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Sammanfattning 
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Författare:  Emilia Karlsson, Angelica Larsen och Angelica Lervik 

Program:  Civilekonomprogrammet 

Handledare:  Petter Boye 

Institution:  Ekonomistyrning och logistik i Växjö 

 

Bakgrund och problem: Det har byggts ungefär 50 nya arenor under 2000-talet och i flera 

fall har arenorna byggts i små kommuner. Varje år lägger Sveriges kommuner ut 400 miljoner 

kronor för att arenorna ska gå runt. Med detta som bakgrund tycks arenatrenden trots allt öka, 

men varför? Media lyfter ofta fram den ekonomiska situationen för en arena men 

kommunerna beskriver att de vill skapa ett värde som inte kan mätas i ekonomiska termer.  
 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera och förstå kommunens syn på en arenas 

lönsamhet genom att beskriva beslutsprocessen för etablering av en ny arena. För att uppfylla 

detta kommer vi att identifiera och förklara avgörande faktorer (både ekonomiska och icke-

ekonomiska). 
 

Avgränsningar: Vi har valt att endast studera multiarenor och därmed uteslutit andra typer av 

arenor. Vi har även valt att göra en avgränsning till att undersöka fyra olika multiarenor i 

södra Sverige, där arenorna är byggda under 2008-2012 och har en kapacitet på mellan 4400 

och 5500 åskådare. Vi har också gjort en avgränsning till att bara studera arenor där 

kommunen tagit det främsta initiativet till att bygga. 
 

Metod: Uppsatsen har en abduktiv forskningsansats med en kvalitativ forskningsinriktning. 

Den empiriska studien består huvudsakligen av semistrukturerade intervjuer och offentliga 

dokument. 
 

Slutsats: Kommuner räknar inte med att arenor ska vara ekonomiskt lönsamma utan att de 

istället ska skapa värde för invånarna. Värdet utgörs bland annat av att gynna folkhälsan, bli 

en attraktiv stad samt att kunna erbjuda idrotts- och nöjesevenemang. Samtliga studerade 

kommuner har gamla och nedslitna anläggningar som byggts ungefär vid samma tidpunkt 

vilket kan förklara den aktuella arenatrenden som en andra arenavåg.  
 

Nyckelord: multiarena, kommun, lönsamhet, icke-ekonomiska faktorer, värdeskapande, 

beslutsprocess, attraktiv stad, samhällsnytta 
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1. Inledning 

I följande avsnitt kommer vi att introducera bakgrunden till studien om arenors lönsamhet 

och kommunens involvering. Efter det följer en problemdiskussion där ämnet problematiseras 

vilket leder fram till problemformuleringen och syftet med uppsatsen. Avsnittet inkluderar 

även de avgränsningar vi gjort, en begreppsdefinition samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i ett upplevelsesamhälle där olika former av evenemang är en del av dagens kultur. 

Evenemang kan tänkas vara en idrottstävling som kombineras med flera aktiviteter i form av 

mat, shopping och umgänge för att se till att besöket ger en multiupplevelse. Med ett ökat 

antal sportevenemang krävs idag attraktiva och väl utformade arenor för att lyckas genomföra 

större evenemang. Framtidens arenor ska ses som en idrotts- och underhållningsanläggning 

som ska vara en attraktiv del av stadskärnan. (Helsingborg kommun 2007a)  

 

Det har byggts ungefär 50 nya arenor under 2000-talet och i flera fall har arenorna byggts i 

små kommuner. Varje år lägger Sveriges kommuner ut 400 miljoner kronor för att arenorna 

ska gå runt. (P1-morgon 2014a) I de nya arenor som byggs förväntas en rad olika evenemang 

kunna arrangeras, som exempelvis konserter, idrottsevenemang, mässor, konferenser och 

galor (Möller 2013).  

 

Med tanke på samhällets utveckling byggs fler och fler arenor som ska kunna arrangera 

idrotts- och nöjesevenemang i olika former. Dessa så kallade multiarenor går att anpassa 

utefter den underhållning som ska anordnas. Arenan ska även kunna anpassa akustiken utefter 

evenemang och sittplatserna ska placeras för att ge en perfekt visning. (Navet AB 2009) 

Begreppet multiarena kommer från engelskans “Multi-purpose arena” och är en arena med 

flera funktioner där flexibilitet och samordningsmöjligheter utnyttjas (Eskilstuna Kommun 

2010). 

 

Multiarena definieras i uppsatsen utifrån att flera olika inomhussporter kan utövas, andra 

evenemang som konserter, mässor och kulturevenemang ska kunna anordnas samt att arenan 

har tak och kan användas året om. 
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Det är i övervägande grad kommunen som finansierar de nya arenorna och i ytterst liten 

utsträckning finansieras dem av idrottsklubbar, sponsorer eller privata aktörer (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2010). Karin Book, lektor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola, 

beskriver att det syns en tydlig trend till att allt fler kommuner väljer att satsa på stora 

idrottsarenor (Orrenius 2011).  

 

I en studie av 123 elitklubbar har mer än hälften fått nya arenor eller ombyggnader under de 

senaste 10 åren. Då kommunerna är med och finansierar finns det indikationer på att pengar 

istället tas från skola och omsorg. (P1-morgon 2014b) Orrenius (2011) menar att en arena 

anses bidra till utveckling av städer och är viktiga för tillväxten för hela regioner. Vidare 

menar han att en arena blir en symbol för staden och visar på vilka ambitioner som finns inom 

exempelvis näringslivet, stadsplanering och infrastruktur. Detta är även något som styrks av 

Per Ivarsson, reporter på Ekot, som berättar att argumenten för en ny arena är att gynna 

turismen och besöksnäringen exempelvis genom mässor som sätter staden på kartan samt 

strävan efter att ungdomsidrotten ska ha någonstans att vara (P1-morgon 2014b). 

 

Framgångsrika lag, välbesökta evenemang och högklassiga arenor tycks ha blivit allt 

viktigare, både inom ett regionalt samt internationellt perspektiv. Inte bara publik och 

supportrar utan näringsliv och städer vill associeras till idrotten och dess glamorösa tävlingar, 

för de tror sig kunna skapa mervärde genom att koppla idrott till evenemang. Mervärde kan 

uppstå i form av fler besökare till staden vilket ger ökade intäkter för restauranger och hotell 

och möjlighet till marknadsföring. Mervärdet är därför positiva effekter med en arena som 

påverkar andra verksamheter utöver huvudsyftet.  Litteraturen inom idrottsturism relaterar 

främst en stads idrottssatsningar till ökad sysselsättning, skatteintäkter, turism och moderna 

anläggningar som speglar image och stolthet. Vidare ska idrotten användas för 

marknadsföring och sätta staden på kartan, som det standardmässiga argumentet lyder. 

Tanken är att göra staden attraktiv för att bland annat locka välutbildad arbetskraft samt 

företagsetableringar. (Book & Carlsson 2008) 

 

Utvecklingen bland arenor går fort.  Några av de saker som driver utvecklingen framåt är 

tekniken, kommunikationen samt våra livsmönster. Individer i samhället vill ha nya former av 

underhållning vilket sätter press på arenorna. Globen är ett exempel på detta. För 20 år sen var 

det en av Europas främsta arenor och idag anses den omodern. (Orrenius 2011) 
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1.2 Problemdiskussion  

Vi kan se att det finns flera åsikter kring en ny arena. Möller (2013) skriver i en artikel att en 

arena i regel inte blir ett ekonomiskt lönsamt projekt samt att den slutliga byggkostnaden ofta 

blir högre än vad som från början var tänkt. Vidare diskuterar han även svårigheter med att 

driva en arena, intäkterna täcker vanligtvis inte driftkostnaderna och det kan vara 

problematiskt att locka en stor publik tillräckligt ofta. Vi kan se att anledningen till att 

intäkterna inte täcker kostnaderna beror helt enkelt på att det är svårt att ta ut tillräckligt stora 

avgifter för kultur- och sportevenemang som täcker utgifterna. Media lyfter ofta fram den 

ekonomiska situationen för en arena, exempelvis skrev Gravlund (2014) en artikel i 

Helsingborgs Dagblad med rubriken: 

 

“Växande underskott för Helsingborg Arena” 

 

Även Nebel (2011) skrev en artikel i Sydsvenskan i Lund med denna rubrik: 

 

”Arenachefen vill ha höjda bidrag” 

 

Det här är två exempel på hur media väljer att framställa en arena. Fokus tenderar att bli på 

den ekonomiska situationen. När vi läser rubrikerna får vi en negativ bild av en arenas 

lönsamhet samtidigt som vi kan se att kritiken mot kommunernas arenaprojekt växer.  

 

Lönsamheten kan mätas på flera sätt. Ett sätt är att studera resultaträkningen och se om 

verksamheten har gått med vinst eller förlust. En vinst eller förlust säger lite om en 

verksamhets lönsamhet men genom att sätta prestationerna i förhållande till storleken på 

verksamheten ges en bättre uppfattning. (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002) Vi har valt 

att dela upp lönsamheten i två kategorier, ekonomisk och icke-ekonomisk lönsamhet. När vi 

diskuterar ekonomisk lönsamhet menar vi den vinst eller förlust som uppstått. Icke-

ekonomisk lönsamhet syftar på den lönsamhet som uppstår på annat håll inom kommunen, det 

vill säga den som är svår att mäta i ekonomiska termer. Detta eftersom det kan vara 

komplicerat att säga vilka intäkter som uppkommit på grund av arenan. Exempel på detta kan 

vara ökad turism, etablering av företag samt för att främja ungdomsidrotten. 

 

Orrenius (2011) skriver på Riksdag och Departementets hemsida att kommuner inte ska 

behöva ta till skattehöjningar eller behöva dra ner på annan verksamhet enbart för att 
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finansiera arenor. Möller (2013) tar upp Kristianstad Arena som ett exempel på en arena som 

enbart finansierats av kommunen och där nedskärningar gjorts. Han beskriver vidare att de år 

då arenan höll på att byggas beslutade kommunstyrelsen att göra nedskärningar i den totala 

budgeten, bland annat för barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden.  

 

Med detta som bakgrund tycks arenatrenden trots allt öka, men varför? I en rapport vars syfte 

att uppmärksamma ansvarslös och slösaktig hantering av skattebetalarnas pengar, skriven av 

Timbro och Skattebetalarnas Förening, nämner Lerulf (2011) att en arena ofta vinner 

politikers stöd i ett tidigt skede av processen då den beräknade investeringskostnaden är låg. 

Karin Book, lektor i idrottsvetenskap vid Malmö Högskola, nämner i samma rapport att en 

arena dock tros kunna lösa en kommuns materiella och praktiska behov. Hon säger: 
 

”Det ska vara en mötesplats, det ska vara ett centrum för upplevelser, det ska användas i 

stadens marknadsföring, det ska höja stadens image, det ska locka besökare, det ska 

locka investeringar och så vidare. Det ska alstra en massa mervärden som man inte kan 

mäta och som är svåra att räkna på.” (Lerulf 2011, s. 3) 
 

Vi ser att det finns argument för att arenan inte ska bära kostnaderna utan skapa nytta på andra 

områden. Den nytta som uppstår ska gynna andra kommunverksamheter vilket gör att 

synergieffekter uppstår. Möller (2013) menar att kommunernas förhoppningar är att en arena 

ska vara ekonomisk lönsam genom intäkter som genereras från exempelvis ökade 

hotellövernattningar och restaurangbesök. Gravlund (2014) illustrerar Helsingborg Arena som 

ett exempel på ett projekt som aldrig var tänkt att bli en lönsam affär, då syftet med arenan 

istället var att den skulle ge invånarna upplevelser och öka turismen. Bruce Kidd, kanadensisk 

forskare, menar dock att det inte finns statistiskt säkerställda bevis för att en ny stor arena 

kommer dra till sig turism från andra regioner (Möller 2013). Vi kan också se att detta är 

något som är svårt att mäta. Charlotte Zethelius, (M) idrotts- och fritidsnämndens ordförande 

sa inför invigningen av Helsingborg Arena i november 2012 (Gravlund 2014): 
 

“Helsingborg Arena kommer tillföra mycket annat, 

därför räknar vi inte med att den ska gå runt“ 

 

Vi kan av detta utläsa att en arena innebär något positivt för idrotten och staden. En arena 

tycks skapa ett mervärde som innebär mer än ekonomiska fördelar. Möller (2013) menar att 
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en kommun ser ett arenaprojekt som ett sätt att placera orten på kartan samt att skapa fler 

arbetstillfällen och öka folkhälsan. Alpenberg och Lundberg (2006) menar i sin tur att varje 

kommun med stolthet måste ha en fullgod arena, vilket har skapat en trend då det gäller att 

följa andra kommuner för att inte hamna efter. Detta kan enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling 

och Styhre (2012) liknas med isomorfism som beskriver att verksamheter inom samma 

bransch tenderar att börja likna varandra. I sin tur tycks det skapa ett tryck på genomförandet 

av arenaprojekt, vilket ger en bild av självklarhet för framdrivning av ett projekt (Alpenberg 

& Lundberg 2006).  

