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  Abstract 
Stadiums are being built over the country and the discussion is whether it is profitable for the 

municipalities or not. The municipalities are namely owners or part owners or have in some 

way contributed to the financing by subvention or grants.  

 
A purpose with the project is to show different aspects to why different operators want to 

own/finance stadiums when they are not profitable. That means that we are examining 

municipalities’ incentives to invest in these stadiums. The purpose is therefor to examine how 

you can see on added value created by stadiums. 

 
The project is limited to investigate stadiums with an audience capacity of 10 000 people, 

because we want to focus on multi-stadiums that has a bigger ability to affect the society it is 

built in. 
 

Politicians who have been elected from the citizens in the municipality govern municipalities. 

It is the city council that takes the decisions. The municipality’s largest source of income is 

the local taxes, it stands for about 70 per cent of the municipality’s incomes.  

 
We have chosen to do an explorative examination by a quantitative collection of information 

to seek answers to our questions. 
 
We are assuming after our examination that municipalities consider it important with 

stadiums to promote a municipality’s reputation and also to promote the sporting activities 

and try to increase the interest for sports among young people. Even if it is not economically 

profitable it is contributing to community benefits and therefor they are willing to contribute 

financially. 
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Sammanfattning 
 
Arenor byggs runt om i landet och det diskuteras om det är lönsamt för kommunerna. 

Kommunerna är nämligen i de flesta fall ägare, delägare eller har på annat vis hjälpt till med 

finansiering genom subvention eller bidrag. 
 
Ett syfte med arbetet är att visa på olika aspekter varför olika aktörer vill äga/finansiera arenor 

även om de inte är lönsamma. Det innebär att vi undersöker vad kommuner kan ha för 

incitament att investera i dessa arenor. Syftet är därför också att undersöka hur man ser på 

mervärden skapade av arenor.   

 
Arbetet avgränsas till att undersöka arenor med en publikkapacitet på minst 10 000 personer, 

då vi framförallt riktar oss mot multiarenor som har större möjlighet att påverka samhället de 

byggs i. 
 
Kommuner styrs av politiker som blivit valda direkt av medborgarna i kommunen. Det görs 

av så kallade kommunfullmäktige. Kommunens största inkomstkälla är kommunalskatten, 

den står för ungefär 70 procent av kommunens inkomster. 
 
Vi har valt att genom kvantitativ insamling av information göra en explorativ undersökning 

för att söka svar på våra frågor angående svenska arenor. 

 

Efter gjord undersökning antar vi att kommuner anser att det är viktigt med arenor för att 

främja en kommuns anseende och även för att främja idrottsverksamheten och för att försöka 

få ett intresse för sport bland unga. Även om det inte är ekonomiskt lönsamt bidrar det till 

samhällsnytta och då är man villig att bidra ekonomiskt till det.  
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1. INLEDNING 
Detta inledande kapitel tar upp bakgrunden till arenor och ger en insikt om varför ämnet bör 

undersökas. Det följs av ett syfte som konkretiseras ner i tre stycken frågeställningar. Kapitlet 

avslutas med en disposition för att läsaren ska få en överblick över vad som komma skall.  

1.1	  Bakgrund	  
 
Arenor har gått från att vara platser där man i antikens Grekland hade OS-tävlingar eller i 

antikens Rom hade brottning och teater, till att bli en plats där man ska kunna ha fotboll, 

speedway, bandy och konserter på olika underlag men utan brist i kvaliteten. Det betyder att 

ansvariga för arenan måste prestera på topp hela tiden annars kan det få negativa 

konsekvenser för arenans rykte och följdvis även ekonomin.  

Arenor byggs runt om i landet och det diskuteras om det är lönsamt för kommunerna. 

Kommunerna är nämligen i de flesta fall ägare, delägare eller har på annat vis hjälpt till med 

finansiering genom subvention eller bidrag, ”Det finns sannolikt ingen elitarena i Sverige 

idag där kommunen inte alls varit involverad” är slutsatsen Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) drar från sin enkätstudie ”Kommunerna och elitidrottens arenor” (2010). 

Både arenor i attraktiva områden som Stockholm och Göteborg samt glesbefolkade orter runt 

om i landet har ofta negativa resultat. Detta har lett till att skattemedel har behövt användas 

för att täcka upp underskotten (Lerulf, 2010).  

 

Att fylla arenorna med evenemang året runt är inte lätt för alla arenor och därför kan det bli 

svårt att få ekonomin att gå runt. Idag måste man ha en framgångsrik eventbokare som fyller 

upp kalendern om man vill få arenan att gå runt. Friends Arena i Solna som är Sveriges 

största och mest kostsamma arenabygge räknar med att de måste ha två till tre evenemang i 

veckan för att vara lönsamma (Fröjd, 2012). Fram till dagsläget har arenan under år 2016 haft 

17 stycken evenemang (Friends Arena, 2016). Det är, utslaget på 23 veckor, mindre än ett 

evenemang i veckan. Även om man lyckas få en stor bokning vid något tillfälle eller att få 

kontinuerliga intäkter från det lokala idrottslagets träningar och hemmamatcher så är det inte 

nog för att bära upp kostnaderna för hela året. Vad ska man fylla alla dessa arenor med när det 

inte är match? “I vissa fall har optimismen varit för stor”, säger Riksidrottsförbundets Rolf 

Jönsson (Söderling, 2010) och syftar på att alla kommuner och orter inte har täckning för en 

egen arena. 
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Det kan vara intressant att som skattebetalare få en motivering till varför kommuner väljer att 

lägga pengar på en nybyggnation av en arena istället för att lägga det på skola, vård och 

omsorg. Det finns bara en begränsad mängd pengar så bevisligen måste de tas från någon 

annan av kommunens verksamheter (SKL, 2010). Därför kommer den här kandidatuppsatsen 

fokusera på vad det kan finnas för incitament att bygga när det är så pass svårt att få 

ekonomin att gå runt. 

1.2	  Syfte	  
 
Ett syfte med arbetet är att visa på olika aspekter varför olika aktörer vill äga/finansiera arenor 

även om de inte är lönsamma. Det innebär att vi undersöker vad kommuner kan ha för 

incitament att investera i dessa arenor. Syftet är därför också att undersöka hur man ser på 

mervärden skapade av arenor.   

1.3	  Frågeställningar	  
	  

- Att undersöka vilka aktörer som finansierar samt vilka som står för drift och underhåll 

av valda svenska arenor 

 

- Hur ägarstrukturen för arenorna är uppbyggd och hur ägandeandelarna ser ut?  

 

- Varför det ständigt byggs nya arenor när det verkar vara relativt känt att arenorna inte 

är lönsamma.  

1.4	  Avgränsningar	  	  
 
Arenorna avgränsas till en publikkapacitet på minst 10 000 personer, då vi framförallt riktar 

oss mot multiarenor som har större möjlighet att påverka samhället de byggs i. Mindre 

sportanläggningar påverkar huvudsakligen de lokala sportklubbarna och supportrarna. Större 

arenor där både sport, konserter och andra evenemang kan ta plats har större möjlighet att 

locka människor och skapa ett inflöde av pengar i samhället. Samtidigt är de betydligt större 

investeringar och mer kostsamma för skattebetalarna. Vi väljer att inte avgränsa till något 

speciellt byggnadsår eftersom att det är intressant att undersöka om arenorna potentiellt är 

lönsamma i längden.  
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Med dessa avgränsningar fann vi elva stycken arenor som uppfyllde kraven och vi kommer 

fördjupa oss i fem av dessa. Dessa fem arenor valdes för att de har olika ägande-/ 

finansieringsformer.  

