år. 

Djurgårdens IF Fotboll kommer fram till och med säsongen 2012 ha Stadion som hemmaarena. 

Arenan är den arena där flest friidrottsvärldsrekord har satts och även en av de minsta olympiska 

arenorna någonsin (Stockholmskällan, 2012). 

Sveriges centralförening för idrottens främjande var byggherre och dess 14 styrelse ledamöter fick 

personligen skriva under garantiförbindelser för att säkra byggandet (SCIF, 2012). 

 

 Arena Publikkapacitet Främsta drivkraft till 

bygget 

Investerare 

Stockholms Stadion 14 417 Ansökan om 

Olympiska spel 

Offentlig 

Tabell 8 - Stockholms stadion 

5.1.1 Diskussion Stockholms Stadion 

Stockholms stadion byggdes som redan nämnts med syftet att tjäna som huvudarena för de 

olympiska spelen 1912. Initiativet att uppföra arenan kom från kommunalt håll och 

finansieringen skedde med offentliga medel. Vid tidpunkten då arenan byggdes passade platsen 

bra. Idag hade det dock varit svårt att motivera ett arenabygge så passa nära innerstaden på så 

attraktiv mark. Det skulle med andra ord vara mer lönsamt att anlägga någonting annat där. Att 

ingen privat aktör var inblandad beror förmodligen på att befintliga arenor för tillfället 

tillfredsställde marknaden och att det därför inte fanns några incitament till påtryckningar. 

5.2 Råsunda fotbollsstadion 

Under mitten av 1930-talet var stockholmsregionen i behov av en ny arena. AIK Fotboll spelade 

inför slutsålda läktare på Stockholms Stadion varje match och fotbollsförbundet behövde rusta 

Bild 1 - Karta över Stockholms Stadion Bild 2 - Stockholms Stadion 
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upp sin dåvarande spelplan. AIK Fotboll hade vid tidpunkten mycket god ekonomi och var en 

viktig bidragare till de som 1937 kom att bli den moderna Råsundastadion, om än väldigt olik den 

vi känner 2012. När Råsundastation färdigställdes var den den största arenan i hela Norden med 

plats för 40 000 människor. Den officiella invigningsmatchen spelades mellan Sverige och 

England men redan någon månad innan hade AIK och Malmö FF spelat en allsvensk match som 

AIK vann. Birger Borgström och Sven Ivar Lind var arkitekter och byggandet skedde mellan 

1936 och 1937 (AIK, 2012). 

Under senare delen av 1970-talet drogs arenan med stora problem och renoveringsbehovet gick 

inte längre att förbise. Detta ledde till att arenan såldes ut till Folksam och Skandia som framöver 

skulle bekosta både underhåll och renoveringar. 1985 byggdes en ny modern läktare med 

restauranger, VIP-lounger och kontorslokaler (Solna Stad, 2012). Utöver det byttes gräsmattan ut 

inför europamästerskapen 1992. Under 1990-talet byggdes även kortsidorna ut för att utöka 

antalet åskådarplatser. Idag rymmer arenan 36 608 sittplatser. 

1999 köpte Svenska Fotbollsförbundet åter arenan och står därmed som ensam ägare till arenan 

och till den tillhörande kontorsfastigheter. Råsunda finns med på FIFA:s lista över klassiska 

arenor, mycket beroende på att det var där som en av fotbollens största genom tiderna, Pelé, slog 

igenom i VM 1958. I finalen som gick mellan Sverige och Brasilien tog sig 48 323 åskådare till 

Bild 3 - Karta över Råsunda Fotbollsstadion Bild 4 - Råsunda Fotbollsstadion 



 

 26 

matchen (Svenska Fans, 2012).  