 

Lerulf (2011) beskriver att flera av Lunds kommuntjänstemän var entusiastiska över att Färs 

& Frosta Sparbank Arena skulle byggas och att de beskrev dagen då beslutet togs som 

glädjens dag, då arenan skulle innebära ett lyft för Lund. Alla var dock inte lika upprymda 

och ifrågasatte om en efterfrågan verkligen fanns. Nita Loritmer, (V) ledamot för 

kommunfullmäktige sa bland annat: 

 

”Hela processen med dessa plötsligt uppkomna nya förslag är märkliga. Vi har aldrig sett 

någon önskan om handbollshall från kultur- och fritidsnämnden. 

Behöver vi en hall?” (Lerulf 2011, s. 9) 

 

Alla tycks inte dela samma åsikt kring en ny arena. Citatet väcker tankar om hur välgrundade 

besluten som tas är samtidigt som det uppstår funderingar kring beslutsprocessen, exempelvis 

vilka som är involverade samt vilka olika perspektiv de har. Vi kan se att en arena innebär ett 

svårt beslut där det finns delade meningar och flera åsikter både innan och efter en arena 

byggts. Det är i beslutsprocessen alla dessa åsikter ska involveras men i slutändan är det ändå 

kommunfullmäktige som tar beslutet. I media lyfts ofta arenornas ekonomiska situation fram 

där ekonomisk lönsamhet efterfrågas. Kommunerna tenderar istället att tala om andra viktiga 

faktorer och verkar inte se den ekonomiska situationen som ett problem. Funderingar kring 

hur en arena egentligen ska uppvisa lönsamhet uppstår. Vi menar att den existerande 

litteraturen på området är otillräcklig vad gäller hur en arena ska visa lönsamhet. Studier har 

genomförts på enskilda arenor där fokus har varit på kostnader och intäkter. Bland annat har 

en fallstudie av Kristianstad Arena genomförts där inriktningen varit kostnadsutvecklingen. 

Slutsatsen blev att arenan inom en 35-års period kommer bli dyrare än vad kommunen 

kalkylerat (Johansson, Johansson & Östman 2012). Vi kan se att mervärden med arenan 
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nämns men inte en närmare beskrivning av hur kommunen tänkt kring lönsamheten och 

betydelsefulla värden. Då fokus ofta ligger på den ekonomiska aspekten och att arenorna inte 

är ekonomiskt lönsamma saknas studier på andra faktorer som inte är av ekonomisk karaktär.  

 

Vi kan se att det finns ett brett utbud av litteratur om stora investeringar för företag och 

kommuner, men det finns begränsad forskning avseende arenainvesteringar. Med hänsyn till 

det valda området av multiarenor finns det heller inte någon djupare forskning. Vi har sett att 

det har påbörjats forskning av Alpenberg & Lundberg (2006) kring investeringsprocessen av 

arenor relaterade till fotboll och ishockey, där frågeställningarna kan liknas med våra då dessa 

är inriktade mot värdeskapande. Vi har dock inte kunnat utläsa några slutsatser från 

forskningen. 

 

1.3 Problemformulering 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns delade meningar kring varför en arena byggs och 

vad den förväntas bidra med. Vi kan se att fler och fler arenor uppvisar ekonomisk 

olönsamhet, trots detta tycks kommuners etablering av nya arenor inte upphöra. Utifrån 

problemdiskussionen har vi utformat följande problemformulering:  

 

 Hur ser kommuner på en arenas lönsamhet vid beslutsprocessen? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera och förklara kommuners syn på en arenas lönsamhet 

genom att beskriva beslutsprocessen för investering av en ny arena. För att uppfylla detta 

kommer vi att identifiera avgörande ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1: Kapitlet introducerar bakgrunden till studien samt problematiserar ämnet vilket 

leder till problemformuleringen. Avsnittet inkluderar även studiens syfte och avgränsning 

samt en begreppsdefinition.  

 

Kapitel 2: I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts genom studiens gång. Vi 

redogör för forskningsansats, design och strategi vilket följs av hur vi samlat in det empiriska 

materialet. Kapitlet innehåller även etiska överväganden samt kvalitetskriterier.  

 

Kapitel 3: Den teoretiska referensramen för arenaprojekt inleds med kommunens roll och 

följs av beslutsprocessen med dess involverade delar. Kapitlet beskriver även avgörande 

faktorer för beslut och avslutas med en sammanfattning för att koppla ihop respektive del i 

syfte att underlätta för läsaren och skapa en helhetsbild. 

 

Kapitel 4: Kapitlet består av insamlat material från intervjuer samt offentliga dokument. 

Avsnittet beskriver beslutsprocessen för respektive arena och ligger till grund för följande 

kapitel. 

 

Kapitel 5: I detta kapitel analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen. Vi inleder 

med kommuners vision vilket för oss in på hur beslutsprocesserna förhåller sig till varandra. 

Avsnittet beskriver även de avgörande faktorer vid beslut som vi identifierat samt 

kommunens syn på lönsamhet.  

 

Kapitel 6: Avslutande kapitel beskriver de slutsatser vi kommit fram till. Inledningsvis 

besvarar vi problemformuleringen som följs av egna reflektioner. Avsnittet ger även förslag 

på framtida forskning. 
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2. Metod 

Avsnittet beskriver vilka metoder vi har använt för att besvara problemformuleringen och 

uppnå uppsatsens syfte. Metodavsnittet inleds med en kort förförståelse och följs av vilka val 

vi gjort samt hur vi gått tillväga. Vi tar även upp etiska överväganden och flera 

kvalitetskriterier. Avsnittet avslutas med ett kritiskt perspektiv på det metodval vi gjort.   

 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse innefattar den kunskap, insikt och erfarenhet som en individ besitter innan ett 

forskningsprojekt påbörjas. En god förförståelse kan underlätta då forskaren nödvändigtvis 

inte behöver samla in grundläggande information. För att studien ska kunna genomföras på 

liknande sätt eller utvecklas av en annan forskare behöver forskarens tidigare kunskap 

beskrivas. (Gummesson 2000)  

 

Vi som har skrivit denna uppsats är tre studenter som läser vår sjätte termin på 

civilekonomprogrammet med inriktning controller, Linnéuniversitetet, Växjö. Vi har tidigare 

studerat investeringar och projekt i flera olika kurser och har en del förkunskaper men ämnet 

har inte berörts på djupet. För att skapa en bättre förståelse för investeringar och dess 

påverkande faktorer bestämde vi oss för att studera detta i praktiken med verkliga fall. Vi 

intresserade oss för att undersöka beslutsprocessen och identifiera avgörande faktorer som 

påverkar beslutet av en ny arena. Ämnet är aktuellt och diskuteras flitigt i media, vilket var 

grunden till att ett intresse väcktes. Med denna bakgrund såg vi möjligheter att utveckla 

ytterligare kunskap kring kommunala investeringar och synen på lönsamhet.  

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det vetenskapliga förhållningssättet kan förankras i hermeneutiken. Hermeneutik förknippas 

med att forskaren vill tolka och förstå. (Patel & Davidson 2011) Forskaren kan enligt Bryman 

och Bell (2013) även ha ett konstruktionistiskt synsätt i undersökningen, vilket innebär att 

företeelser skapas genom socialt samspel med möjlighet till förändringar.  

 

Det vetenskapliga förhållningssättet i uppsatsen speglar hermeneutiken då syftet med studien 

var att tolka och förstå kommuners syn på lönsamhet vid beslutsprocessen då en investering i 

en ny arena genomförs. Lönsamhetsbegreppets olika tolkningar var av stor vikt för uppsatsen. 
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Genom att studera hur medverkande personer uppfattar verkligheten ville vi få en syn på flera 

olika perspektiv. Därför föll det naturligt att även följa det konstruktionistiska synsättet. 

Under studien har vi inte styrt medverkande personer utan låtit dem själva ge sin bild och 

tolkning. Genom att använda flera källor och på så sätt skapa diskussion har vi haft för avsikt 

att spegla flera olika åsikter.  

 

2.3 Val av forskningsansats 

Forskarens arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra (Patel & Davidson 

2011). Enligt Olsson och Sörensen (2007) innebär abduktion en växelverkan mellan induktion 

och deduktion. Med hjälp av ett induktivt arbetssätt görs exempelvis en lägesbeskrivning 

inom ett område för att sedan öka kunskapen genom deduktion med hjälp av tidigare teori. 

 

De växande antal arenor var något vi uppmärksammade i media. Utifrån flera artiklar 

diskuterade vi ämnet och vad som kunde utgöra en intressant studie. Då vi samlat en 

grundläggande kunskap om verkligheten formulerade vi problemformulering och syfte. Vi 

samlade därefter in empiri i form av intervjuer och sekundärdata för att sedan studera 

litteratur inom ämnet för att få ökade kunskaper. Detta steg stämmer överens med det 

induktiva arbetssättet. Utifrån teorin identifierade vi ett antal nya aspekter och kompletterade 

datainsamlingen med ytterligare intervjuer. Eftersom vi valt att växla mellan det induktiva och 

deduktiva arbetssättet var abduktion den forskningsansats som vi ansåg vara bäst till studien 

för att få fram ett bra resultat. 

 

2.4 Val av forskningsstrategi 

Forskningen kan delas in i olika strategier och valet av forskningsstrategi påverkar upplägget 

av studien. En forskningsstrategi innefattar allt ifrån hur insamling av data ska hanteras, om 

observationer eller enkätundersökningar ska göras till hur intervjuer ska struktureras. En 

kvalitativ forskning kännetecknas av betoning vid ord istället för siffror vid insamling och 

analys av data. Forskningsstrategin innehåller inslag av ett induktivt, tolkande och 

konstruktionistiskt synsätt. (Bryman & Bell 2013) 

 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie. Vi har studerat både siffror och ord, dock har 

den största vikten lagts på ord vilket kännetecknar den kvalitativa forskningsstrategin. Vi har 
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genom intervjuer och protokoll försökt få en förståelse för hur kommuner tänker kring en 

arenas lönsamhet vilket gör att vi har ett tolkande synsätt som är en del av den kvalitativa 

inriktningen.  

 

2.5 Val av forskningsdesign 

En forskningsdesign utgör en struktur som styr hur en metod används och hur data analyseras 

(Bryman & Bell 2013). Yin (2007) menar att en flerfallsstudie innebär att fler än ett fall 

studeras och att forskaren är intresserad av att synliggöra unika drag och jämförelser för flera 

specifika fall. En flerfallsdesign anses ge starkare och mer övertygande resultat och slutsatser, 

vilket gör det mer värdefullt att studera mer än ett fall.  

 

Vi har valt att studera fyra multiarenor i olika kommuner i södra Sverige för att kunna få ett 

perspektiv med olika synvinklar. Arenorna är byggda under ungefär samma tidsperiod och har 

liknande egenskaper, kapacitet och storlek. I urvalet har vi även tagit hänsyn till 

konkurrensperspektivet och därför valt arenor inom samma område. När vi valde arenor 

började vi att studera vilka som byggts den senaste tiden. Då kunde vi utläsa att det byggts ett 

flertal arenor i södra Sverige. Vi noterade även att de var av liknande karaktär med liknande 

publikkapacitet. Detta låg till grund för att vi valde Halmstad Arena, Kristianstad Arena, 

Helsingborg Arena och Färs & Frosta Arena. Då vi studerat mer än ett fall och då syftet var 

att studera hur varje kommun resonerar kring lönsamhet, var flerfallstudier den mest lämpliga 

forskningsdesignen. Anledningen till att vi valde att genomföra en flerfallsstudie var även för 

att få ett större perspektiv, en unik inblick i hur en kommun resonerar i förhållande till en 

annan kommun samt för att kunna göra jämförelser. 

 

Vi har valt att studera multiarenor och därmed uteslutit andra typer av arenor. Detta för att det 

har byggs många multiarenor under den senaste tiden samt är en del av samhällsutvecklingen 

I en förstudie som Helsingborg kommun gjort inför beslutet att upprätta en ny arena, finns det 

idag 38 multiarenor i Sverige som skiljer sig åt i storlek, kapacitet och ålder (Navet AB 2009). 

Vi har i denna studie valt att avgränsa oss till att undersöka fyra olika multiarenor i södra 

Sverige. Arenorna är byggda under 2008-2012 och har en kapacitet på mellan 4400 och 5500 

åskådare. Vi har valt arenor som byggts under de senaste sex åren och som har liknande 

publikkapacitet för att kunna göra jämförelser. Studien sträcker sig från det att arenaprojektet 

startades till invigningen, vi kommer därmed inte att beröra perspektivet efter invigningen. Vi 
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har även gjort en avgränsning till att bara studera arenor där kommunen tagit det främsta 

initiativet till att bygga. En privat aktör som äger en arena kan definiera lönsamhet annorlunda 

än vad kommuner gör då de inte har samma möjlighet att dra nytta av exempelvis ökad turism 

som bidrar till samhällsintäkter. Vidare har vi därför även valt att inte fördjupa oss i 

ekonomiska kalkyler utan fokuserat på faktorer som är avgörande för beslut. Vi har även valt 

arenorna utefter hur de ligger geografiskt där vi strävat efter att de ska ligga relativt nära 

varandra. 