1.5	  Disposition	  
 
Uppsatsen inleds med en sammanfattning och förord. Därefter i kapitel ett behandlas 

bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsningar. I kapitel två beskrivs de teorier som vi 

senare använder för att besvara våra frågeställningar. Kapitel tre sammanfattar vilken metod 

vi använt för att få fram information samt beskriver vi validiteten och reliabiliteten i vårt 

arbete. Därefter följer kapitel fyra med resultaten från våra undersökningar, resultatet beskrivs 

både i löpande text och illustrationer. Resultatet diskuteras därefter i kapitel fem, samtidigt 

återkopplar vi informationen till frågeställningarna, och slutligen i kapitel sex drar vi 

slutsatser kring våra insikter. Uppsatsen avslutas med en presentation av referenser och källor. 
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2. TEORI  
I detta kapitel kommer det att presenteras några teorier som beskriver argument varför 

kommuner kan vilja bygga arenor och hur man kan mäta lönsamheten för en arena i ett 

större perspektiv, såsom samhällsnytta. Det kommer även beskrivas olika finansierings- och 

ägandeformer. 

2.1	  Kommunstruktur	  
	  
Kommuner styrs av politiker som blivit valda direkt av medborgarna i kommunen. Det görs 

av så kallade kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande 

organ. De bestämmer till exempel över beslut gällande inriktning, verksamhet och ekonomi. 

De tar beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal service (SKL, 2015).  

Kommunens största inkomstkälla är kommunalskatten, den står för ungefär 70 procent av 

kommunens inkomster. Varje kommun bestämmer själv hur stor skatten ska vara och vad den 

ska läggas på (ibid).   

2.2	  Kalkylförfarande	  
 

En investering kan vara antingen en nyinvestering eller en reinvestering. Man talar om 

skillnaden på underhåll och investering på befintliga fastigheter men några vanliga 

kännetecken för en investering på en nybyggnad är enligt Svenska kommunförbundet (1998): 

- Utgifter som syftar framåt 

- Ger framtida betalningsströmmar 

- Används för ny, utökad eller rationaliserad verksamhet 

Ett vanligt förfarande vid beräkning av en investeringskalkyl är att göra en så kallad ”Net 

present value”-kalkyl för att se om investeringen är ekonomiskt försvarbar. Man beräknar 

nuvärdet genom att räkna ut skillnaden mellan inkomster och utgifter för varje år och sedan 

diskontera det till årets penningvärde genom diskonteringsräntan. Alla år summeras och 

subtraheras med den ursprungliga investeringen. Är Net present value större än noll så 

beräknas investeringen vara lönsam (Berk & DeMarzo, 2011).  

NPV = net present value 

Ct = cashflow, kassaflöde (inkomst – utgift), år t 
C0 = ursprungliga investeringen 
r = diskonteringsränta 
t = antal år 
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Det är viktigt att ha bra kvalitet på datan man för in i kalkylen för att få kalkylen så 

verklighetstrogen som möjligt eftersom dessa används som underlag och har stor del i beslutet 

om man ska göra en investering eller inte. Varför kostnadskalkyler många gånger går fel kan 

bero på att projektets utformning ändrar sig över tiden eller att tekniska felbedömningar har 

gjorts så det går åt en större kvantitet. Det kan även bero på ett politiskt/ strategiskt beteende 

(Lind, 2013).  

2.3	  Teorin	  bakom	  arenor	  
  

SKL gjorde år 2009 en studie om hur man kan skapa nya rum för samverkan mellan det 

offentliga, näringslivet och civila samhället. En del av deras studie tar upp evenemangsarenor 

som ett sådant rum och de kom fram till fem olika modeller som beskriver varför en kommun, 

till exempel, skulle tänka sig att bygga en ny arena.  

2.3.1	  Modeller	  bakom	  att	  bygga	  nytt	  
 

Den företagsekonomiska modellen  

Arenan ska bidra till verksamheter där intäkterna är större än kostnaderna. Det innebär att ju 

fler biljetter man kan sälja, desto större intäkter får man. Den här modellen fungerar för 

arenor som har evenemang kontinuerligt och inte bara ett fåtal gånger per år. Det är viktigt 

med utrymmen för sponsorloger, restaurang och souvenirer. Viktigt att arenan är flexibel och 

lätt att bygga om för olika typer av evenemang. Oftast är det en samarbetslösning som står 

bakom bygget. Till exempel kommunen bygger, någon annan hyr eller föreningen bygger och 

kommunen går i borgen för bygget. 

 

Den turistekonomiska modellen  

Här är det viktiga att arenan lockar till sig “nya pengar”, inte att själva evenemangen i arenan 

går med plus. Det får man från konsumtion som annars inte hade skett på platsen, till exempel 

från besökare som inte annars hade kommit dit eller från invånare som annars hade gjort av 

med pengarna på en annan plats. Det handlar till stor del om att locka besökare som gör av 

med pengar på shopping, restaurangbesök, hotell m.m.  

 

För kommunen innebär det att verksamheterna går bättre, mer personal anställs och på så vis 

ökar kommunens skatteintäkter och sysselsättningsnivå.  
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I den här modellen är det viktigt att innehållet dels är så bra att det lockar besökare och dels 

att det marknadsförs. 

 

Den profilskapande modellen 

Modellen handlar om att få sin kommun/region att sticka ut i mängden och att locka till sig 

företag och invånare. Denna modell hänger ihop med modellen om turistekonomi ovan. Båda 

handlar om att skapa sammanhang som är trevliga och lockande. Skillnaden mellan 

modellerna är att den turistekonomiska fokuserar mer på enskilda evenemang medan den 

profilskapande strävar efter långsiktiga och indirekta effekter.  

 

Den verksamhetslogiska modellen 

Den här modellen handlar om när verksamheten som huvudsakligen utnyttjar arenan ökar sina 

krav på bättre eller större arena.  

 

Den mötesskapande modellen 

Detta argument handlar om att stadsplanera så att man skapar nya mötesplatser för människor. 

Det handlar om att man inte bara ska pendla mellan jobbet och hemmet utan få en slags tredje 

mötesplats där man roar sig, träffar nya människor och konsumerar. Sådana platser är bra för 

kunskapsöverföring men även bra för att stimulera integration på.  

 

2.4	  Tillväxt	  skapad	  av	  arenor:	  Economic	  Impact	  Analysis	  
 
Sport och evenemang är investeringar för både sportklubbar och evenemangarrangörer som 

organiserar och marknadsför dem samt för kommunerna som ger bidrag och är värd för dem. 