 

 Arena Publikkapacitet Främsta drivkraft till 

bygget 

Investerare 

Råsunda 

Fotbollsstadion 

36 608 För låg publikkapacitet 

på befintliga arenor 

Privata och 

idrottsklubb 

Tabell 9 - Råsunda Fotbollsstadion 

5.2.1 Diskussion Råsunda Fotbollsstadion 

Råsunda Fotbollsstadion byggdes eftersom det rådde brist på kapacitet på befintliga arenor i 

Stockholm. AIK Fotboll var i behov av en större arena, likaså Svenska Fotbollsförbundet. De var 

både initiativtagare och investerare och investeringen gjordes som en direkt konsekvens av deras 

behov. Marken där Råsunda Fotbollsstadion uppfördes ägdes redan av Svenska 

Fotbollsförbundet och det fanns redan en arena att bygga vidare på. Råsunda var på tiden arenan 

byggdes fortfarande ganska långt bort från Stockholms innerstad. Marken var till synes billig och 

lämpade sig därför väl till ändamålet.  

5.3 Hovet 

1949 beslutade Stockholms stad att bygga Hovet. Det första anslaget var på 400 000 kronor men 

när bygget var klart så uppgick kostnaderna till över 3,2 miljoner kronor. Paul Hedquist ritade 

arenan och 1953 togs det första spadtaget. Det valdes en intressant konstruktion för att slippa 

bygga så höga läktare. Istället för att bygga uppåt så grävdes istället läktarna ner i marken och den 

tänkta innerplanen schaktades ur. Kapaciteten uppgick till 13 000 åskådare, dock kunde 

provisoriska läktare ställas upp och utöka kapaciteten till 17 000. Inför världsmästerskapen i 

ishockey 1962 byggdes arenan om och fick först nu ett tak. Renoveringskostnaden var 4,6 

miljoner kronor men fram till 1970 arrangerades tre världsmästerskap i arenan så investeringen 

får ses som nödvändig. Kapaciteten efter renoveringen var 11 000 åskådare eftersom läktaren 

mot Nynäsvägen enbart bestod av ståplats (Hammarby Hockey, 2012). 

Hovet tjänade inte bara som arena för elitidrottare. Fram till och med 1968 strax före 

ombyggnationen användes den flitigt av Stockholms invånare för allmänhetens åkning.  
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Idag arrangeras förutom hockeymatcher, både AIK och Djurgårdens IF har Hovet som 

hemmaarena, även konserter, banketter och mässor (Hammarby Hockey 2012). Senaste 

ansiktslyftet fick Hovet 2002. Nuvarande publikkapacitet är 8 400 platser. De tidigare platserna 

har fått ge utrymme till restauranger, VIP-lounger, representationsutrymmen och öppnare 

planering av arenan (AB Stockholm Globe Arenas, 2007).  

 

Arena Publikkapacitet Främsta drivkraft till 

bygget 

Investerare 

Hovet 8 400 Avsaknad av 

ishockeyarena 

Offentlig 

Tabell 10 – Hovet 

5.3.1 Diskussion Hovet 

När beslutet om byggnationen av Hovet togs var det brist på ishockeyarenor i Stockholm. Staden 

insåg att det krävdes en ny arena och insåg samtidigt att det fanns möjlighet att arrangera större 

idrottsevenemang och mästerskap om den byggdes. Arenan finansierades likt Stockholms Stadion 

med offentliga medel. Hovet kom dessutom till att tjäna allmänheten genom att vara öppen för 

invånarna och låta dem använda den. Omedvetet från stadens sida blev Hovet dessutom 

grundstenen i vad som senare skulle utvecklas till det kultur- och sportcentrum Globenområdet 

idag har blivit. 

5.4 Söderstadion 

Söderstadion ligger intill Hovet precis söder om Stockholms innerstad. Den började byggas i 

mitten av 1960-talet och stod färdig 1966. Arenan som idag är mest känt som Hammarby IF 

Fotbolls hem var från början tänkt att tjäna som bandyarena. Under lång tid var Söderstadion 

Bild 1 - Karta över Hovet Bild 2 - Hovet 
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Stockholms enda konstfrusna bandyplan. Flera SM-finaler i bandy både för herrar och damer 

avgjordes här mellan 1967 fram till 1989 då matcherna istället flyttades till Västerås. 