 

2.6 Datainsamling 

2.6.1 Kvalitativa intervjuer  

Då det är svårt att samla in relevant empiriskt underlag genom publicerat material är det 

vanligt att tillämpa intervjuer som metod för insamling av information. Empirisk data som 

samlats in av författaren via exempelvis intervjuer och observationer kallas primärdata.  En 

semistrukturerad intervju är en intervju som bygger på utvalda ämnen, problem eller teman 

där det finns möjlighet att variera formulering och ordning av frågeställningar. Detta gör att 

materialets utformning är strukturerat men intervjun i sig blir mer av informellt och naturligt 

utförande. (Eriksson & Kovalainen 2008)  

 

Vi har valt att samla in en stor del av empirin genom kvalitativa intervjuer. Metoden vi har 

valt att tillämpa är semistrukturerade intervjuer. Detta i syfte att få fria och egna utformade 

svar från respondenten. Dessutom ville vi ha utrymme till att kunna ställa frågor som inte 

ingick i den ursprungliga intervjun för ökad flexibilitet. 

 

Val av intervjupersoner 

Ett kedjeurval innebär att kontakt först sker med ett mindre antal människor som är relevanta 

för undersökningen och därefter används dessa för att få kontakt med ytterligare människor 

(Bryman & Bell 2013). Urvalet liknar ett kedjeurval då vi först har börjat med att kontakta 

varje kommun och frågat efter lämplig person med relevant kunskap för studien. Därefter blev 

vi rekommenderade att ta kontakt med arenachef eller ansvariga och involverade personer på 

kommunen. I vissa fall har detta steg inneburit ytterligare rekommendationer och personer att 

kontakta. Avdelningschefen på Kristianstad kommun erbjöd sig exempelvis att kontakta och 

leta upp lämpliga personer åt oss, då han ansåg att han inte kunde besvara alla frågor själv. Vi 
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anser att urvalet av intervjupersoner var ett av de viktigaste stegen i studien. Därför har vi 

tagit oss tid till att hitta rätt personer för att få en så bra datainsamling som möjligt.  

 

Intervjupersonerna består av Thorsten Rosenqvist, samordningschef på Halmstad kommun 

(Halmstad Arena), Berne Nilsson, arenachef (Färs & Frosta Sparbank Arena), Anders 

Magnusson, avdelningschef kommunledningskontoret (Kristianstad Arena) samt Per 

Pehrsson, projektchef för Helsingborgs stad (Helsingborg Arena). Vi har valt ut personer som 

varit delaktiga från arenaprojektens början till att beslut fattades. Detta för att skapa en 

bakgrundsbild och på så sätt förstå hela beslutsprocessen och vad som är grunden för beslut.  

 

Förberedelser 

Förberedelserna inför en intervju är viktiga för att täcka in övergripande aspekter och 

delområden som berör uppsatsens syfte (Patel & Davidson 2011). En intervjuguide kan enligt 

Bryman och Bell (2013)  ses som en lista över vilka frågeställningar som ska beröras samt 

fungera som ett hjälpverktyg. Inför intervjun har vi bearbetat intervjufrågorna vid flera 

tillfällen för att reducera risken för missuppfattningar. Dessutom har vi vänt oss till en 

utomstående person för att få ett ytterligare perspektiv. Vi valde att skicka ut en intervjuguide 

i förväg för att låta intervjupersonen göra sig bekant med frågorna och på så sätt hinna 

förbereda sig. Intervjuguiden återfinns i bilaga 1 och följs av kompletterande intervjufrågor i 

bilaga 2. 

 

Intervju på plats och över telefon  

Eriksson och Kovalainen (2008) beskriver att intervjuer ofta genomförs på plats men kan även 

göras över telefon eller över nätet i form av en “chat konversation”. Bryman och Bell (2013) 

listar ett antal fördelar och nackdelar med telefonintervju i jämförelse med en intervju på 

plats. Fördelarna är att det ofta är billigare, smidigare och effektivare, framförallt då det krävs 

resa för intervju på plats. Enligt författarna kan det även vara lättare att ställa känsliga frågor 

över telefon. Nackdelarna är att det är enklare att avsluta en intervju på telefon, det blir svårt 

att reflektera över kroppsspråk, minspel och gester. Vidare är det vanligt att intervjun spelas 

in då forskaren är intresserad av vad intervjupersonerna säger och hur de säger det.  

 

Vi har strävat efter att genomföra alla intervjuer på plats för att kunna ta del av intryck, miljö 

och omgivning. Då detta inte har varit möjligt har vi genomfört en telefonintervju. Vi 

upplevde att intervjuerna på plats gav oss en annan insyn i processen då vi kunde se hur 
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intervjupersonen reagerade på olika frågor. Detta var något vi gick miste om i 

telefonintervjun. Telefonintervjun upplevdes dock som mer effektiv då intervjupersonen inte 

svävade iväg på samma sätt som vid intervjuerna på plats. Intervjuer har genomförts på plats 

med Berne Nilsson, Thorsten Rosenqvist samt Anders Magnusson. Intervjun med Per 

Pehrsson genomfördes över telefon. 

 

Vi valde att spela in intervjuerna så vi uppfattat svaren korrekt samt för ökad tillförlitlighet 

och för att inte gå miste om information. Efter intervjun lyssnade vi igenom materialet och 

gjorde en sammanställning, som sedan var till stor hjälp till empiriavsnittet. Detta innebar att 

vi kunde vara mer involverade i samtalet och reflektera över uttryck samt intervjupersonens 

reaktion. Vi har tagit hänsyn till de intervjupersoner som inte känt sig bekväma med att bli 

inspelade. I dessa fall kunde vi inte uppmärksamma uttryck och reaktioner på samma sätt, då 

vi fokuserade på att samla in materialet. 

 

2.6.2 Dokument  

Ett dokument kan bestå av officiella handlingar, litteratur, privata handlingar, tidningar samt 

information från Internet. Val av dokument bör göras så att man får en så komplett bild som 

möjligt. (Patel & Davidson 2011) Bryman och Bell (2013) beskriver dokument och data som 

sekundärdata, då insamlingen har genomförts av en tidigare forskare i ett annat syfte. 

 

Den sekundärdata som vi har valt att använda består av protokoll och utdrag som gjorts innan 

och under beslutsprocessen för respektive arena. Dokumenten har införskaffats genom 

kontakt med personer på respektive kommun, genom att söka i kommunarkiv samt genom 

Internet. Dessa har sedan använts som komplement till den primärdata som samlats in samt 

som underlag för de frågor som ställts till intervjupersonerna. Vi har även använt oss av 

relevanta avhandlingar, rapporter, tidningsartiklar, böcker, tidskrifter samt relevanta 

internetsidor och radiosändningar. Samtliga sekundärkällor har bidragit till en bred 

undersökning. 

 

2.6.3 Källkritik    

Det är viktigt att vara källkritisk till information som samlats in för att kunna bedöma om data 

och dokument är sannolika och rimliga. Ett inledande steg är att ta reda på när, var och varför 

ett dokument tillkommit. Det är även viktigt att förstå upphovsmannens syfte och kunskap 
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inom ett specifikt område. Avslutningsvis bör man tänka på att inte bara välja ut material som 

stödjer egna idéer, då detta kan innebära att en skevhet skapas i materialinsamlingen. Detta 

kan i sin tur leda till att ge en falsk bild av resultatet. (Patel & Davidsson 2011) 

 

Inledningen består bland annat av källor från tidningsartiklar. Vi har studerat författarna till 

artiklarna och endast valt de som antingen är insatta, aktiva eller forskar inom området. 

Internetkällor, som exempelvis hemsidor, har använts i begränsad grad och endast som ett 

komplement då information från andra källor inte varit möjlig att tillhandahålla. Dock är vi 

medvetna om att information från källor vi nyss beskrivit kan vara vinklad och har därför 

försökt använda det i begränsad utsträckning. 

 

Vi har varit kritiska till den information vi samlat in genom intervjuer, eftersom även en 

intervjuperson kan ha skäl till att vinkla frågor och svar till sin fördel. För att undvika detta 

har vi i så stor utsträckning som möjligt använt flera källor till empirin som exempelvis diarier 

och protokoll samt övriga beslutunderlag för att få en så bred syn som möjligt. Vi är medvetna 

om att endast en person bara speglar ett perspektiv och att fler intervjupersoner med olika 

roller i arenaprojekten hade medfört ett bredare perspektiv. Vi anser dock ha minimerat detta 

genom att komplettera intervjuerna med andra källor.  

 

Teoriavsnittet består av litteratur från författare som är etablerade med kunskap inom 

området. Vi har använt universitetskatalogen på Linnéuniversitetet för att söka efter litteratur, 

samt studerat vad tidigare forskare använt sig av för litteratur. Då litteratur från de senaste tio 

åren har varit svår att hitta, har vi kompletterat med äldre litteratur. Då vi har gjort detta har vi 

noga studerat så att innehållet inte kan anses vara föråldrat. Som komplement till svensk 

litteratur har vi även använt litteratur på engelska. Dessa källor består av mer generell teori 

som vi anser även kan appliceras på svenska kommuner. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Det finns fem etiska regler att ta hänsyn till under forskningsprocessen. Informationskravet 

innebär att forskaren ska ge involverade personer information om undersökningens syfte. 

Samtyckeskravet betyder att de som deltar i undersökningen gör det frivilligt, de har rätt att 

avbryta om de inte längre vill delta. Konfidentialitets- och anonymitetskravet inkluderar att 

alla uppgifter som samlas in ska behandlas med stor försiktighet, obehöriga ska inte ha 

tillgång till det insamlade materialet. Nyttjandekravet innebär att insamlad information om 
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enskilda personer endast får användas i forskningen. Falska förespeglingar är den sista regeln 

där forskaren inte får ge personerna involverade i undersökningen fel eller vilseledande 

information om undersökningen. (Bryman och Bell 2013)  

 

För att uppfylla informationskravet tog vi kontakt med aktuella personer genom mail och 

telefon där vi informerade om studiens syfte samt på vilket sätt de kunde bidra. Vi har hela 

tiden varit tydliga så inga missförstånd skulle uppstå. Utefter samtyckeskravet har utvalda 

personer frivilligt fått välja om de vill delta och de har haft möjlighet att under hela processen 

tacka nej till fortsatt samarbete. Konfidentialitets- och anonymitetskravet har uppfyllts genom 

att alla protokoll, intervjumaterial samt övrigt material som samlats in har ingen utomstående 

haft tillgång till. Den insamlade informationen har endast använts i studien vilket även 

uppfyller nyttjandekravet. Vi har genom att skicka det empiriska avsnittet till 

intervjupersonerna givit dem möjlighet att godkänna informationen och därmed undvikt 

falska förespeglingar. 

 

2.8 Kvalitetskriterier 

2.8.1 Trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan trovärdighet delas in fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering eller bekräftelse.  

 

Tillförlitlighet talar om hur pass accepterad en undersökning är i andra personers ögon och 

skapas genom att forskaren håller sig till de regler som finns. Rapportering av resultatet sker 

till de personer som studerats för att få en bekräftelse att allt uppfattats korrekt. (Bryman & 

Bell 2013) För att öka studiens tillförlitlighet har vi överlämnat en intervjuguide till 

intervjupersonerna inför varje intervju. Detta för att ge en möjlighet till överblick över 

intervjuns innehåll. För att öka tillförlitligheten har vi även låtit vår handledare ta del av 

intervjuguiden med möjlighet till åsikter. Innan varje intervju har vi granskat protokoll och 

förstudier för att få en bild av varje arena. 

 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultaten håller i en liknande situation eller i 

samma situation vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell 2013). I studien har vi försökt 

beskriva och förklara på ett tydligt sätt så att framtida forskare inom området kan avgöra hur 
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överförbar informationen är till annan studie. Den intervjuguide vi använt oss av finns bifogad 

som bilaga 1 för att framtida forskare ska ha en möjlighet till liknande förutsättningar. 

 

För att avgöra om en studie är pålitlig antas ett granskande synsätt. Detta innebär att forskaren 

säkerställer att alla delar inom forskningsprocessen är fullständiga och tillgängliga. (Bryman 

& Bell 2013) Under studiens gång har vi hela tiden haft en kritisk ställning till insamling av 

data och dokument. Vi har genom seminarier och handledning ökat graden av pålitlighet och 

fullständighet då vi fått konstruktiv kritik, vilket även har inneburit att uppsatsen förbättrats. 

Vi har haft kontinuerlig kontakt med intervjupersonerna och andra betydelsefulla personer för 

att kunna komplettera med information vart efter det behövts. 

 

Konfirmera och bekräfta innebär att forskaren säkerställer att individen agerat i god tro och 

inte låtit personliga värderingar påverka undersökningen. (Bryman & Bell 2013) Under 

studiens gång har vi försökt vara neutrala, dock är det svårt att utesluta personliga värderingar 

helt. Under intervjuerna har vi ställt öppna frågor samtidigt som vi har låtit intervjupersonen 

styra samtalet, då vi ville undvika att vinkla intervjun utifrån egna åsikter.  

 

2.8.2 Äkthet 

Bryman och Bell (2011) beskriver att äkthet uppnås när en rättvisande bild ges av de åsikter 

som samlats in. Vidare beskrivs att äkthet även uppnås genom att hjälpa de medverkande i 

undersökningen att få en bättre förståelse för en situation eller miljö. Vid varje kontakt med 

intervjupersonerna har vi berättat om oss själva och vad syftet är med uppsatsen. Vi ville 

skapa en bild av vilka förväntningar vi hade och vad vi ville ha ut av intervjuerna. Genom att 

vara tydliga med mål och syfte har vi hjälpt de medverkande att förstå uppsatsens idé. 