Det finns ett flertal anledningar till varför kommuner investerar skattepengar i arenor, bland 

annat för att främja idrott och ge invånarna möjligheten att besöka konserter. Dock är 

ekonomiska fördelar bland de viktigaste anledningarna. De förväntar sig att arenorna kommer 

att locka besökare från övriga Sverige samt utomlands och att deras utgifter under besöket 

gynnar arrangörerna direkt samt kommunens verksamheter indirekt (Crompton, 1995). 

 

Economic Impact Analysis mäter hur intäkter och antalet jobb förändras i ett område, till 

exempel genom BRP (bruttoregional produkt), som representerar storleken på områdets 

ekonomi. Även påverkan på anställningar kan mätas då löner, antal jobbtimmar eller nya jobb 
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ökar och minskar. Slutligen kan priser på fastigheter analyseras då en uppgång beskriver att 

området blir mer attraktivt (ibid). 

 

Modellen som ligger till grund för skattebaserade investeringar i arenor beskrivs av följande 

sekvens av handlingar: invånarna i en kommun betalar skatt, en del av skatten används till 

finansieringen av en arena. Arenan lockar konserter, sport och andra evenemang. Detta lockar 

i sin tur besökare som spenderar pengar inom kommunen. Detta nya inflöde av pengar skapar 

inkomster och jobb för invånarna i kommunen vilket ger kommunen ökade skatteintäkter. 

Detta blir avkastningen på deras investering i arenan (ibid).  

 
De största felen som görs enligt Crompton (1995) är en felaktig användning av nedanstående 

”multiplier effects”. Antagandet att pengar som spenderas på en arena återinvesteras och 

cirkulerar inom den lokala ekonomin är oftast inte sann, då en stor del av pengarna flödar ut 

ur samhället eller en del sparas på banken. 

 

Försäljnings-, inkomst- och arbetsgradmultipler är tre vanligt förekommande multipler.  

• Försäljningsmultipeln är betydligt högre än inkomstmultipeln.  

• Då skattebetalarna är intresserade av hur deras levnadsstandard ökar av investeringen 

är just inkomstmultipeln relevant.  

• Arbetsgradmultipeln mäter den direkta, indirekta, och inducerade effekten en extra 

besökare har på sysselsättningen i området. Denna visar antalet heltidsarbetstillfällen 

som stöds av dennes konsumtion. Denna är den minst tillförlitliga i och med att den 

förutsätter att alla medarbetare används till dess fulla potential och att en ökning av 

konsumtion leder till nya jobb proportionerligt till det ökade behovet av sysselsättning 

(Fletcher & Snee, 1989) 

 

Vad gäller multipliers så finns ytterligare problem och det är bland annat att pengarna rör sig 

genom samhället i olika takt så att beräkna ett nuvärde av framtida konsumtion är svårt. 

Samtidigt måste “opportunity costs” tas med i beräkningen, vilket representerar bästa 

alternativa investering.  

2.5	  Finansiering	  av	  arenor	  
 
Det finns fyra typiska finansieringsmodeller för insamlande av medel till byggande av arenor 

enligt PwC’s rapport från år 2008. De olika sätten är att den offentliga sektorn driver 

projektet, ett samarbete mellan privat och offentligt, att idrottsklubben själv driver projektet 
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(om det är en idrottsarena) eller ett samarbete mellan utvecklare och idrottsklubb. Det som har 

störst påverkan på vilken modell man väljer brukar vara vilken risk man är benägen att ta och 

i vems intresse bygget av arenan ligger. I 60 procent av fallen står kommunen för 

finansieringen och i 30 procent är kommunen medfinansiär, enligt SKLs enkätundersökning 

(2010).  

2.6	  Ägande	  av	  arenor	  
 
Precis som vid finansiering av arenor finns det olika ägarstrukturer. Offentligt, privat, 

samarbete, stakeholder-teori och sponsring. Viktigt att vara medveten om är att flera arenor 

inte ägs av enbart ekonomiska skäl. Nationalarenans syfte är bland annat att hjälpa och 

utveckla svensk fotboll.  Även att möjliggöra så fler människor kan se på fotboll och fler stora 

landslagsmatcher kan hållas i Sverige är viktigt för Svenska Fotbollsförbundet och en hel del 

sportintresserade medborgare. Olika ägare har olika visioner och mål med arenorna. 

Kommuner har först och främst invånarnas bästa i åtanke, sportföreningar drivs dels av 

ekonomiska intressen och sportens utveckling medan sponsorer samt privata aktörer i större 

utsträckning har ekonomiska ambitioner.   
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3. METOD  
Under dessa rubriker kommer det förklaras tillvägagångssättet för att få fram information till 

rapporten. Det diskuteras för- och nackdelar med vald metod samt trovärdigheten i källorna. 

3.1	  Val	  av	  metod	  
 

Vi har valt att genom kvantitativ insamling av information göra en explorativ undersökning 

för att söka svar på våra frågor angående svenska arenor. Att gå in på djupet vad gäller alla 

arenor var inte genomförbart under den relativt korta tidsperioden som undersökningen gavs 

för att genomföras och därför valde vi att fokusera på ett fåtal. Främsta syftet med en 

explorativ undersökning är att inhämta så mycket information som möjligt och försöka belysa 

ett problem allsidigt då dessa undersökningar ofta syftar till att nå kunskap som kan ligga till 

grund för vidare studier (Patel & Davidson, 1994).   

3.2	  Beskrivning	  av	  undersökningsmaterial	  
 

Den insamlade datan kommer huvudsakligen från årsredovisningar, journals och tidigare 

studier. Detta var givande för att besvara våra frågor och gav en bra inblick i verksamheten 

kring arenorna så att våra slutsatser bättre speglade och gav en inblick i verkligheten vad 

gäller ekonomin i arenor och mervärdet på kommunens verksamheter. Vad gäller 

årsredovisningar regleras dessa av årsredovisningslagen och ska skrivas utifrån god 

redovisningssed. Utifrån dessa förhållanden får vi utgå från att informationen från dessa är så 

sanningsenlig som den möjligen kan bli.  

 

Vad gäller informationen i årsredovisningarna skiljde det sig mycket hur noggrant 

arenaverksamheten beskrevs. Optimalt var då olika intäkts- och kostnadsposter redovisades 

tydligt och var för sig, samtidigt som framtida mål och bedömda marknadsförhållanden 

beskrevs. I flera fall var informationen mycket bristfällig och att komplettera dessa 

årsredovisningar med djupare granskningar eller intervjuer skulle göra arenorna mer 

jämförelsebara och ge undersökningen ett tydligare resultat.  

3.3	  Vilka	  tekniker	  användes	  och	  varför	  
	  
En kvantitativ metod används i huvudsak för reliabilitet, representativitet, reproducerbarhet, 

kumulativitet, verifierbarhet och inte minst tillgången till klart angivna metodregler. En 
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kvalitativ metod har huvudargumenten förståelse, teorigenerering, validitet, upptäckt, 

variation och kanske framför allt nyfikenhet (Starrin m fl., 1991).  