Stadion har även använts som konsertanläggning, om än i begränsad utsträckning. 1991 

uppträdde ZZ Top och sommaren 2012 spelar den världskända discjockeyn Avicii där.  

I och med färdigställandet av Stockholmsarenan som ligger i samma område kommer 

Söderstadion rivas. Planer på upprustning av Söderstadion har funnits sedan början av 2000-talet, 

till exempel togs det år 2000 i november beslut om en upprustning om 150 miljoner kronor 

(Stockholms Stad, 2002). Den upprustningen skulle dock inte möta UEFA:s krav på 

internationella fotbollsmatcher och genomfördes därför inte. I och med rivningen kommer ytan 

där Söderstadion står idag säljas ut med byggrätter (Stockholms Stad, 2008).  

 
 
Arena Publikkapacitet Främsta drivkraft till 

bygget 

Investerare 

Söderstadion 12 882 Avsaknad av 

konstfrusen bandyplan 

Offentlig 

Tabell 11 – Söderstadion 

05.4.1 Diskussion Söderstadion 

Söderstadion kom likt Hovet till eftersom det var brist på en viss typ av arena i Stockholm. 

Denna gång var det bandyarenorna som inte längre räckte till. Återigen var det staden som 

investerade i arenan och placeringen av den blev ytterligare ett led i att utveckla det som skulle bli 

Globenområdet. Även om arenan sen länge spelat ut sin roll som bandyarena har den fyllt sitt 

syfte med att tjäna som arena till huvudstaden fram tills den nu ska rivas och möjliggöra för ny 

Bild 3 - Karta över Söderstadion 

Bild 4 - Söderstadion 
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bebyggelse. Här är ett tydligt exempel på hur staden omvärderat och sett en större möjlighet att 

bygga någonting annat på platsen. 

5.5 Ericsson Globe Arena 

1982 lyftes planerna på att utveckla området där de två befintliga arenorna Söderstadion och 

Hovet låg fram av fritidsborgarrådet Ingemar Josefsson. Politikerna var positiva till idéerna, 

allmänheten likaså och 1985 utlystes en projekttävling av kommunstyrelsen med målsättningen att 

få fram ett konkret förslag. Kommunstyrelsen hade önskemål om att området skulle utvecklas till 

ett högklassigt sport- och kulturcentrum i symbios med attraktiva arbetsplatser och 

centrumbutiker. Det vinnande förslaget ritades och framställdes av ett konsortium med Berg 

Arkitektkontor i spetsen. Arenan färdigställdes till ishockey världsmästerskapen 1989 och sen 

dess har den varit världens största sfäriska byggnad. Förutom att förslaget uppfyllde 

kommunstyrelsens önskemål så vann det mycket tack vare förslaget på finansiering som gick ut 

på att Stockholms Stad godkände byggrätter i det närliggande området runt arenan. Stockholms 

Stad lämnade dessutom ett räntefritt lån till konsortiet för att underlätta finansieringen av 

projektet (Stockholmsarenan, 2012).  

Globen är en multiarena vilket betyder att en rad arrangemang kan och har arrangerats sedan 

invigningen. Tack vare att läktarna är lätta att modifiera kan innerplanen snabbt ställas om från 

ishockeyrink till friidrottsplan eller konsertyta. Publikrekordet innehas av Bruce Springsteen som 

under en konsert 1992 lockade 16 337 besökare. Målsättningen från kommunstyrelsen om ett 

sport- och kulturcenter uppfylldes till fullo i och med iordningställandet av det i direkt till Globen 

anslutna annexet och det i närheten uppförda Globen Shopping (Stockholm Globe Arenas, 

2012).  