Ständigt återkommande kontakt med intervjupersonerna har ökat äktheten, då vi har kunnat 

ställa följdfrågor vid eventuella frågetecken. Detta för att försäkra att vi fått och antecknat 

korrekta uppgifter. 

 

2.8.3 Metodkritik 

En kvalitativ studie kritiseras för att vara subjektiv, det vill säga att resultatet till allt för stor 

del bygger på forskarnas personliga uppfattningar. Dessutom kan forskningsresultat vara 

svåra att generalisera, då antal fall eller medverkande personer ofta är få. (Bryman & Bell 

2013) Patel och Davidson (2011) menar dock att en kvalitativ studie kan leda till en förståelse 
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av fenomen och vilka variationer fenomenet uppvisar i liknande sammanhang. Generalisering 

kan då göras i relation till liknande situationer.  

 

I den grad det har varit möjligt har vi försökt undvika att låta subjektiva bedömningar styra. 

Vi har exempelvis låtit intervjupersonen styra intervjun genom att vi ställde öppna frågor och 

undvek att inflika med personliga åsikter. Samtidigt är det svårt att helt undvika subjektiva 

bedömningar då vi valt att utgå från tolkningsperspektivet och att skapa en förståelse. Genom 

att använda teori från flera författare med olika åsikter har vi ökat omfånget på olika 

perspektiv. Då vi studerat fyra multiarenor kan detta ses som för få för att kunna generalisera 

resultatet. Vi valde direkt bort att enbart studera endast en multiarena då vi ville kunna göra 

jämförelser. Vi ansåg dock att fyra snarlika multiarenor i södra Sverige var tillräckligt för att 

kunna göra en bra jämförelse. För att undvika oklarheter kring tillvägagångssätt har vi låtit 

utomstående ta del av studien för kommentarer och åsikter. Detta för att öka förståelse för hur 

studien utförts. Eftersom vi bara intervjuat en person från varje kommun eller arena och då 

inte alla intervjuer spelats in kan detta antas ha bidragit till bristfällig empiri. Vi har därför 

studerat protokoll och diarier, så att empirin blev så fullständig som möjligt.  
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3. Teoretisk referensram för arenaprojekt 

Det teoretiska avsnittet inkluderar valda teorier som sedan analys och slutsats grundar sig 

på. Kapitlet har utvecklats utifrån den empiriska delen och kompletterats med nya 

infallsvinklar i ett andra steg. Avsnittet inleds med en beskrivning av kommunens roll och följs 

sedan av en beskrivning av grundläggande investeringskalkyler, beslutsprocess samt 

avgörande faktorer för beslut. Avsnittet avslutas med en sammanfattning för att underlätta för 

läsaren. 

 

3.1 Kommunens roll  

En kommun styrs enligt Sveriges kommuner och landsting (2009) av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige består av folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Det är 

kommunfullmäktige som tar beslut kring kommunens budget och vilken skatt invånarna i 

kommunen ska betala. Kommunalskatten står för ungefär 70 procent av kommunens inkomst. 

Utöver det består inkomsten även av statsbidrag och kommunala tjänster. Det kommunala 

självstyret innebär att kommunen måste följa de ramar som riksdag och regering bestämt men 

utöver det har de rätt att fatta självständiga beslut. Kommunerna kan själva ta initiativ till 

förnyelse och förbättringar utefter de lokala förutsättningarna. (Sveriges kommuner och 

landsting 2009) 

 

Bengtsson (2013) menar att motiv till en kommunal investering kan vara att man vill uppnå 

effektiv resursfördelning eller samhällsekonomisk effektivitet. Bohm (1996) beskriver att det 

samhällsekonomiska synsättet syftar till att försöka ta hänsyn till alla individers värderingar 

av i princip allt som produceras eller utnyttjas. Vidare menar författaren att effektivitet 

innebär att så lite resurser som möjligt används vid ett specifikt tillfälle. Andersson (1998) 

definierar samhällsekonomisk effektivitet då en investering innebär att en situation förbättras 

för en grupp människor utan att försämra situationen för en annan grupp. Bohm (1996) 

exemplifierar att i en del fall sammanfaller samhällsekonomiskt effektivitet med 

företagsekonomisk effektivitet, där det sistnämnda förknippas med vinst och lägsta möjliga 

produktionskostnad. Det kan uppstå komplikationer som exempelvis att en offentlig tjänst 

läggs ner på grund av företagsekonomisk förlust, då det istället hade varit bättre ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv att behålla den. 
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Ett av de viktigaste syftena med offentlig verksamhet är att skapa värde för medborgarnas 

skattemedel. Varje skattekrona ska användas till så stor nytta som möjligt ur ett 

medborgarperspektiv. Det är även viktigt att skapa samspel mellan olika verksamheter i den 

offentliga sektorn. (Nilsson & Olve 2013) Exempel på verksamheter inom den offentliga 

sektorn är omsorg, utbildning, barnomsorg, rättsväsenden och försvar (Nationalencyklopedin 

2014b). Nilsson och Olve (2013) menar att samordning mellan dessa verksamheter är av stor 

betydelse då myndigheter och förvaltningar ofta arbetar med samma problemområden. Det är 

därför viktigt att göra kloka val där samhällsnyttan ska dominera över den enskilda 

förvaltningens bästa.  

 

3.2 Grundläggande investeringskalkyler 

Johansson och Kullvén (2009) beskriver att investeringskalkylering utgår från ett långsiktigt 

tidsperspektiv och begreppet investering kan definieras på olika sätt. En av definitionerna 

säger att “en satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida 

avkastning”. Syftet med investeringar är att öka verksamhetens långsiktiga lönsamhet. Alla 

investeringar har dock inte lönsamhet som mål eller enda mål, utan kan exempelvis grunda sig 

i satsningar som kompetensutveckling eller samhällskrav. Grubbström och Lundqvist (2005) 

förklarar att det finns flera sätt att klassificera en investering, bland annat nämns strategiska 

investeringar. Det kan exempelvis vara satsningar på forskning och utveckling samt 

utbildning som inte genererar några direkta intäkter. Dessa investeringar betraktas som 

omkostnader och kan i vissa fall tas upp som en tillgång i balansräkningen.  

 

För att kunna fatta välgrundande beslut som ska utmynna i en tillfredställande långsiktig 

lönsamhet beskriver Johansson och Kullvén (2009) att kalkyler behöver göras med hänsyn till 

investeringarnas finansiella konsekvenser. En investeringskalkyl är en 

sammanställning av en större grundutbetalning (G) och löpande in (I) -/eller 

utbetalningar (U) över en längre tidsperiod. Kalkylerna är förenklade modeller av 

verkligheten.  
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Figur 1 Investeringskalkyl med grundinvestering samt in- och utbetalningar 

 

 

Summan av de utbetalningar som görs i samband med anskaffningen av investeringsobjektet 

benämns grundinvestering (G). Då grundinvesteringen är slutförd uppkommer löpande in- (I) 

och utbetalningar (U) från driften. När investeringens ekonomiska livslängd upphört kan 

investeringen ha ett värde, ett så kallat restvärde. Vidare kan den ekonomiska livslängden 

förklaras som den tidsperiod det är ekonomiskt försvarbart att använda tillgången alternativt 

den tiden fram till det är ekonomiskt fördelaktigt att byta ut den. 

 

Enligt Andersson (2008) har kalkylräntan en stor betydelse vid investeringskalkylering vilken 

ska motsvara avkastningskravet på kapital. Vidare skriver Johansson och Kullvén (2009) att 

investeringar binder kapital som skulle kunna placeras och givit avkastning. Därför bör 

investeringen belastas med en kapitalkostnad som benämns kalkylränta. Med kalkylränta 

beräknas därmed det bundna kapitalets alternativkostnad.  

 

Jansson (1993) beskriver att de kalkyler som görs innan en investering sällan ger en riktig bild 

av investeringens verkliga utfall.  Vidare menar författaren att en kalkyl kan beskrivas som en 

ineffektiv metod då effektivitet beskrivs som måluppfyllelse. Trots att en kalkyl inte ger 

korrekt kunskap om det framtida utfallet används de flitigt. Ett argument för att 

investeringskalkyler används trots de brister som kan påvisas är för att ekonomiskt motivera 

förespråkade handlingar och för att ge andra den kunskap de kan antas behöva för att agera i 

en viss situation. Jansson (1993) menar att en investeringskalkyl kan användas som en 

normativ metod för att beslutsfattare ska godkänna ett projekt.  

 

Johansson och Kullvén (2009) menar att syftet med att upprätta en investeringskalkyl kan 

exempelvis vara att beräkna investeringsalternativs lönsamhet, rangordna flera 

investeringsalternativ med avseende på lönsamhet samt utgöra utgångspunkt för bedömning 

av risk. Detta är något som Jansson (1993) definierar som ett alternativs ekonomiska 

konsekvenser och som ska ge den ansvariga en uppfattning om ett investeringsprojekt.  
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3.3 Kommunala beslutsprocesser 

Ett väl genomarbetat beslutsunderlag som innehåller investeringens konsekvenser är 

nödvändigt för att politiker ska kunna ha möjlighet att bedöma hur angeläget ett projekt är i 

förhållande till andra projekt (Andersson 1998). Oresten och Löfvenberg (1998) menar att 

detta även är viktigt då det kan vara komplicerat att ta bra investeringsbeslut som har 

betydelse för flera år framöver. Därför är det betydelsefullt att planerings- och 

beslutsprocessen ger tid för överväganden. Kunskap om en investering ökar gradvis i 

planeringsprocessen och beslutsunderlagen blir mer detaljerade och innehållsrika ju mer som 

studeras. Segelod (1986) menar att det ibland krävs omfattande utredningar för att få fram 

beslutsunderlag för större projekt. Underlaget som ligger till grund då politiker ska ta beslut 

kring ett projekt är dock mindre omfattande och precist än det styrelser i privata företag får. 

Vidare beskriver författaren även att kommuner tar dåligt tillvara på erfarenheter från tidigare 

projekt, då samarbete över kommungränserna sällan förekommer. 

 

För att ta välgrundade investeringsbeslut kan samhällsutvecklingen först studeras, för att 

sedan införa en lokal resursplanering, dokumentera beslutsunderlagen samt handlägga 

investeringen. Detta kräver en noggrann genomarbetad planeringsprocess som visar vilka 

investeringar som är lämpliga att genomföra. (Oresten & Löfvenberg 1998) 

 

Då en kommun står inför genomförandet av flera investeringar men då resurserna inte räcker 

till alla, menar Marlowe, Rivenbark och Vogt (2009) att prioriteringar måste göras. Vidare 

beskriver författarna att det finns flera principer som kommuner kan följa då en prioritering är 

nödvändig. Bennett (2012) definierar alternativkostnad som den kostnad då man avstår från 

det näst bästa alternativet när ett beslut tas. Pengar som förflyttas i ett första skede från 

kommun till exempelvis ett byggföretag, skulle i en annan situation följt en annan väg då en 

ny arena inte byggts. De pengar en kommun spenderar på att bygga en arena kan alternativt 

användas till kollektivtrafik, sjukvård eller skolor. Bohm (1996) betonar att detta 

alternativkostnadsresonemang ofta förknippas med frågeställningar som rör 

samhällsekonomisk effektivitet. Vidare förklarar författaren alternativkostnaden som vad en 

viss resurs kan ge i bästa alternativa användning. Marlowe, Rivenbark & Vogt (2009) menar 

att en investering kan vara nödvändig då den har ett ersättningssyfte och behöver därför 

prioriteras. Författarna anser att det kan i en sådan situation vara fördelaktigt att rangordna 
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investeringar från hög prioritering till låg. Kommunala och samhälleliga mål kan även vara en 

anledning till att en specifik investering genomförs framför en annan.  

 

Segelods (1986) studie visar på bristfälliga grunder i investeringsteori bland kommuner i 

Sverige. En viktig förutsättning för att kunna kalkylera för ett projekt på ett korrekt sätt är 

kompetens. I en del kommuner utnyttjas den kompetens som finns mindre bra, då högre 

tjänstemän önskar styra över ett projekt trots att de inte besitter kompetensen som krävs. Detta 

då stora projekt kan tänkas ge tillfälle för avancemang inom organisationen och ibland kan en 

önskan om att förverkliga egna ambitioner finnas. Om tidigare erfarenhet saknas av liknande 

projekt måste de ansvariga ställa sig frågan om kompetensen som krävs verkligen finns för att 

bedöma och genomföra ett projekt. I vissa fall kan det vara nödvändigt att förvärva ny 

kompetens utifrån. (Segelod 1986)  

 

3.3.1 Förstudie 

Stora projekt utreds vanligtvis under en lång period innan de kommer till stånd. Det tas även 

ett politiskt beslut om att planlägga projektet, vilket syftar till att ge tillfälle för politiker att 

stoppa ett projekt innan allt för mycket resurser lagts ned. I större och medelstora kommuner 

krävs ett formellt beslut i kommunfullmäktige för att projektet ska kunna fortgå. Planeringen 

ger en kostnadsskattning som beslutsunderlag till kommunfullmäktige eller ett 

kostnadsförslag i de fall kommunen inte bygger själva. (Segelod 1986) 

 

Jewel (1992, se Farmer, Mulrooney & Ammon 1996) anser även att en meningsfull förstudie 

bör identifiera både kort- och långsiktiga kostnader innehållande uppskattning av ekonomiska 

fördelar till kommunen, totalkostnad samt möjliga ekonomiska eller kulturella förluster om 

projektet inte accepteras. Farmer, Mulrooney och Ammon (1996) menar att en förstudie ger 

en omfattande analys som är nödvändig då en potentiell idrottsanläggning ska byggas. 