Vi valde den kvantitativa metoden då våra frågeställningar till en början till stor del var 

beskrivande. Det skulle först och främst vara en rapport som till störst del analyserade 

kostnads- och intäktsposter för våra arenor men under arbetets gång bytte arbetet spår. Som 

det ser ut idag hade varit mer givande för rapporten om vi hade haft med några kvalitativa 

inslag i form av till exempel intervjuer för att få en bättre överblick om varför kommuner har 

agerat som de har. Främst för att komma åt förståelsedelen som är utmärkande för kvalitativt 

undersökande rapporter.  

3.4	  Validitet	  och	  reliabilitet	  	  
 

Materialet vi har använt oss av för att göra vår undersökning är allmänt tillgängliga och har 

publicerats i form av artiklar, årsredovisningar eller läroböcker. Undersökningen skulle därför 

kunna återskapas och relativt lika resultat skulle fås. Alla källor redovisas i 

referensförteckningen och på så vis kan man göra om undersökningen själv.  

 
Vad gäller sambandet mellan vår frågeställning och de slutsatser vi har kommit fram till, samt 

hur det i verkligheten faktiskt är, är relativt starka. Vi baserar oss på den information som 

finns tillgänglig. Bortsett från brister i informationen, feltolkningar och att inga intervjuer 

gjorts för att bekräfta eller vidare förklara förhållandena runt arenorna och de ekonomiska 

aspekterna så är informationen heltäckande och representativ.  

 

För att öka validiteten skulle djupare intervjuer behöva göras så att de ekonomiska posterna i 

varje arena kan tydliggöras. Att även genom stora “besökare-undersökningar” samt analyser 

av mervärdet skapat av arenor, studera konsumtionen hos de som besöker arenorna, 

anledningarna till deras besök och påverkan på samhället vad gäller inkomster, jobbtillfällen 

och allmän tillväxt skulle göra undersökningen mer representativ och användbar för både 

arenaförvaltare och som underlag vid planering av arenabyggen.  

 
Vi är medvetna om att vi har använt oss av bloggar utan källreferenser som källor till vår 

rapport. Det sänker trovärdigheten men vi valde att göra det ändå då det är en blogg som har 

god insyn i den svenska sportvärlden.  
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3.5	  Teorival	  
 

Teorierna vi valda att fokusera på var “economical impact analysis” och förvaltning av 

arenor. Det har forskats inom dessa ämnen, främst i USA och Australien, vad gäller arenor för 

baseboll, amerikansk fotboll, rugby samt multiarenor. Visserligen finns det skillnader i de 

ekonomiska systemen bland annat gällande finansiering och skatter, samt kultur vad gäller 

sport, konserter och evenemang. Diverse skillnader vad gäller ägandestruktur, delstaters 

ansvar och syn på vilken betydelse arenorna har för samhället finns också. Detta gör att 

mycket av informationen inte är direkt tillämplig på de svenska arenorna, men grundläggande 

och generella modeller med små modifieringar har visat sig vara användbara vid vår studie. 

 

Eftersom att huvuddelen av våra källor kommer från olika håll så har vi försökt att verifiera 

och/eller jämföra informationen från ett flertal olika källor. Detta är viktigt för att studien ska 

reflektera verkligheten med största möjliga sannolikhet.  
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4. EMPIRI 
Empiri-kapitlet kommer presentera ägarstrukturer för valda arenor samt beskriva kort om 

kostnads- och intäktsposter för arenor och till sist avslutas med en förklaring av hur man kan 

se på mervärden ur ett samhällsperspektiv. 

4.1	  Marknadsanalys	  ur	  en	  geografisk	  synvinkel	  
 
Mellan år 2000 - 2010 har det byggts 32 stycken nya arenor i Sverige och efter år 2010 kan 

man lägga till ytterligare ett tiotal (Littorin, 2014). Dessa är främst fotboll- och hockeyarenor 

men även nöjesarenor.  

 

Merparten av arenorna har byggts i sydsverige men ett antal arenor har även byggts längst 

Östersjökusten i Norrland. Ca 20 av arenorna är byggda i Götaland och det är ytterst tydligt 

att det är här man satsat mest på utvecklingen av arenor. Detta är inte konstigt då större del av 

Sveriges befolkning är bosatta här samtidigt som områdena är lätt åtkomliga för turister. År 

2014 bodde det ungefär 4 650 000 personer i Götaland, nästan hälften av Sveriges befolkning. 

I Norrland var folkmängden endast ungefär 1 163 000, dessa invånare är vidare spridda då 

Norrlands landyta är betydligt större än Götalands (Svenska Statistiska Centralbyrån, 2014). 

Vad gäller turism är Göteborg en välbesökt stad och Öresundsbron sammankopplar 

Sydeuropa med Malmö, chansen för att en turist hamnar i Götaland är alltså stor.  

 

Områden med hög tillväxt lockar företag vilket ger multiarenor möjligheten att hyra ut till 

företagsevenemang, mässor och fastigheten kan dessutom kombineras med både arena och 

kontor samt konferenslokaler, interna restauranger får potentiellt fler besökare från både 

allmänheten och anställda från företagen. Att kontinuerligt ha intäkter till arenan bidrar till en 

stadigare ekonomi. Samtidigt ger mer intäkter ett bättre resultat och mindre bidrag från 

kommunerna blir nödvändiga. 
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4.2	  Ägarstruktur	  och	  ansvar	  vid	  bygge	  samt	  för	  drift	  
 

4.2.1	  Boden	  Arena	  	  
 

ÄGARE 

 

EVENT OCH STORLEK 

Boden Arena är Sveriges nordligaste multiarena. Arenan har både en inomhus- och en 

utomhusplan. Utomhusplanen har plats för upp till 15 000 besökare. Arenan är hemmaplan 

för fotbollslaget Bodens BK. Utomhusarenan är godkänd för UEFA-matcher och 

landskamper. Det anordnas även mässor och konserter på arenan. Målet för arenan är att bli 

den naturliga träffpunkten i norr och på det sättet bidra till regionens utveckling (Boden 

Arena, 2016).  

 

FINANSIERING OCH DRIFT 

Arenan byggdes år 2008 av Sveafastigheter. Det kommunägda Arenabolaget i Boden AB 

hyrde anläggningen via ett avtal som löpte till år 2033. Kommunen hade ett optionsavtal med 

Sveafastigheter om aktierna i det bolag som äger Boden Arena. Avtalet gav kommunen rätten 

och skyldigheten att köpa aktierna efter 25 år men redan år 2014 förvärvade kommunen 

aktierna från AEVS Timjan AB (Bodens Kommun, 2014) för 120 miljoner kronor 

(Håkansson, 2014).  Det finansierades genom ett lån som Boden kommun upptog och sedan i 

sin tur lånade ut till Bodens Kommunföretag AB som köpte fastigheten (ibid). Enligt 

kommunalrådet Torbjörn Lidberg (S) tjänar kommunen 25 miljoner på att köpa fastigheten 

istället för att hyra den i 20 år (Haupt, 2014).  