 

 

 
Bild 5 - Karta över Ericsson Globe Arena Bild 6 - Ericsson Globe Arena 
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Arena Publikkapacitet Främsta drivkraft till 

bygget 

Investerare 

Ericsson Globe 

Arena 

16 000 Skapa nytt sport- och 

kulturcentrum 

Offentlig-privat 

samverkan 

Tabell 12 - Ericsson Globe Arena 

5.5.1 Diskussion Ericsson Globe Arena 

Ericsson Globe Arena fullbordade när den var klar Globenområdet. Initiativtagare var staden 

men finansieringen lyckades de förlägga till privata aktörer genom att erbjuda dem byggrätter i 

närheten av utvecklingsområdet. Ett befintligt område fick ytterligare dimensioner och bygget 

ledde till att mycket mer än bara en arena byggdes. På köpet kom butiker och arbetsplatser som 

gjorde att området blev levande även då evenemangen inte ägde rum. 

5.6 Friends Arena 

Till följd av att Råsunda Fotbollsstadion med tiden dels blivit föråldrad och sliten, dels inte längre 

uppnår de internationella krav som ställs på en arena så väcktes frågan om en ny nationalarena i 

fotboll i början av 2000-talet av Svenska Fotbollsförbundet. 2003 kretsade planerna fortfarande 

bara kring att bygga om och renovera Råsunda Fotbollsstadion. Alternativen som presenterades 

var dock alla för dyra och inte tillräckligt bra. Istället inleddes ett samarbete med kommunen 

Solna Stad som själva var intresserade av att utveckla och göra om hela området Råsunda. 

Arbetet inleddes nu istället med att få fram förslag på en helt ny arena i Råsta, ett närliggande 

obebyggt område. Solna Stad ville satsa på Råsta som en framtida levande stadsdel och förutom 

Svenska Fotbollsförbundet involverades nu även Jernhusen, Peab och Fabege (Friends Arena, 

2012). I samarbete med dem uppförs utöver nationalarenan även shoppingcentrum, bostäder och 

arbetsplatser. Totalt skapas fler än 10 000 arbetsplatser och bostäder för 5 000 personer. 

Shoppingcentret som uppförs kommer rymma 250 butiker (Fabege, 2012).  

När arenan står klar under hösten 2012 och i samband med att Råsunda Fotbollsstadion rivs blir 

den Sveriges nya nationalarena för fotboll. AIK Fotboll kommer även de ha arenan som 

hemmavist. Likt Globen blir Friends Arena en multifunktions arena med stora 

användningsmöjligheter. Tack vare ett skjutbart tak kan evenemang hållas året om. På planen 

finns det möjlighet att anlägga tillfällig is. Vid idrottsevenemang kommer arenans kapacitet uppgå 

till 53 000 personer och vid konserter hela 67 500. Kostnaderna för arenan beräknas uppgå till 2,4 

miljarder kronor och finansieras av Svenska Fotbollsförbundet, Solna Stad, Jernhusen AB, Peab 

AB och Fabege AB (Backström et al., 2012).  
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Arena  Publikkapacitet Främsta drivkraft till 

bygget 

Investerare 

Friends Arena 53 000 Utveckla ett 

oexploaterat område 

Offentlig- privat 

samverkan 

Tabell 13 - Friends Arena 

5.6.1 Diskussion Friends Arena 

Likt när Råsunda Fotbollsstadion skulle byggas var det Svenska Fotbollsförbundet som initialt 

lyfte frågan om en ny arena. Som markägare till ett område Solna Stad ville utveckla inleddes ett 

samarbete där ny mark reserverades för en helt ny arena. Målet är nu att arenan ska bli kärnan i 

en helt ny stadsdel där även bostäder, butiker och kontor ska byggas. Mångfalden av 

byggnadstyper har gjort att många investerare blivit involverade i projektet och på så sätt kommer 

arenan finansieras av dels offentliga medel och dels privata. 
  