Förstudien bör innehålla rättsliga konsekvenser, användande, design, storlek och finansiell 

och administrativ genomförbarhet av projektet. 

 

Andersson (1998) betonar att det är viktigt att en samhällelig bedömning genomförs då målet 

är att uppnå samhällsekonomisk effektivitet. En sådan analys bör innehålla information om de 

effekter som en investering förväntas medföra, både värdet för individer samt 

alternativkostnad. Beslutsfattare bör alltid räkna med en osäker framtid och därför bör den 
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samhälleliga bedömningen innehålla en känslighetsanalys. I ett första steg räcker det dock 

med att undersöka om det sammanlagda värdet av alla önskemål som kommer uppfyllas är 

större eller mindre än det sammanlagda värdet av alla uppoffrade önskemål. I bedömningen 

ska även kompenserade åtgärder inkluderas för de som blir negativt drabbade, det vill säga de 

som resurser tas ifrån.   

 

3.3.2 Bestämma behov 

Offentliga organisationer försöker tänka sig in i framtiden för att kunna anpassa investeringar 

till de framtida behoven, vilket i flera fall är en svår uppgift. Investeringar i byggnader som 

genomfördes på 60- och 70-talet är placerade i områden där människor idag inte bor och 

arbetar. De verksamheter som bedrivs i byggnaden har även ofta förändrats vilket leder till att 

de inte uppfyller dagens krav. Det kan vara svårt att säga vilka investeringar som kommer 

vara rätt om 25 år därför är det viktigt att bygga flexibla byggnader som kan anpassas efter 

behov. (Oresten & Löfvenberg 1998) 

 

Samhällets efterfråga på nya idrottsanläggningar drivs i första hand av ökat antal idrotts- och 

nöjesevenemang men även av ett ökat deltagande av samhällets invånare. Behovet för en ny 

eller utökad idrottsanläggning bestäms ofta av samhällets fysiska lämplighet och förväntad 

användning. Normalt sätt är efterfrågan av underhållnings- och idrottsevenemang en direkt 

funktion av storlek på befolkningen inom ett visst område. En anläggning som för femtio år 

sedan mötte efterfrågan är idag sannolikt otillräcklig. Om en region då inte ser till efterfrågan 

och bygger en större anläggning kommer evenemang och publik söka sig till andra städer. 

(Farmer, Mulrooney & Ammon 1996) 

 

Som grund till motiv för en ny idrottsanläggning, menar Santo (2007) att folkomröstning kan 

användas för att politiker ska agera med det allmänna intresset. Folkomröstning beskrivs som 

en metod för att bedöma om invånarna i en stad accepterar eller avvisar ett projekt.  Detta ger 

även beslutsfattare en ökad verklighetsuppfattning då utomstående individers åsikt inkluderas 

och räknas.  Vidare menar Nilsson och Olve (2013) att det även kan vara lämpligt att göra en 

mer utförlig kundundersökning för att förstå hur invånarna bedömer offentliga tjänster och 

vad de vill ha. Genom att följa utvecklingen av liknande alternativ i jämförbara orter, där 

investeringen har varit ett diskussionsämne kan beslut fattas genom att ta hänsyn till 

majoriteten av allmänhetens åsikter. I samband med detta beskriver författarna att kommunen 
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även kan genomföra en konkurrensanalys, för att undersöka hur de ska locka företag och 

boende. 

 

3.3.3 Strategi  

Isomorfism 

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2012) beskriver imiterande isomorfism som en del 

av institutionell isomorfism som uppstår då det finns en känsla av osäkerhet. DiMaggio och 

Powell (1983) menar att denna osäkerhet kan uppstå då en viss teknik för ett specifikt 

användningsområde är svår att förstå, otydliga mål eller på grund av en osäker omgivning. 

Författarna förklarar att en verksamhet då kan följa efter och imitera en annan stark och tydlig 

verksamhet. Den verksamhet som imiteras kan vara ovetande och fungerar endast som en 

bekväm källa för den imiterande verksamheten (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012).  

 

DiMaggio och Powell (1983) menar att skäl till att imiterande isomorfism uppstår kan vara av 

ekonomisk karaktär, då verksamheter med små medel kan hitta lösningar på relevanta 

problem. 

 

Sortimentssamordning  

Sortimentssamordning kan innebära att synergieffekter med investeringen uppnås. Då en 

kommun använder sig av strategin är idrottsanläggningen själva grundprodukten och 

exempelvis friskvård, handikappidrott, konferensanläggning samt andra typer av 

fritidsaktiviteter är kompletteringsprodukter. En ny idrottsanläggning byggs då i anslutning 

till en befintlig anläggning (exempelvis simhall, friskvård, idrottshall och bowlinghall) eller 

kombineras med en ny mäss- och kongressanläggning. Dessa anläggningar är flexibla då 

lokaler kan användas till en rad olika aktiviteter. Då idrottsanläggningen fungerar som en 

evenemangsverksamhet uppnås samordningseffekter. Argument för att bygga en 

idrottsanläggning i kombination med ytterligare anläggningar kan vara för att uppnå 

samhällsekonomisk effektivitet i investeringen. (Bengtsson 2013) 

 

Då en idrottsanläggning byggs i anslutning till en befintlig anläggning eller i kombination 

med flera olika typer av anläggningar kan flera konsumentfördelar identifieras. Det innebär 

bland annat att flera olika sport- och fritidsaktiviteter kan kombineras till en bättre gemensam 

verksamhet, vilket i sin tur innebär att antal besökare ökar. Exempel på andra fördelar är 
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förbättrad möjlighet till familjeaktiviteter och tidsbesparing samt möjlighet för näringsliv och 

idrott att samarbeta. Strategin kan även innebära att en viss sport stärks i kommunen och att 

näringslivet har en mötesplats för sammanträden. Fler mässor och aktiviteter kan anordnas 

och skapa värde för kommunens invånare som annars inte hade uppnåtts. Förbättrade 

möjligheter till idrott, samordnade arrangemang och kongresser ger positiva effekter på 

samhället vilket stärker kommunen som bostadsort. (Bengtsson 2013)  

 

Det går att konstatera att idrottsarenor idag sällan kommer ensamma. I anslutning till en arena 

placeras köpcentrum, hotell i följd av kontor och bostäder. Detta är ingen unik utveckling utan 

vanligt förekommande för dagens städer. Ur ett marknadsföringsperspektiv och i syfte att 

förbättra stadens moderna image utgör anläggningskomplex en viktig del. Ytterligare en trend 

är framväxten av svenska näridrottsplatser, där det primära syftet är att skapa gynnsamma och 

lättillgängliga förutsättningar för fysiska aktiviteter i närheten av bostäder och skolor. (Book 

& Carlsson 2008) 

 

Etappvis utbyggnad 

Etappvis utbyggnad är en strategi som används i kombination med sortimentssamordning eller 

separat. Strategin kan ses som en alternativ metod till stora engångsinvesteringar och även 

vara användbar då investeringen är irreversibel som innebär att det inte går att ångra sig och 

därmed skapas en lägre riskkostnad. Ytterligare ett skäl till att en investering genomförs i 

etapper kan vara att det finns en osäkerhet för framtida behov, exempelvis nytta och intäkter. 

Strategin kan även användas för att underlätta genomförande och förändringar då det finns 

brist på finansiella eller personella resurser samt produktionstekniska skäl. (Bengtsson 2013) 

 

3.3.4 Ekonomiska bedömningar och mål  

Inom det privata näringslivet menar Andersson (1998) att beslut ofta tas utifrån ett 

lönsamhetskriterium. Vidare beskrivs att om det finns konkurrerande projekt väljs normalt det 

som förväntas ge högst lönsamhet. Det saknas motsvarande lönsamhetskrav för kommuner 

och istället litar man på politikers bedömningar av behov för berört område. Segelod (1986) 

instämmer med detta då han anser att kommuner genomför projekt som av lönsamhetsskäl 

inte skulle genomföras av privata aktörer. Johnson och Whitehead (2000)  menar att istället 

för att bygga en ekonomiskt lönsam idrottsarena, är målet att attrahera och bidra till en ökad 

idrottssatsning. Vidare beskriver Andersson (1998) att varje kommunal investering måste 
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finansieras precis som en privat investering, men det betyder inte att investeringen måste vara 

ekonomisk lönsam.  

 

Santo (2007) menar att studier visar att allmänt accepterade ekonomiska mått inte kan ligga 

till grund som motiv för offentliga investeringar i idrottsanläggningar. Däremot beskriver 

författaren precis som Johnson och Whitehead (2000) att en idrottsanläggning kan generera 

ett värde för invånarna. Detta menar Santo (2007) i sin tur kan stödja och ligga till grund för 

en offentlig investering.  

 

Farmer, Mulrooney och Ammon (1996) menar att nästintill alla investeringar i nya 

idrottsanläggningar är kommuninriktade och har som mål att gå break-even men slutar ofta 

med förlust. Kommunen täcker ofta upp förluster med olika typer av skatter. Nilsson och Olve 

(2013) styrker att målet för offentliga verksamheter som helt eller delvis finansierats med 

kommunala medel är att uppnå ett nollresultat samt att klara verksamheten med tilldelade 

medel. Vidare beskriver författarna hur viktigt det är att komma ihåg att offentliga 

verksamheter inte ska ge vinst, vilket leder till frågor kring ansvar och mål för kommunala 

anläggningar. 

 

Andersson (1998) beskriver att om kommunens mål är att uppnå samhällsekonomisk 

effektivitet kommer detta i flera fall innebära att en investering är olönsam. Book och 

Carlsson (2008) menar att under det senaste decenniet har det skett en utveckling riktad mot 

mer värdeskapande aktiviteter, där upplevelser samt upplevelseekonomi ses som en del av 

samhället. Pine och Gilmore (1999, se Book & Carlsson 2008) skiljer på funktionella tjänster 

då fokus ligger på resultat och upplevelserelaterade tjänster där konsumtionen är av central 

betydelse. Den upplevelserelaterade tjänsten kan skapa känslor och engagemang vilken ofta 

kan vara minnesvärd för individen. 

 

För att tillskjuta mer finansiellt kapital kan en kommun välja att låta ett privat företag bidra, 

genom exempelvis att få namnge idrottsanläggningen. Ett företag sponsrar då anläggningen 

under en avtalad tidsperiod. (Laventhol & Horwath 1989, se Farmer, Mulrooney & Ammon 

1996).  

 

Enligt Farmer, Mulrooney och Ammon (1996)  kommer den huvudsakliga inkomsten för en 

idrottsanläggning från försäljningen av mat och dryck vilket anses vara mycket större än 
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hyresintäkterna. Johnson och Whitehead (2000) menar dock att offentligt finansierade arenor 

ofta misslyckas med att generera tillräckliga intäkter för täcka totala kostnader. Författarna 

lyfter fram att de som talar för kommunfinansierade arenor istället menar att de positiva 

externa fördelarna är så pass kraftfulla att de överskrider kostnaderna.  

 

3.3.5 Avvikelser  

Segelod (1986) beskriver flera avvikelser som kan uppstå vid ett kommunalt projekt. 

Författaren menar exempelvis att ambitionsnivån sällan minskar utan snarare ökar vid 

genomförande av ett projekt, vilket innebär ökad tidsåtgång och kostnad. Tidsramen blir 

sällan kortare än vad som planerats och ökad tidsåtgång behöver nödvändigtvis inte innebära 

en kostnadsökning men det är dock det mest troliga utfallet. Ökade kostnader är impopulära 

bland politiker men leder sällan till åtgärder eller förändringar. (Segelod 1986) Tucker (1970, 

se Segelod 1986) menar att kostnadsskattningarna ökar då ett projekt närmar sig slutet. Vidare 

beskrivs att kostnaderna ofta blir mer än vad som planerats. Ytterligare exempel på när ett 

projekt kostar mer än vad som planerats är då det tagit lång tid mellan beslut och byggstart. 

 

Eftersom alla projekt skiljer sig åt kan det vara svårt att identifiera orsaker till varför 

kostnadsökningar sker. Ett möjligt skäl kan vara designförändringar. Kostnaden för 

designförändringar behöver dock inte bli så stor om den bestämts innan projektets start. 