 

Driften sköts av Boden Arena Fastighets AB och dess intäkter har kommit ifrån hyresgästerna 

enligt hyresavtalet som Bodens Kommun tecknade med Boden Arena Fastighets AB gällande 

nyttjande av arenan samt delvis genom ett driftbidrag från Boden Kommun (Bodens 

Kommun, 2014). Driften för arenan blev år 2015 2,7 miljoner kr lägre än beräknat så 

kommunens kostnad för hyra och drift blev 3,6 miljoner kronor (Bodens Kommun 2015). Ett 

Bodens Kommun à Boden Arena Fastighets AB à Boden Arena 
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koncerninternt bidrag på 2 miljoner kr betalades ut från kommunen till Boden Arena 

Fastighets AB (Boden Kommun, 2015)  

 

LÖNSAMHET 

Boden Arena Fastighets AB hade ett rörelseresultat på -923 (1 112) tkr år 2015. Resultat efter 

finansiella poster ökade det negativa resultatet till -1 903 (235) men sedan blev det svarta 

siffror på årets resultat som landade på 97 (235). Vad det negativa resultatet beror på tas inte 

upp i redovisningen.   

	  
	  

4.2.2	  Friends	  Arena	  
 

ÄGARE 

FINANSIERING OCH DRIFT  

Arenan byggdes år 2012 och finansierades av Arenabolaget AB. Bolagen i Friends Arena ägs 

gemensamt av Solna Stad, Svenska Fotbollsförbundet, Jernhusen AB, Fabege AB och Peab 

Sverige AB. I hela koncernen ingår Råsta Holding AB, Arenabolaget i Solna KB och Sweden 

Arena Management KB.  

- Råsta Holding AB äger och förvaltar bolag i Arenastaden och har ansvar för 

utveckling och exploatering, Solna Stad äger 25 % av bolaget.  

- Arenabolaget i Solna KB äger och förvaltar Friends Arena, Solna Stad äger 16,7 %.  

- Sweden Arena Management KB drev från början arenan och skulle se till att den var 

Svenska	  
fotbollsförbund

et,	  33,3%	  

Peab,	  17,2%	  

Fabege,	  22,8%	  

Jernhusen,	  10%	  

Solna	  Stad,	  
16,7%	  
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fylld med evenemang, Solna Stad äger 16,7 % av bolaget (Solna Stad, 2016). Bolaget 

är dock vilande nu eftersom att driften nu sköts av Lagardère Unlimited och dess 

inkomster kommer från hyra vid uthyrning av arenan (Alestig, 2014).  

EVENT OCH STORLEK 

Arenan används till fotboll, konserter, bandy, hästtävlingar osv. Den har en maxkapacitet på 

75 000 besökare, vid sport klarar arenan 50 000 sittande åskådare (Friends Arena, 2016). 

Arenan är hemmaplan åt Allmänna Idrottsklubben, AIK, och svenska landslaget i fotboll. I 

samband med tankarna om en ny arena i Solna kom upp så utvecklade man det till något 

större som idag är en helt ny stadsdel i Solna kallad Arenastaden. Den innehåller hotell, 

lägenheter, kontor, det stora köpcentrumet Mall of Scandinavia samt Friends Arena (ibid.).     

LÖNSAMHET 

Friends Arena har sedan den invigdes gått i förlust med långt över 200 miljoner varje år 

(Petersson, 2016).  

 

I en riskanalysrapport från PwC framgår att arenan skulle behöva intäkter på 345 miljoner 

kronor årligen för att ge en marknadsmässig avkastning. Ska Solna Stad endast ”få pengarna 

tillbaka” krävs enligt PwC intäkter på 242 miljoner. Om verksamheten skall bedrivas utan 

kapitalkostnad krävs intäkter på 198 miljoner kronor (PwC, 2011).  

 

”Enligt PwC är den affärsmässiga risken i Swedbank Arena1 relativt hög och att (sic) riskerna 

i första hand är kopplade till arenans drift i form av intäkter och kostnader - d.v.s. förmågan 

att attrahera tillräckligt många evenemang och att sälja VIP-loger och stamgästplatser.” 

(ibid.).  
 
 

4.2.3	  Göransson	  Arena	  
 

ÄGARE 

 

                                                
1	  Friends Arenas ursprungliga namn	  

Sandvikens Kommun à Sandvikens Stadshus AB à Göransson Arena AB à Göransson 
Arena 
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FINANSIERING OCH DRIFT 

Göransson Arena byggdes år 2009 och finansierades av de Göranssonska stiftelserna och 

skänktes till Sandvikens Kommun (Göransson Arena, 2016). Den officiella siffran för bygget 

ligger på 210 miljoner kr (Carlsson, 2009). Efter det har kommunen själva fått gå in med 

cirka 50 miljoner kr för allt från ismaskiner till utvändigt markarbete (ibid.)    

 

Driften sköts av Göransson Arena AB och dess intäkter kommer dels från koncernintern 

fakturering, av totalt 64 423 tkr utgör 40 464 tkr koncernintern fakturering och varav 39 950 

tkr är från Sandvikens Kommun. Resten av intäkterna är nettoomsättning 

(evenemangsintäkter) (Göransson Arena AB, 2013). 

 

EVENT OCH STORLEK 

Arenan används till olika evenemang och möten inom idrott, kultur och näringsliv. Det finns 

plats för 10 000 besökare. Arenan hade en ökning av besökare från 91 500 år 2014 till 138 

000 år 2015, vilket är en ökning på 50,8 % (Göransson Arena, 2015).  

 

LÖNSAMHET 

Arenan hade enligt Göransson Arenas årsredovisning (2015) år 2015 ett rörelseresultat på – 8 

763 (-11 206) tkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 9 581 (-12 047) tkr och 

sedan landade årets resultat på 1 745 (53) tkr.  

	  

4.2.4	  Löfbergs	  Arena	  
 

ÄGARE 

 
FINANSIERING OCH DRIFT 

Löfbergs Arena byggdes år 2001 och är uppförd av Färjestads BK med Löfbergs som 

huvudsponsor. Den byggdes till en kostnad på 160 miljoner kr. Färjestad BK fick köpa den 

gamla ishallen och mark för 1,5 miljoner kr av kommunen (Osynliga handen, 2014).   

 

Färjestad Bollklubb Ideell Förening à Färjestads Bollklubb Fastighets AB à Löfbergs 
Arena 
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Driften sköts av Färjestad Bollklubb Fastighets AB och får genom ett avtal ett driftsbidrag av 

kommunen (Ros m fl., 2012).   

 

EVENT OCH STORLEK 

Arenan används till sport, musik, TV-inspelningar. Bolaget hyr ut arenan genom helägda 

dotterbolaget Karlstad Event AB.  Den har en publikkapacitet på max 10 300 personer 

(SvenskaFans, 2016). 

 

LÖNSAMHET 

Arenan hade ett rörelseresultat på 8 576 (7 501) tkr år 2015. Resultat efter finansiella poster 

blev 901 (-599) tkr och årets resultat uppgick till 2 171 (908) tkr (Färjestad BK Fastighets 

AB, 2015).    

 

4.2.5	  Tele2	  Arena	  
 

ÄGARE 

 

FINANSIERING OCH DRIFT 

Tele2 Arena ägs av SGA Fastigheter som även äger de andra arenorna vid Globenområdet, till 

exempel Globen, Hovet, Annexet.  