Bild 8 - Karta över Friends Arena Bild 7 - Friends Arena 
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5.7 Sammanställning av kapitel 5 ”Arenor i Stockholm”  

Arena Publikkapacitet 
Främsta drivkraft 

till bygget 
Investerare Generation 

Stockholms 

Stadion 
14 417 

Avsaknad av arena 

lämplig för 

olympiska spel 

Offentlig 1 

Råsunda 

Fotbollsstadion 
36 608 

För låg 

publikkapacitet på 

befintliga arenor 

Privat och 

idrottsklubb 
2 

Hovet 8 400 
Avsaknad av 

ishockeyarena 
Offentlig 2 

Söderstadion 12 882 

Avsaknad av 

konstfrusen 

bandyplan 

Offentlig 2 

Ericsson Globe 

Arena 
16 000 

Skapa nytt sport- 

och kulturcentrum 

Offentlig- privat 

samverkan 
3 

Friends Arena 53 000 

Utveckla ett 

oexploaterat 

område 

Offentlig- privat 

samverkan 
5 

Tabell 14 - Sammanställning Arenor i Stockholm 
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6. Avslutande Diskussion 
I följande avsnitt kommer de presenterade arenorna att diskuteras utifrån de avsnitt som 

redogjorts för i kapitel 3 och 4.  

Av de arenor som tittats närmare på i denna uppsats ter det sig grovt sett finnas två fristående 

anledningar till att frågan om en ny arena lyfts fram. Den ena är att det finns ett utpräglat behov 

av en viss arena som för stunden inte tillgodoses av befintliga arenor. Den andra anledningen är 

att initiativtagaren till arenan vill använda arenan som en dragkraft till ett område som denne vill 

utveckla ytterligare.  

I det första fallet har det enligt studien visat sig att kommunala drivkrafter legat bakom projekten. 

Det har mer handlat om att tillgodose befolkningens behov snarare än att se på det hela som en 

avkastningsmöjlighet. Med det inte sagt att investeringsteorier och frågor om alternativa projekt 

inte har utretts. Undantaget är Råsunda Fotbollsstadion där Svenska Fotbollsförbundet och AIK 

Fotboll tillsammans gick ihop och själva finansierade ett bygge som i efterhand bör anses var 

nödvändigt även ur allmän synpunkt. 

I det andra fallet, när det kommer till att utveckla ett område har privata aktörer involverats på ett 

helt annat sätt. Till exempel var byggrätterna och möjligheterna till att förutom uppföra arenan 

dessutom bygga lokaler, bostäder och butiker stora bidragande faktorer till privata aktörers 

involvering i både Ericsson Globe Arena och Friends Arena. I ett sådant projekt sprids risken för 

investerarna eftersom investeringen inte enbart beror på ett objekt, i detta fall en arena. 

Beroende på vad det finns för ursprungligt behov och efterfrågan på en arena går det alltså att dra 

paralleller till vem som står bakom investeringen. Offentliga sektorn är både drivande och med 

och finansierar då en arena saknas. Privata sektorn är drivande och finansierande när det handlar 

om att utveckla nya områden, dock ofta med offentliga sektorn i nära samarbete. När det 

kommer till vad som avgör om investeringen genomförs eller inte så krävs det oavsett om det är 

en offentlig investerare eller en privat investerare att investeringen är lönsam. Om driftnettot för 

en arena inte är positivt krävs det att det finns andra värden än ekonomiska vinster för att 

investeringen ska genomföras. Detta gäller i synnerhet offentliga sektorn eftersom privata 

sektorns mål är att göra maximal vinst på sitt kapital. 
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I linje med hur arenorna har utvecklas enligt generationsteorin så förefaller det sannolikt att fler 

privata aktörer kommer bli inblandade ju mer arenabyggen blir en del av ett utvecklingsområde 

istället för att vara en enskild ensamstående byggnad. 

Drivkrafterna bakom arena investeringar i Stockholm sammanfattas enligt de två figurerna nedan: 

 
Figur 1 - Process vid offentlig investerare 

 
Figur 2 - Process vid offentlig-privat samverkan 

  

Brist på speciell 
typ av arena 

Offentlig sektor 
uppmärksammar Lönsam kalkyl Ny arena 

Privat sektor i 
samverkan med 

offentlig vill 
utveckla område 

Planerar arena 
som nav Lönsam kalkyl Ny arena 
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