Ytterligare en orsak till ökade kostnader kan vara att projektets omfattning underskattas, 

vilket är den vanligaste orsaken till kostnadsöverdrag. Fysisk miljö, tid, ambitionsnivå, 

ledning, arbetare, avtal och finansiering kan vara andra anledningar till att ett projekt kostar 

mer än vad som kalkylerats. (Segelod 1986) 

 

Tidigareläggning av en investering medför tidsbrist och beslut som grundar sig på sämre 

projektunderlag. Tidigareläggning kan ske då en kommun får bidrag. Dock innebär det att 

politiker frångår vissa prioriteringar. För att undvika tidsbrist kan speciella investeringsplaner 

upprättas. Tidsbrist kan innebära att det är svårt att hålla tillbaka krav samt att det påverkar 

optimering av projektet. Bidrag kan innebära att politiker tar lättare på investeringsutgifter, 

speciellt driftkostnad. (Segelod 1986) 
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3.4 Avgörande faktorer för beslut 

Segelod (1986) nämner nedsliten befintlig anläggning, krav, visionära idéer om att projektet 

har framtiden för sig, billig finansiering eller att projektet ingår i en plan som skäl till 

investeringsbeslut för en ny idrottsanläggning. Investeringstidpunkten styrs av behov, hur 

snabbt projektet går att genomföra, tillgång till bidrag och andra finansieringskällor samt avtal 

med entreprenörer.  

 

Attraktiv stad 

En investering kan genomföras i syfte att skapa en attraktiv och samhällsekonomisk effektiv 

stad. En stad kan anses vara attraktiv då det finns ett bra hälsokapital, socialt kapital eller 

kulturellt kapital. Städer som tillgodoser invånarnas hälsobehov samt kulturella behov genom 

att erbjuda exempelvis anläggningar, konserthus och konsthall är på god väg att lyckas. Syftet 

kan även vara att skapa en fördelningsmässigt attraktiv stad, där situationen istället kan 

förbättras för vissa grupper av människor på bekostnad av andra. (Andersson 1998)  

 

Ekonomisk och samhällelig påverkan 

Bennett (2012) menar att den ekonomiska påverkan av en ny arena i en kommun kan mätas på 

olika sätt. En direkt kostnad uppstår för besökare då de spenderar pengar i restauranger, 

barer, hotell samt på övriga ställen då de kommer utifrån för ett evenemang. Farmer, 

Mulrooney och Ammon (1996) beskriver att en ny idrottsanläggning ofta bidrar till att 

samhället utvecklas i form av att ett nytt affärsområde uppstår med ytterligare restauranger 

och hotell. Dessa kompletterande faciliteter byggs för att öka intäkter och för att bidra till 

ytterligare stimulering av den lokala ekonomin. Bennett (2012) tar upp indirekta kostnader 

som ett ytterligare sätt att mäta den ekonomiska påverkan av en arena. Indirekta kostnader 

uppstår för exempelvis restaurangägare då de använder restaurangintäkter för ny 

köksutrustning eller expandering av restaurangen, vilket i sin tur även innebär en ökad 

samhällsnytta. Den ekonomiska påverkan kan även tänkas mätas genom psykologiska 

fördelar. Dessa fördelar består av stolthet och nöje genom att exempelvis ha ett idrottslag i sin 

stad. En ny arena innebär även fördelar och nytta som stolthet, glädje och belåtenhet. Detta är 

dock lätt att överdriva eftersom det är faktorer som är svåra att mäta.  

 

Sapotichne (2012) väljer att se en investering i en ny idrottsarena ur två perspektiv. Det första 

är det ekonomiska perspektivet som innebär att en ny anläggning bidrar till ökad turism, 
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skapar fler arbetstillfällen, bidrar till stadsförnyelse samt stärker en lokal ekonomi. Det andra 

icke-ekonomiska perspektivet innebär att det finns ett positivt samband mellan sport och 

gemenskap, stolthet och självkänsla. Santo (2007)  menar att de som är positiva till en ny 

idrottsanläggning betonar ofta livskvalitet som en fördel istället för att tala om ekonomiska 

fördelar. 

 

I hur stor grad ekonomiska faktorer påverkar beror enligt Farmer, Mulrooney och Ammon 

(1996) på flera aspekter som exempelvis anläggningens storlek, funktion och syfte. De flesta 

nya arenor byggs primärt för lokal konsumtion och sekundärt för att locka nya besökare till 

staden. Farmer, Mulrooney & Ammon (1996) beskriver att det primära skälet till att bygga en 

ny idrottsanläggning kan vara för att dra till sig ny publik från andra städer eller stärka ett 

lokalt lag. Detta kan även innebära utveckling av näringsliv och ekonomi relaterat till idrott. 

Denna efterfråga tillsammans med ytterligare samhällsfördelar bör vara en del av 

planeringsfasen så att rätt beslut tas. 

 

Hållbar utveckling 

Book och Carlsson (2008) menar att städer och kommuner runt om i världen arbetar med att 

bli hållbara på en mängd olika sätt, där bland annat livskvalitet är ett viktigt ledord. Begreppet 

hållbar utveckling omfamnar enligt författarna tre olika aspekter: miljömässing, social och 

ekonomisk hållbarhet. Staden ska vara öppen för samtliga invånare och tillgodose alla 

service- och bostadsbehov. Det handlar om att skapa en vardagsmiljö för invånarna med bland 

annat närhet, tillgänglighet, trygghet, attraktivitet och användbarhet. Vidare hävdar författarna 

att ett arenaprojekt möjligen kan ge en positiv effekt för den sociala hållbarheten i form av 

ökad lokal känsla och stolthet, samt upprustning av nedgångna områden.  
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3.5 Sammanfattning av teoretisk referensram  

Avslutningsvis presenteras en sammanfattande bild över hur vi kopplar och binder samman 

den teoretiska referensramen. 

 

 
 

Figur 2 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

En kommun styrs av kommunfullmäktige som tar beslut kring kommunens budget. 

Kommunerna kan själva ta initiativ till förnyelse och förbättringar utefter de lokala 

förutsättningarna. Ett av de viktigaste syftena med den offentliga verksamheten är att skapa 

värde för medborgarnas skattemedel. Då ett beslut ska tas för ett nytt investeringsprojekt 

krävs ett väl genomarbetat beslutsunderlag. En viktig förutsättning för detta är att de 

ansvariga besitter rätt kompetens. Kommunens roll påverkar och styr beslutprocessen. 

 

I början av beslutsprocessen kan en kommun behöva göra prioriteringar. Då en kommun 

avstår från det näst bästa alternativet uppstår en alternativkostnad. De pengar en kommun 

spenderar på att bygga en arena kan exempelvis istället användas till kollektivtrafik, sjukvård 

eller skolor. Beslutsprocessen inkluderar en förstudie med en omfattande analys som är 

nödvändig då en potentiell idrottsanläggning ska upprättas. Utöver förstudien bör även en 

behovsundersökning genomföras. Behovet för en ny eller utökad idrottsanläggning bestäms 

ofta av samhällets fysiska lämplighet och förväntad användning. Om en region inte ser till 

efterfrågan och bygger en större anläggning kommer evenemang och publik att söka sig till 

andra städer.   Lokalisering och upprättande av en idrottsanläggning inkluderar flera 
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strategier, exempelvis isomorfism. En kommun kan välja att lokalisera en arena intill 

befintliga anläggningar genom sortimentssamordning samt upprätta en arena i etapper för att 

undvika onödiga kostnader. Dock kan flera avvikelser uppstå under beslutsprocessen som 

exempelvis tids- och kostnadsförändringar. En kommun planerar ofta ett projekt som av 

lönsamhetsskäl inte skulle genomföras av en privat aktör. Ekonomiska bedömningar och mål 

innefattar att attrahera och bidra till en ökad idrottssatsning istället för en ekonomisk 

lönsamhet. Kommuninriktade idrottsanläggningar har som mål att gå break-even men slutar 

ofta med förlust.  

 

Ur beslutsprocessen kan flera avgörande faktorer för beslut identifieras. En investering kan 

prioriteras om den anses vara nödvändig då den har ett ersättningssyfte. Utöver faktorer som 

gamla idrottshallar, billig finansiering, krav med mera kan en arena även upprättas i syfte att 

skapa en attraktiv och samhällsekonomisk effektiv stad. Den ekonomiska och samhälleliga 

påverkan kan ses ur två perspektiv. Det ekonomiska perspektivet innebär att en ny arena 

bidrar till ökad turism, stadsförnyelse samt stärker en lokal ekonomi. Det icke-ekonomiska 

perspektivet innebär däremot att det finns ett positivt samband mellan sport och gemenskap, 

stolthet och självkänsla. Detta innefattar även hållbar utveckling. Kommuner arbetar med att 

bli hållbara på olika sätt, där bland annat livskvalitet är ett viktigt ledord. Sammanfattningsvis 

kan flera faktorer urskiljas som är avgörande då en kommun ska ta beslut för ett arenaprojekt.   
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4. Empirisk studie 

Det empiriska avsnittet består av resultat från de semistrukturerade intervjuerna och den 

komplettering av intervjufrågor vi genomfört efter att teori studerats samt av offentliga 

dokument. Avsnittet inleds med en övergripande tabell som visar grundfakta över de fyra 

arenorna samt likheter och skillnader. Därefter är varje arena uppdelad i ett eget avsnitt där 

vi delvis uppfyller syftet genom att beskriva beslutsprocessen.  Det empiriska avsnittet 

avslutas sedan med en sammanfattande tabell för att underlätta för läsaren.  

 

4.1 Övergripande arenainformation 

  

 

  

Stad Halmstad Kristianstad Lund Helsingborg 

Invånare  ca 94 000 ca 81 000 ca 114 000 ca 132 000 

Byggstart 2007 2009 2007 2010 

Invigning 2010 2010 2008 2012 

Byggkostnad 360 miljoner kronor 357 miljoner kronor 150 miljoner 

kronor 

400 miljoner 

kronor 

Storlek/ Yta (m
2
) 24 770 m

2
(största 

golvytan för idrott i 

Sverige) 

21 000 m
2 

10 000 m
2 

21 000 m
2 

Ägare  Halmstad kommun Kristianstad kommun Lunds kommun 

70%, Paulssons 

fastigheter 30% 

Helsingborg 

kommun 

Antal 

idrottshallar 

4 fullstora planer, 5 

mindre hallar, 2 

ishallar samt mindre 

isbana och badhus 

4 fullstora planer  2 fullstora planer 5 fullstora planer  

Publikkapacitet 

idrotts-

evenemang 

3880 personer 4700 personer  3000 personer  4700 personer 

Publikkapacitet 

konserter 

4500 personer 5000 personer  4000 personer  5500 personer 

Exempel på 

evenemang som 

arrangeras 

Ladies Night, High 

School Musical och 

Gymnastik-SM 

Handbolls-VM, Lars 

Winnerbäck och 

Julgalan 2013 

Julshow, 

Lundaspelen (hand-

bollsturnering) 

Talang 2014 

audition 

Största 

inomhusidrotten 

Handboll- HK Drott 

Halmstad (Elitserien) 

Handboll - IFK 

Kristianstad (Elitserien) 

Handboll - Lugi 

och H 43 Lund 

(Elitserien) 

Innebandy- FC 

Helsingborg 

(svenska 

superligan) 

Källor:  Rosenqvist (2014) Magnusson (2014) Nilsson (2014) Pehrsson(2014) 

Figur 3 Övergripande arenainformation 
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Det vi kan utläsa från tabellen ovan är att Halmstad Arena är den arena som tagit längst tid att 

bygga, vilket kan förklaras av att den också är störst till storleken. Färs & Frosta Sparbank 

Arena skiljer sig från de andra arenorna genom att den är mindre storleksmässigt, har en lägre 

byggkostnad och ägs till 30% av en privat aktör. Kristianstad Arena och Helsingborg Arena 

har liknande egenskaper, de har samma storlek och tar lika mycket publik vid både idrotts- 

och nöjesevenemang som vid konserter. I tre av fyra kommuner är handbollen den största 

inomhussporten. Halmstad och Kristianstad har var sitt herrlag i elitserien, Lund sticker ut 

med två herrlag samt ett damlag i elitserien. I Helsingborg är istället innebandyn den största 

inomhussporten där ett herrlag finns i den högsta serien (svenska superligan). 

 

4.2 Halmstad Arena 

Avsnittet består av material från förstudie, lokaliseringsutredning, protokoll samt en intervju. 

Intervjun genomfördes med Torsten Rosenqvist (2014-04-14), utbildad landskaparkitekt, som 

varit verksam inom kommunen sedan 1987. Han har under större delen av tiden varit 

förvaltningschef med verksamhetsansvar för idrott och fritid, park och natur, gata och trafik 

samt vatten och avlopp. I ansvaret ingick utveckling, planering, drift och underhåll. 

Rosenqvist var förvaltningschef fram till 2013, då han fick en annan tjänst inom kommunen 

som samordningschef (tillståndslots) för projekt- och myndighetsjobb, vilket bland annat 

innebär att hjälpa företag att hitta rätt i kommunala organisationer.  

 

Halmstad - visionen om hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden 

Kommunens vision kan förklaras kortfattat genom att Halmstad kommun beskriver att staden 

förväntas vara en plats där folk möts av trygghet, kärlek och respekt. Halmstad ska 

representera en plats där människor växer genom utbildning, företagsamhet och nytänkande. 