 

Byggkostnaderna beräknades till 2.7 miljarder kr och finansierades delvis genom försäljning 

av byggrätter och hyra från operatören som ska driva arenan (Tele2 Arena, 2016). Bygget 

pågick mellan 2010 och 2013. Vid finansiering av Tele2 Arena användes 250 miljoner kronor 

skattepengar av totalt 2.84 miljarder + 600 miljoner som är kostnader över budgeten. Viktig 

punkt är att räntekostnader för Tele2 Arena under byggtiden var 130 miljoner, vilket man 

glömt att räkna med vid beräkning av byggkostnaden (Timbro, 2011). 

 

Driften sköts av AEG. Det föreligger ett hyresavtal mellan Stockholms Stad och AEG som är 

omsättningsbaserat, vilket innebär att AEG betalar hyra i förhållande till vad de tjänar på sina 

Stockholms Stad à SGA Fastigheter AB à Tele2 Arena 
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evenemang. Per Blomstrand, dåvarande vice VD i Stockholms Stadshus AB, sa år 2013 att 

staden får in väldigt lite hyra från SGAs fastigheter då det aldrig gått och, enligt hans 

bedömning, aldrig kommer gå med vinst. Han ser hyresavtalet som den största risken med 

Tele2 Arena (Tottmar, 2013).  

EVENT OCH STORLEK 

Arenan kan användas för fotboll, konserter, ridsport, motorsport samt issport. Vid konserter 

kan arenan ta 40 000 åskådare och vid sportevenemang ca 30 000. Arenan uppfyller UEFA:s 

och FIFA:s regelverk för internationell fotboll (Tele2 Arena, 2016). Hammarby Fotboll och 

Djurgårdens IF spelar sina hemmamatcher på arenan.  

 

LÖNSAMHET 

Alla följande resultat gäller hela SGA-koncernen, inte enbart Tele2 Arena. Det var ett 

rörelseresultat år 2014 på -1 099 519 (-72 073) tkr. Resultat efter finansiella poster blev -1 

187 481 (-79 350) tkr och årets resultat slutade på -1 002 208 (414) tkr. Förklaring till varför 

skillnaden mellan åren var så stor kommer i följande kapitel.   
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Sammanfattning: Dessa elva arenor uppfyllde våra krav som står under 1.4 
”Avgränsningar” och de fetstilade är de vi valt att fokusera på. 

Namn Ägare Drift Byggnadsår 

ABB Arena Syd Rocklunda Sport 
och Event AB 

Västmanlands 
Fastighetsskötsel 2007 

Boden Arena Boden 
Kommun 

Boden Arena 
Fastighets AB 2008 

Friends Arena 

Arenabolaget 
(SvFF, Peab, 
Jernhusen, 

Fabege, Solna 
Stad, Folksam) 

Lagardere 
Unlimited 2012 

Globen SGA Fastigheter 

Anschutz 
Entertainment 
Group (AEG), 
genom SGA 

1989 

Göransson Arena Göransson 
Arena AB 

Göransson 
Arena AB 2009 

Löfbergs Arena Färjestads BK 
Färjestads 
Bollklubb 

Fastighets AB 
2001 

Malmö Arena Parkfast AB Parkfast Arena 
AB 2008 

Saab Arena 
Linköpings 

Sportfastigheter 
AB 

Linköping 
Hockey Club 2004 

Scandinavium 

Idrotts- och 
Kulturcentrum 
Scandinavium i 
Göteborg AB 

Got Event 1971 

Tele2 Arena 
Stockholms 

Stad via SGA 
Fastigheter AB 

Anschutz 
Entertainment 
Group (AEG), 

genom SGA 

2013 

Ullevi Göteborgs 
Kommun Got Event 1958 
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4.3	  Beskrivning	  av	  kostnads-‐	  och	  intäktsposter	  för	  våra	  arenor 
 
4.3.1	  Drift	  och	  underhåll	  
 
Vissa arenor har ett eget bolag som sköter driften på arenan och vissa arenor har sålt ut den 

tjänsten till företag som är specialiserade på att sköta drift. 

 

Vilka intäkter har en arena?  

Beroende på om arenan är ägd av till exempel en klubb eller en kommun eller om det finns ett 

separat bolag som ska vara ansvarig för driften så kan intäktssidan se lite olika ut. Om det är 

ett separat bolag som ansvarar för driften så är huvudintäkterna oftast i form av en hyra som 

kan vara fast eller rörlig utifrån exempelvis biljettintäkter. Om hyran sätts efter att 

driftsbolagets räkningar ska vara i balans så kan hyrestagarna (som oftast är en klubb) behöva 

gå till kommunen för finansiellt stöd. En god indikator på om en arena klarar sina kostnader 

på marknadsmässiga grunder kan vara att se på kommunens driftsbidrag (Osynliga handen, 

2014).  

Intäkter som majoriteten av arenorna har är från: restaurang, loger, reklam, evenemang, 

mässor och utställningar samt, som sagt, uthyrning till idrott.  

 

Vilka kostnader har en arena? 

Det finns typiska driftsposter så som el, uppvärmning, städning och sophämtning, 

försäkringskostnader, personal, underhåll och förbättringar men den post som är störst och 

påverkar resultatet mest, i alla fall för nybyggda arenor, är nedskrivningen på anläggningen. 

Räntan är även den en stor post som påverkar resultatet. SGA Fastigheter AB, som äger Tele2 

Arena, Globen, Hovet samt Annexet, hade år 2014 ett resultat efter finansnetto på -1 187,5 

mnkr (-79,4 mnkr) varav nedskrivning på materiella anläggningstillgångar var ca -1 059 mkr. 

Den stora skillnaden mellan åren beror på nedskrivningen av anläggningen samt stora 

räntekostnader för Tele2 Arena. Dock är det en redovisningsteknisk fråga då marken har 

skrivits upp med samma belopp som anläggningen skrevs ner med men det syns inte i 

resultaträkningen. Det påverkar därför inte det egna kapitalet (SGA Fastigheter, 2014).  
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4.4	  Mervärde	  ur	  ett	  samhällsperspektiv	  
 
Arenors lönsamhet går lätt att mäta för ett företag genom att se på resultaträkningen. Något 

som är svårt att mäta däremot är de mjuka värden som en arena kan skapa i ett samhälle. 

Mjuka värden kan innebära både kundnöjdhet för de som utnyttjar arenorna och dess 

evenemang men kan också vara en image för orten. Arenabranschen är lite annorlunda på det 

sättet att man inte först väljer en arena och sedan ett evenemang utan snarare tvärtom, att 

evenemanget styr vilken arena man hamnar på. Det innebär inte att man inte ska lägga ner 

resurser på att öka kundnöjdheten därför att människor kan fortfarande välja bort evenemang 

för att de är missnöjda med den arenan som evenemanget kommer utspela sig på. En metod 

för att mäta kundnöjdhet är genom ett så kallat “Nöjd kundindex (NKI)”. Svenska Statistiska 

Centralbyrån (SCB) utför sina undersökningar på det viset att de baserar sina index på tre 

indikatorer som ligger till mått för totalkvaliteten:   

- hur nöjd man är med verksamheten 

- hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar 

- hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan  

Sedan utöver dessa indikatorer så tar SCB tillsammans med beställaren fram några ytterligare 

som är mer anpassade efter beställarens önskemål.  