Dessutom hoppas man på en atmosfär som ger livslust med aktiviteter, gemenskap och 

livskvalitet. (Halmstad Kommun 2014)  

 

Ansvariga i arenaprojektet 

Byggherre till Halmstad Arena är Halmstad kommun där fastighetsnämnden äger 

anläggningen och svarar för underhåll. Tekniska nämnden svarar för drift och verksamhet av 

anläggningen, medan det kommunalägda bolaget, Halmstad & Co, svarar för 

marknadsföringen. Projektorganisationen för arenan bestod av tre större delar, kommunens, 

entreprenörens (Anjobygg AB) och en gemensam del. Kommunens del innehöll tre grupper, 
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styrgruppen, projektgruppen för Halmstad kommun och även referensgrupper. Det som 

avgörs i styrgruppen är kommunens uppfattning och vad som har betydelse för framtida 

verksamheten. Projektgruppen var aktiv i förarbetet genom att vara i kontakt med personer 

som företrädde kommande användare. Referensgruppen bestod av personer från idrottsrörelse, 

föreningsliv samt kommunens förvaltningar och tog upp frågor som berörde funktion och 

tekniska lösningar. Entreprenörens del bestod av projektchef och produktionschef med ansvar 

för ombyggnationen samt inköp. Medan den gemensamma delen bestod av ett partneringsråd 

med ansvar för avtalets målsättningar samt ledningsgrupp som svarar för att hela processen 

genomförs målinriktat och effektivt. (Thörn 2009) 

 

Beslutsprocess  

 

 

Figur 4 Tidsaxel Halmstad Arena 

 

Inledande spekulationer kring en ny multiarena 

Rosenqvist berättar att redan 1997 började det spekuleras kring att något behövde göras med 

den gamla idrottshallen, som funnits sedan 1956. Han beskriver vidare att då den gamla hallen 

var liten, sliten och hade dåtidens krav fördes diskussioner om att den inte höll måttet längre. 

Det skulle kosta miljoner att renovera hallen och dessutom skulle det bli en opraktisk process. 

Trots Halmstadbornas känslor kring idrottshallen och diskussioner kring vad som skulle göras 

med den, konstaterades det att hallen inte längre var funktionell och funderingar kring en ny 

arena väcktes. Då det fastställdes att en ny multiarena skulle upprättas tillsattes en politisk 

sammansatt arenagrupp 2001 i syfte att utveckla beslutsunderlag för att ersätta den befintliga 
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hallen. Grundtanken var att arenan skulle vara bas för hallidrotten men dessutom kunna ge 

goda möjligheter för evenemang.  

 

Från förstudie till beslut 

I förstudien beskriver Winblad och Rosenqvist (2003) att utredningsarbetet är ett resultat av 

ett nära samarbete med arkitekter, massmedia, idrottsexperter, konsertarrangörer samt med 

föreningar berörda av arenahallen och dess verksamhet. Detta samarbete utmynnar i arenans 

struktur, flexibilitet och logistik som ger flera möjligheter och fördelar för såväl arrangörer, 

utövare samt besökare (Halmstad Arena 2014).  

 

Rosenqvist berättar att den tillsatta arenahallsgruppen fick i uppgift att ta fram ett nytt koncept 

för den nya multiarenan. I april 2003 lämnade arenahallsgruppen enligt 

Winblad och Rosenqvist (2003) ett förslag i form av en förstudie som därefter reviderades 

enligt Winblad och Hallén (2003) och presenterades för kommunalstyrelsen i oktober 2003. I 

förstudien betonas det att arenahallen utgör en viktig investering för framtida idrotts- och 

fritidsverksamheter i Halmstad. Rosenqvist hävdar att prioriteringar är en politisk bedömning 

då olika faktorer vägs samman. Han uppfattar det som att man övertid inte väljer bort någon 

investering utan prioriterar i vilken ordning olika investeringar görs. Yttre omständigheter 

som exempelvis att gamla hallen var tekniskt slutkörd och inte klarade moderna krav på 

ventilation samt tillgänglighet påverkade prioriteringen av Halmstad Arena.  

 

Omvärldsanalys 

Flera studiebesök har genomförts, där Rosenqvist nämner att det ena besöket var till 

Katrineholm. Ett annat studiebesök gick till Forum Horsens, Köpenhamn i Danmark 

(Halmstad Stadsbyggnadskontoret 2007). Utöver dessa berättar Rosenqvist att även besök 

gjordes till Siemens Arena och Valbyhallen i Köpenhamn, Göteborg samt Nyköping. Detta 

ansågs detta bidra till en samlad bedömning av erfarenheter från flera 

evenemangsverksamheter.  

 

Thörn (2009) nämner i en delrapport från partneringsavtalet att styrelsen beslutade 2005 att 

“efterfråga marknadens intresse av att medverka till att uppföra arenahallen där även 

kommersiella intressen och idéer avspeglades”. 
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Funktionsprogram 

Enligt Winblad och Hallén (2003)  innehåller förstudien ett funktionsprogram som tar upp att 

arenahallen ska fungera som en bas för inomhusidrotten i Halmstad. Detta genom att erbjuda 

utrymme i hallar och träningslokaler samt tävlingar i seriespel och cuper men även lokaler för 

större nationella samt internationella idrottsarrangemang. Hallen ska även fungera för  

konsert-, konferens-, kultur- och mässevenemang. Därmed förväntas arenan utgöra ett 

naturligt konkurrenskraftigt alternativ att förlägga sport- och kulturarrangemang i, med en 

publikkapacitet på upp till 5000 personer. Med en flexibel anläggning och lättarbetad 

arbetsmiljö för olika aktiviteter ska arenan även vara redo att möta framtidens behov. Förutom 

att vara brukbar för alla kategorier ska arenan även upplevas attraktiv och trivsam att vistas i.  

 

Lokalisering 

Enligt Rosenqvist var lokaliseringen av Halmstad Arena viktig för att maximera stadens 

attraktivitet. Vid lokaliseringen tog arenagruppen fram 15 möjliga alternativ. Det bäst 

anpassade området tycktes Sannarps idrottsområde vara. I förstudien identifierar Winblad och 

Hallén (2003) ett antal kriterier som var viktiga att beakta för att kunna optimera arenans 

lokalisering. Det första begreppet var tillgänglighet som styrker väsentligheten för bland annat 

publik och arrangörer att nå anläggningen på ett smidigt och handikappvänligt sätt. Även ett 

centralt läge på arenan var viktigt för att kunna utnyttja service-, hotell- och 

kommunikationsutbud med koppling till befintlig infrastruktur. I anslutning till arenan 

förväntades goda förbindelser till motorväg vilket Sannarpsområdet uppfyllde samt möjlighet 

till expansion. Avståndet från arenan till centrala Halmstad är drygt 2,5 km. Vidare beskriver 

Winblad och Hallén (2003) att samverkan med utbildningsverksamheten underlättas om 

lokaliseringen är nära skolor. Arenan är placerad nära Sannarpsgymnasiet i syfte att bistå med 

lokaler till skolidrotten. Dessutom kan skolans lokaler samnyttjas vid olika arrangemang och 

lägeraktiviteter.  

 

Reviderat förslag från 2003 

Rosenqvist berättar att arenaförslaget diskuterades på nytt 2005 där projektet blev mer 

omfattande och kommunen var då beredd att satsa mer pengar för att arenan skulle sticka ut 

samt sätta staden på kartan. Syftet var att ge Halmstadborna en arena de kunde känna stolthet 

över och som även idrottsföreningarna kunde tillgodose.  
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Partneringsavtal 

Thörn (2009) beskriver att 2006 arbetades ett koncept-, design- och konstruktionsunderlag 

samt pris- och driftkostnader fram för upprättandet av arenan. Vidare beskrivs att efter 

kommunstyrelsen bearbetat fyra förslag för att förverkliga arenan valde kommunfullmäktige i 

december 2006 entreprenören Anjobygg AB som samarbetspartner. Rosenqvist berättar att 

man varken valde det billigaste eller dyraste, utan det förslag som hade bäst värde utifrån den 

samlade ambitionen. Enligt Halmstad Stadskontoret (2007) innefattas byggnationen av en ny 

arenahall, isrink, ombyggnad av befintlig ishall, konstgräsplan med belysning, nya 

parkeringsplatser, carport och tak på läktare för friidrottsarena. Detta utgör en sammanhållen 

arenamiljö med bland annat arenahall, simhall, ishall, fotbollsplaner och friidrottsarena. 

Rosenqvist menar att skillnaden från tidigare förslag 2003 är arenans omfattning samt 

lokalisering där anläggningarna nu representerar en sammanhållen arenamiljö till skillnad från 

en mer utspridd vid samma område.  

 

Samordning av byggnader i detaljplan 

Genom att använda befintlig infrastruktur menar Luther (2007) i en detaljplan att 

investeringsbehovet minimeras. Sannarpsområdet är kommunens största samlade 

fritidsområde med flera idrottsbyggnader där Sannarpsbadet, Sannarpshallen (ishallen) och 

kombihallen (kombinerad fotboll och friidrottshall) är de viktigaste anläggningarna. Utöver 

det finns det byggnader som förråd, klubbexpeditioner och omklädningsrum. Området 

innehåller även 13 elvamannafotbollsplaner, 8 sjumannafotbollsplaner och en matcharena 

med friidrottsanläggning och läktare. Området planerades att kompletteras med en 

träningshall för issporter och en multifunktionell arenahall. Tanken var att alla byggnader 

skulle kopplas samman. (Luther 2007) 

 

Enligt Halmstad Stadsbyggnadskontoret (2007) blir Halmstad Arena med det nya omfånget en 

naturlig mötesplats för idrottsföreningens medlemmar. Dessutom får idrottsföreningarna en 

ny hemmaplan. Den nya planerade omfattningen på arenan blev 24770 m
2
, i jämförelse med 

förslaget 2003 då ytan enligt Winblad och Hallén (2003) var 13572 m
2
. Enligt Rosenqvist 

ingick dock inte ishallen i förslaget från 2003. 
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Ekonomisk plan 

Som Rosenqvist berättat har Halmstad Arena genomgått en lång beslutsprocess där besluten 

reviderades med tidens gång. Den nya omfattningen som föreslogs 2005 fastslogs senare och 

det vidareutvecklade projektet beräknades uppgå till 360 miljoner kronor i 

investeringskostnader, utrustning 18 miljoner kronor samt 12 miljoner kronor för 

trafikåtgärder. Detta i jämförelse med tidigare förslag på 222,9 miljoner kronor (Winblad & 

Hallén 2003). Rosenqvist menar att kommunen var beredd att satsa dessa pengar för att sätta 

Halmstad på kartan. Vidare berättar han att Halmstad Arena är helt finansierad med 

skattemedel.  

 

Arenans budgeterade driftkostnader förväntades att uppgå till cirka 40,7 miljoner kronor per 

år. Av dessa utgör 23,3 miljoner kronor kapitalkostnader och 10,5 miljoner kronor 

fastighetsdrift samt 7 miljoner kronor verksamhetskostnader. Rosenqvist berättar att Halmstad 

Arena har en budgeterad kostnad varje år och att det inte fanns några förväntningar på att 

arenan skulle gå varken med vinst eller med ett nollresultat. De kostnader som inte täcks med 

intäkter finansieras med skattemedel. (Halmstad Stadsbyggnadskontoret 2007) 

 

Intäkter bedömdes uppgå till mellan 3-5 miljoner kronor. Möjliga intäkter beräknas från 

evenemang, taxor, avgifter och entreprenader. Denna bedömning ansågs vara realistisk 

eftersom budgeten grundar sig i en genomförd omvärldsanalys, diskussion med 

referensgrupper samt Halmstad kommuns egna erfarenheter av evenemangsverksamhet. För 

Halmstad kommuns del bör evenemangsverksamhet i första hand genomföras för att skapa 

turistekonomiska effekter, uppnå massmedial uppmärksamhet samt erbjuda kommunens 

invånare olika former av upplevelser. (Halmstad Stadsbyggnadskontoret 2007) 

 

Rosenqvist berättar att namnsponsring valdes bort då man istället valde att namnge arenan 

efter staden för att på så sätt sätta Halmstad på kartan. All övrig sponsring sker via föreningar. 

 

Målsättning 

Rosenqvist beskriver att kommunens tanke med arenan inte var att den skulle bli ekonomisk 

lönsam och därför inget de fokuserade på. Fokus var istället att skapa en arena som staden kan 

stå för. Med det menar Rosenqvist att det inte är begreppet lönsamhet som är det rätta ordet 

utan värdeskapande. På lång sikt ska arenan skapa värde genom att sätta Halmstad på kartan 
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och samtidigt vara en arena i klass med andra kommuner. Det är även viktigt att arbeta med 

kommunikation, information och bemötanden så omgivningen i form av arrangörer och 

besökare får ett positivt intryck och känner sig väl bemötta. 

  

Från fastställt beslut till invigningen 

Rosenqvist berättar att beslutet om Arenan togs 2005, medan beslut om partneringsavtal med 

Anjobygg togs 2006. Avtalet kring partneringsamarbetet undertecknades 2007 (Thörn 2011) 

och Rosenqvist berättar vidare att i december samma år påbörjade byggnationen. Invigningen 

för arenan var i februari 2010. 

 

Bygget har enligt Luther (2007) uppförts etappvis med Sannarpshallen (ishallen) som byggdes 

redan på 60-talet. Sannarpsbadet sammanbyggdes och uppfördes 1998 medan kombihallen 

färdigställdes 2004 (Luther 2007). Rosenqvist beskriver att byggstart skedde 2007 och 

projektet planerades att vara färdigställt 2009 med invigning i februari 2010.   