 

NKI är ett viktigt verktyg därför att det 

- dels är ett sammanfattande mått på verksamheten, sedd ur kundens perspektiv, och det 

innebär att man får viktig övergripande information som är värd att följa över tid 

- dels för att det är mittpunkten som analysmodellen kretsar kring eftersom att NKI står 

för helhetsbetyget i den studerade verksamheten 
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5. DISKUSSION   
I detta kapitel diskuteras den insamlade empirin som ska besvara studiens frågeställningar 

- Att undersöka vilka aktörer som finansierar samt vilka som står för drift och 

underhåll av valda svenska arenor 

 

Att någon aktör vill bygga en ny arena kan antas bero på någon av de fem modeller som tas 

upp under 2.3.1. Man kan tänka sig att de olika modellerna är olika viktiga för olika aktörer. 

Till exempel är nog ”den verksamhetslogiska modellen” det argument som klubbar använder 

när de vill bygga nytt medan ”den mötesskapande modellen” och ”den profilskapande 

modellen” är sådana som kommuner använder som argument. ”Den företagsekonomiska 

modellen” är en sådan som privata aktörer använder sig av då det vill maximera sina intäkter 

och minimera sina kostnader. 

 

Vi har kommit fram till att enligt de fyra typiska finansieringsformerna som finns enligt PwC, 

under avsnitt 2.5, är den att offentliga sektorn finansierar och den att det är ett samarbete 

mellan offentlig sektor och privata aktörer de vanligaste i valda arenor, vilket även stämmer 

överens med SKLs enkätundersökning (2010). Till exempel är Tele2 Arena finansierat av det 

kommunägda SGA Fastigheter, Löfbergs Arena är helt finansierat av den lokala 

idrottsklubben och Friends Arena är ett samarbete mellan kommun (Solna), stat (Jernhusen) 

och privata aktörer som Peab och Fabege.  

 

En arena som stack ut i vår undersökning var Göranssons Arena som helt var finansierad av 

en stiftelse och sedan skänkt till Sandvikens Kommun. Det var en gåva värd minst 210 

miljoner kr. Den byggdes på begäran av det lokala bandylaget Sandvikens AIK som var i 

behov av en ny bandyhall. Göranssonska stiftelsen godkände ansökan med motkravet att det 

skulle vara en multiarena och inte bara bandyhall (Lerulf, 2010).  

 

Varför kommuner vill vara med och finansiera kan bero på att kommunen fortsättningsvis vill 

behålla samt utveckla den dragningskraft som fanns innan grannkommunen byggde en ny 

arena. I vissa fall finns ett faktiskt behov av arenor, till exempel i Stockholmsområdet där 

både Råsunda och Söderstadion tidigare antingen behövde omfattande renoveringar eller 

rivas. Båda arenorna revs samtidigt som behovet av arenor var ytterst stort på grund av ökade 

publiksiffror och efterfrågan inom sport, antal evenemang och konserter som lockade allt fler 
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åskådare och Stockholm som stad lockar allt fler artister, shower och turister. Det gav 

betydande incitament att bygga både Tele2 Arena och Friends Arena.  

 

Drift och underhållsarbete är till den största delen utlagt på ett annat företag än det som äger 

arenan. Några av arenorna har ett separat bolag som fortfarande står under kommunens ägo, 

till exempel Boden, medan vissa andra som Friends har ett bolag som är specialiserat på drift 

och underhåll i sportarenor. En utmärkande sak är att flertalet valda arenor får ett driftsbidrag 

från kommunen även om kommunen inte är delägare. Det visar på att kommunerna har ett 

stort intresse av att främja sina lokala klubbar.  

 

- Hur ägarstrukturen för arenorna är uppbyggd och hur ägandeandelarna ser ut?  

 

Så som gällande finansiärer är det vanligast med en offentligt ägd eller ett ägarskap mellan 

det offentliga och privata. Ägarstrukturen i arenorna har i det stora hela ett gemensamt drag 

och det är att arenan allt som oftast ägs av eget bolag men som direkt eller i flera led till slut 

är ett dotterbolag till kommunen. Den arena som inte stämmer in här är, som i föregående 

fråga, Löfbergs Arena som helt ägs av den lokala idrottsklubben.  

 

Solna Stad vill nu efter alla förlustår dra sig ur som delägare till Friends Arena då förlusten, 

under bara år 2015, har kostat skattebetalarna 45 miljoner kr. ”Vi har aldrig sett det som en 

kommunal kärnverksamhet att äga eller driva en arena” säger kommunstyrelsens ordförande 

Pehr Granfalk (M) till Stockholmdirekt.se (Petersson, 2016).  

 

- Varför det ständigt byggs nya arenor när det verkar vara relativt känt att 

arenorna inte är lönsamma.  

 

”Idag är en arena symbol för staden och dess ambitioner inom en rad olika områden; 

stadsplanering, infrastruktur, hållbarhet och näringsliv.” säger SGA Fastigheter (2010) 

 

Arenor ses i dagens samhälle som så pass viktiga mötesplatser att var och varannan ort har 

byggt eller renoverat en multiarena det senaste årtiondet. Totalt har uppemot 50 idrottsarenor 

av olika storlekar byggts under 2000-talet (Sveriges Radio, 2014). Arenorna ska vara centrum 

för evenemang, sport och upplevelser samt locka besökare både nationellt och internationellt. 

Stadens status och tillväxt beräknas bli gynnat. Nya jobbtillfällen och högre levnadsstandard 

är två förväntade effekter av arenabyggena. Att jobbtillfällen har skapats finns bevisat men 
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högre levnadsstandard är svårare att peka på. Arenorna byggs med höga förväntningar, dock 

kan underlag för båda byggnadskostnader samt drift anses vara optimistiskt beräknade. Det är 

inte helt ovanligt att investeringskostnaderna blir högre och driftförlusterna större än beräknat 

som man kan se i avsnitt 4.2.5 under Tele2 Arena. Kommuner anser att det mervärde som 

skapas för kommunen är betydligt större än förlusterna i den specifika arenan.  

 

Ett vanligt förfarande innan man gör en större investering är att man gör en så kallad 

nuvärdesberäkning som beskrivs i 2.2. Är nuvärdet större än noll så investerar man. Dessa 

kalkyler är det man brukar lägga fram på bordet, i exempelvis kommunfullmäktige, innan 

man beslutar sig. Den tar dock bara hänsyn till prognostiserade kassaflöden samt en egen 

bestämd kalkylränta. Vad som gör det svårt i arenabranschen är att det är svårt att 

prognostisera kassaflödena då man inte vet hur många besökare man kommer få, man vet inte 

ens vilka evenemang som kommer ske eftersom att dessa kalkyler vanligtvis görs på 20-50 år. 

En annan sak som den missar i stora projekt som arenor är de mjuka värden som påverkar en 

kommun såsom image och prestige. Det finns heller ingen hänsyn till att ett nybygge av en 

arena kan leda till ökad turism, vilket i sin tur leder till ökad konsumtion som kan generera 

fler jobb och högre skatteintäkter. 

 

Som vi har sett i Solna har den nya arenan lett till att man har byggt en helt ny stadsdel kallad 

”Arenastaden”. Vi antar att kommunen i sin beräkning räknar med att hela projektet är det 

som kommer ge avkastning till kommunen med ökad konsumtion, vilket leder till ökad 

arbetskraft och därav ökade skatteintäkter enligt en Economic Impact Analysis. Solna Stad 

beräknade år 2013 att de hade fått en besökningsökning på 1,2 miljoner människor, vilka de 

antog främst berodde på arenans tillkomst (Solna Stad, 2013). 

 

En brist med teorin om Economic Impact Analysis är då vissa icke-lokala åskådare som 

besöker arenor kan ha planerat ett besök till samhället under en längre tid oavsett ett 

evenemang vid arenan. Andra besökare kan redan ha åkt till samhället, lockad av annat som 

sevärdheter, shopping, hälsa på släkt eller affärsresor och i efterhand valt att gå till 

evenemanget på arenan som komplement till sin resa. Många av dessa två sorters besökares 

utgifter kan inte anses vara ett resultat av att just arenan byggts. 

 

Ett problem som finns i storstäderna är att man inte bara konkurrerar med närliggande arenor 

utan man konkurrerar med alla andra nöjesevenemang som finns då de är mer tillgängliga i en 
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storstad än i en liten ort. Människor har också ett begränsat antal pengar och en begränsad tid 

så även om det tillkommer en ny arena kan man inte räkna med att det leder till ökade intäkter 

för kommunen. Det gör att det blir svårt att backa den turistekonomiska modellen som SKL 

har tagit fram.  

 

UEFAs och FIFAs krav på arenor för svensk elitfotboll blir allt högre så vill man ha kvar sitt 

lokala lag och kunna ha tävlingsmatcher har man inget annat val än att bygga om eller bygga 

nytt. Utveckling och strikt standard vad gäller både säkerhet och funktionalitet. Det finns 

regler för allt från typen av konstgräs, antalet VIP-stolar och TV-studio till belysning, 

högtalarsystem och kamerabevakning. Detta gör inte enbart att nya arenor blir dyrare utan att 

renovera äldre arenor blir också betydligt dyrare. Till följd av det är det i många fall mer 

lönsamt att riva en gammal arena och bygga en alldeles ny (Svensk Fotboll, 2014).   

 

Elitidrottslag har ett behov av att kunna träna och ha matcher på en plats godkänd av 

idrottsförbundens regler. För att främja sport i Sverige är arenor och idrottsanläggningar 

mycket viktiga. Även mindre kommuner har ett behov av att ha ett hemmalag då dessa ofta 

inspirerar unga att själva börja med sporter. I viss mån bidrar arenor på mindre orter med 

mervärde för samhället, nämligen en aktivare och hälsosammare livsstil bland barn och 

ungdomar. Det är inte lika applicerbart på multiarenor i storstäder då de inte är öppna för 

allmänheten på samma sätt. Genom att locka unga till sporter är chanserna större att talanger 

utvecklas och Sverige gör bättre ifrån sig vid landskamper och andra mästerskap. Detta bidrar 

till nöje och underhållning för det svenska folket, samtidigt som det gör reklam för Sverige 

och potentiellt lockar fler turister.    

 

Det finns vissa fördelar med nya arenor, fler platser och bättre standard möjliggör att fler och 

dyrare biljetter kan säljas. En ny och modern arena lockar dessutom fler evenemang, ännu en 

möjlighet att öka intäkterna. Även sponsorer lockas och reklamintäkter ökar då namnet på 

arenorna i de flesta fall säljs. En stor, växande och viktig del av den moderna 

arenaverksamheten är att integrera hotell, restauranger, butiker, kontor och konferens i samma 

fastighet. Detta har visat sig öka intäkterna markant. Samtidigt som det tillsammans med 

möjligheten att kombinera sport, konserter och andra evenemang blir arenan mer mångsidig 

och intäkterna är kontinuerliga året runt.  
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Det som står skrivet i avsnitt 4.1 om hur befolkningen i Sverige är fördelad tyder på att 

kommunerna analyserar hur väl en arena skulle klara sig utifrån bland annat hur många 

potentiella besökare det kan finnas, något som diskuterats då arenor i bland annat Boden har 

byggts. Det är inte enbart antalet besökare som ökar med högre befolkningstäthet och högre 

grad turism utan det möjliggör även för större exponering av reklamen kopplad till arenan. Att 

äga namnrättigheten till en arena i ett välbesökt och tättbebott område ger större 

marknadsexponering än i ett mer glesbebott område med låg grad turism.  
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6. SLUTSATSER  
I detta avslutande kapitel ska vi lyfta de slutsatser vi har kommit fram till med bakgrund i 

empiri och diskussion. 

Vi har kommit fram till slutsatserna att efter gjord undersökning antar vi att kommuner anser 

att det är viktigt med arenor för att främja en kommuns anseende och även för att främja 

idrottsverksamheten och för att försöka få ett intresse för sport bland unga. Även om det inte 

är ekonomiskt lönsamt bidrar det till samhällsnytta och då är man villig att bidra ekonomiskt 

till det.  

 

Vi drar slutsatsen efter vår undersökning att det ofta görs optimistiska beräkningar där man 

räknar på en för hög samhällsvinst eftersom det är svårt att mäta hur många som besöker och 

konsumerar på grund av arenan och hur många som hade gjort det ändå. Samtidigt är man 

naiv i sitt tänkande att många kommer vilja besöka den nya arenan. De flesta följer sina lag 

som man hejar på och sina favoritartister var de än är mer än i vilken arena de spelar i. I 

Sverige, för invånare, så är inte arenor något som man ofta lyfter fram som något prestigefullt 

för sin kommun. Däremot kan man ha det argumentet mot turister då det säkert är många som 

vill komma och se på exempelvis Globen när de är och besöker Stockholm.  

 

Man ser inte den ekonomiska lönsamheten som det viktigaste utan fokuserar mer på att 

utveckla ett större koncept. Om det lönat sig är för tidigt att säga i våra undersökta arenor.  
 
 
Varför bygger man så stort när det inte finns underlag? Till en början undersöktes alla arenor 

som finns i sammanfattningstabellen och då berodde det till stor del på att många av arenorna 

hade kapacitet att vara en fotbollsarena och då behövdes en större arena för att klara de hårda 

kraven som UEFA och FIFA har (tidigare nämnda i diskussionen). I senare valda arenor beror 

det på överskattat publikunderlag och för få evenemangsbokningar.  

 

Man kan läsa på de flesta arenors hemsidor att de är Nordens eller norra Europas ”modernaste 

arena”. Vi tror att det är viktigt för arenorna att tro så men samtidigt kan inte alla arenor vara 

modernast. De kommuner som var i täten med att bygga nytt kunde ha incitamentet att vara 

moderna medan de som bygger nytt nu gör det för att inte vara omoderna.  

 

Ett förslag på framtida studier är att studera varför arenabyggen ofta blir dyrare än 

beräknat. Ett annat förslag är att man kan använda olika modeller och räkna om arenor 

bidrar till ökad turism och att kommunen på det stora hela får en vinst. 
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