 

Då produktionen har pågått samtidigt som projekteringar genomfördes, har troligen medfört 

att produktionen tagit längre tid. En stor del av projekteringen gjordes parallellt vilket 

medförde att bra lösningar kunde hittas och i visa fall även vinna tid. (Thörn 2011) 

 

Rosenqvist berättar att Halmstad arena är en unik anläggning i Sverige där flera olika 

aktiviteter kan utövas. Med en modern hall för inomhusidrotten menar Rosenqvist att det 

finns möjlighet för evenemang där kommunens position i upplevelse- och idrottssverige 

stärks. 

 

4.3 Kristianstad Arena 

Avsnittet består av material från protokoll och dokument, från en affärsplan om arenaprojektet 

som Kristianstad kommun gjorde 2006, information från Kristianstad kommuns hemsida samt 

en intervju. Intervjun genomfördes med Anders Magnusson (2014-04-25) som är 

avdelningschef på kommunledningskontoret i Kristianstad. Magnusson var projektchef för 

arenaprojektet och har jobbat på kommunen sedan 2003, med en tidigare bakgrund som 

officer i försvarsmakten. 
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Kristianstad kommun - visionen om att bygga för framtiden 

Kristianstad bygger inför framtiden. Det pågår stora byggprojekt i kommunen, exempelvis 

håller en ny galleria i centrum på att byggas, busstrafikstråket görs om och nyligen har 

Naturum vattenriket byggts klart. (Kristianstad kommun 2014) Enligt Magnusson har 

Kristianstad kommun har gjort en handlingsplan för projekt och nybyggnationer som ska ske i 

Kristianstad de kommande åren. Detta för att sätta Kristianstad på kartan och 

uppmärksammas som en attraktiv stad. Multiarenan är en del av denna handlingsplan och 

därför har det till största del varit kommunen tillsammans med föreningslivet som varit 

drivande till att multiarenan skulle byggas. Kommunen har tagit fram beslutsunderlag i form 

av förstudie och lokaliseringsutredning samt aktivt jobbat med utformningen av arenan. 

 

Ansvariga i arenaprojektet 

Enligt Magnusson blockhyr kommunen arenan av SIKAB AB, som i sin tur ägs av det 

kommunala bolaget ABK. Det innebär att SIKAB är ägare och hyr ut anläggningen till 

kommunen, kommunen hyr i sin tur ut arenan till Kristianstad evenemang AB och föreningar. 

Det är kommunen som sköter driften, SIKAB sköter underhållet och kultur- och 

fritidsförvaltningen har ansvaret för bokningar. Det var det kommunala bostadsbolaget som 

byggde arenan. 

 

Beslutsprocess  

 

 

 

Figur 5 Tidsaxel Kristianstad Arena 
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Lokaliseringsutredning 

Magnusson förklarar att kommunen gjorde en inledande förstudie år 2003. Enligt ett protokoll 

av Lövkvist och Karlsson (2003) diskuterades lokaliseringen av anläggningen för att få 

samlade idrottsaktiviteter, det uttrycktes även behov av en större evenemangshall. Det 

beslutades att mark- och exploateringskontoret i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, 

stadsarkitektkontoret samt C 4 teknik skulle utreda förutsättningarna för att samlokalisera 

idrottsanläggningar 

 

Förstudie 

Magnusson beskriver att det även gjordes en förstudie och masterplan för området 2006. Efter 

beslut i kommunstyrelsen startades projektet och beslutsunderlag med översiktlig affärsplan 

beslutades november 2007. De som varit involverade och framfört sina åsikter är politiker, 

föreningar, boende samt kommunen. Kontakt med föreningarna har hela tiden funnits för att 

se vilka behov som funnits och vad klubbarna haft för visioner för framtiden. Det har också 

funnits ett nära samarbete med konsulter. 

 

Nedsliten idrottshall 

Affärsplanen beskriver att den gamla idrottshallen som var från 1964 var gammal och sliten. 

Inga genomgripande renoveringar har gjorts och stora brister i ventilation, belysning, 

brandsäkerhet och fasad har identifierats. Inom fem år var kommunen tvungen att renovera 

idrottshallen till en kostnad på 40 miljoner kronor. (Kristianstad kommun 2006a) 

 

Betydelsen av en modern multiarena 

Enligt Magnusson tar beslutsunderlaget från 2007 upp den betydelse en modern anläggning 

har för näringslivet, medborgarna, idrotten och kommunen. Det beskrivs att en attraktiv ort 

påverkar näringslivet i Kristianstad positivt. Om ett företag förknippas med en attraktiv ort 

eller region så påverkas företagets marknadsföring på ett positivt sätt. En multiarena gör även 

att företag kan erbjuda sina kunder olika evenemang. En arena anses även bli en tillgång för 

medborgarna. Det fanns behov av fler träningstider och en ny arena skulle bidra till ytterligare 

cirka 3500 tränings- och tävlingstimmar per år. Genom att tillgängligheten för träningstider 

ökar anser kommunen att folkhälsan skulle påverkas positivt. En andra positiv aspekt för 

medborgarna är att större konserter skulle kunna anordnas, totalt 400 timmar per år kan 

avsättas för musik/kulturarrangemang. En arena kan även ses som en tillgång för idrotten, att 

det finns ett samband mellan sportsliga framgångar och en modern anläggning.  
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Arena betyder skådeplats och står för komfort, närhet till spelet och försäljning. Sporten utgör 

underhållningen och tillsammans skapas en upplevelse. Förhoppningen med arenan är ökad 

mediebevakning som gör att fler besöker arenan vilket leder till en ökad försäljning och i 

slutändan får föreningarna ökade intäkter. Ökade intäkter för föreningarna gör att de 

sportsliga möjligheterna ökar. (Kristianstad kommun 2006a) 

 

Magnusson beskriver att en stor faktor till att arenan byggdes var för att attrahera till boende i 

Kristianstad kommun. Den äldre befolkningen utgjorde en stor del av kommunens totala 

befolkning vilket ledde till höga bidragskostnader och minskad arbetskraft. En arena skulle 

bidra till att göra Kristianstad mer attraktiv och förhoppningen var att flera yngre skulle flytta 

till staden. Om den yngre befolkningen ökar leder detta till ökad arbetskraft och kommunen 

kan därmed få in pengar genom kommunalskatten. I affärsplanen som Kristianstad kommun 

gjort för arenan beskrivs att de vill växa och säkra sin ställning. För att bli attraktiv måste 

staden ha möjlighet att erbjuda ett bra utbud för att locka till sig invånare utifrån. (Kristianstad 

kommun 2006a) 

 

Multiarenans placering 

Magnusson beskriver att arenan är belagd på det södra området i Kristianstad där den har ett 

centralt läge. Ett sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige i Kristianstad (Kristianstad 

kommun 2007) beskriver att en multiarena med ett centralt läge och gångavstånd till 

järnvägsstationen, bussförbindelser samt motorväg är unikt i Sverige. Det beskrivs även att 

krav ställs på att anläggningen smälter in i miljön och hänsyn ska tas till föreningars behov, 

boende i området, trafik och parkeringsmöjligheter. Angergård och Silverbern (2006), arbetar 

på IFK Kristianstad, menar att det finns gångavstånd till skolor, järnvägsstation, resecentrum, 

restauranger, hotell samt närhet till motorväg på det södra området i Kristianstad. Kommunen 

har haft kontakt med de som bor i området för att se vilka önskemål och åsikter de hade kring 

arenan. 

 

Enligt Kristianstad kommun (2006b) har en lokaliseringsutredning genomförts 2004 där två 

alternativ varit aktuella gällande placering vid den nuvarande idrottshallen. Alternativ ett var 

en om- och tillbyggnad av den befintliga anläggningen och alternativ två innebar en 

nybyggnad av en arenahall som skulle vara ihopkopplad med den befintliga anläggningen. 

Magnusson beskriver att alternativ två valdes som innebar att en ny del byggdes till den 

befintliga delen. Genom att välja detta alternativ kunde alla befintliga utrymmen utnyttjas 
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vilket gjorde att arenan totalt sett kunde innehålla fyra fullstora planer samt flera mindre 

hallar samlade på samma ställe. 

 

Möjlighet till stor publik 

Affärsplanen förklarar att möjlighet fanns för en stor publik när det gällde handbollen, IFK 

Kristianstad spelade i allsvenskan och hade som förhoppning att ta sig till elitserien. Under 

70- och 80- talet när IFK Kristianstad var ett etablerat lag i elitserien var det ofta fullsatt 

(2300 personer i gamla A-hallen), därför såg kommunen potential till en stor publik när det 

gällde handbollen. Ett av de långsiktiga målen som är satt för arenan är att Kristianstad 

kommun skall verka för att möjliggöra ett elitlag i handboll. (Kristianstad kommun 2006a) 

  

Omvärlds- och konkurrensanalys 

Magnusson beskriver även att studiebesök till Danmark genomfördes för att studera arenornas 

uppbyggnad och logistik. I Danmark byggs ofta en arena för en idrott och det läggs mycket 

pengar på arenorna, därför ansåg kommunen det lämpligt att åka dit. Vidare berättar han att 

Arena Skövde, Telenor Arena, Kinnarps Arena, Cloetta Center Arena och Malmö Arena 

studerats. Det som undersökts då är utformningen av arenorna med restauranger, VIP-

utrymmen, garderob och evenemangsstråk samt hur logistiken sköts. Allt detta har sedan legat 

till grund för hur man valt att utforma arenan i Kristianstad (Kristianstad kommun 2006a). 

 

Ekonomisk plan 

Enligt affärsplanen beräknades den totala byggkostnaden uppgå till 357 miljoner kronor 

(Kristianstad kommun 2006a). Magnusson beskriver att arenan är helt lånefinansierad. De 

beräknade driftskostnaderna för arenan beräknades enligt Kristianstad kommun (2006a) att 

uppgå till totalt 39 miljoner kronor per år. Vidare beskrivs att det involverar bland annat 

verksamhetsdrift, fastighetsförvaltning, fastighetsdrift för arenan och kapitalkostnader. De 

budgeterade intäkterna beräknades uppgå till 2,6 miljoner kronor och involverar försäljning, 

evenemang, föreningshyror samt intäkter från loger och sportsstolar. Kommunens 

budgeterade driftkostnad blev då totalt 36,31 miljoner kronor per år efter avdrag för 

intäkterna. En jämförelse har gjorts med hur kostnaderna såg ut innan när endast idrottshallen 

fanns, då uppgick driftskostnaderna till 4,4 miljoner kronor per år (avdrag för intäkter har 

gjorts). 
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Diskussioner om att ta in en sponsor som får namnge arenan fanns men eftersom detta gav ett 

litet kapital per år ansåg kommunen det bättre för stadens attraktivitet och status att den skulle 

heta Kristianstad arena. (Kristianstad Kommun 2006a) 

 

Kort- och långsiktiga mål 

Magnusson säger följande om Kristianstad Arena: 

 

”Arenan ska skapa samhällsvärden istället för pengavärden” 

 

Han förklarar att det inte funnits några ekonomiska målsättningar för arenan utan att den ska 

ses som en kommunal service där lönsamhet aldrig har vart huvudsyftet. En arena gör 

människor glada, folk känner sig stolta, det händer saker runt omkring vilket skapar 

samhällsvärden. Istället för att använda ordet lönsamhet är samhällsnytta och värde bättre för 

att förklara kommunens syfte med arenan.  

 

I affärsplanen beskrivs även ett antal mål som kommunen har med arenan på kort- och lång 

sikt. På lång sikt ska arenan bidra till elitsatsning, fler träningstimmar som i sin tur kan leda 

till fler medlemmar och bättre prestationer, leda till att staden blir framstående som en 

arrangemangsstad av både idrotts- och musik/kulturevenemang, vara en välkänd idrotts- och 

arrangemangsarena samt en del av Kristianstad kommuns marknadsföring. Kommunen har 

även satt långsiktiga mål för vilka aktiviteter arenan ska ha. Det ska bland annat arrangeras 

internationella och nationella mästerskap samt ungdomscuper för att förbättra föreningarnas 

ekonomi och arenan ska med stöd av föreningslivet och sponsorer genomföra 10-12 

högklassiga musik- och kulturevenemang per år. (Kristianstad kommun 2006a) 

 

På kort sikt beskrivs ett antal åtgärder som ska genomföras för att kunna uppnå de långsiktiga 

målen. Det ska bland annat utvecklas en marknadssektion som är ansvarig för 

marknadsföring, evenemangs- och konferensbokning, arbeta mot att Kristianstad Arena ska 

arrangera en eller flera matcher i handbolls VM 2011 samt utveckla avtal mellan kommunen 

och föreningar gällande hur fördelningen av tider, reklamintäkter och hyresnivåer ska se ut. 

(Kristianstad kommun 2006a) 
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Förslag och begäran om folkomröstning  

Olson (2007) skickade in ett medborgarförslag till Kristianstad kommun angående en 

kommunal folkomröstning av arenabygget. Hon beskriver att det är en demokratisk rättighet 

att kommunens samtliga invånare får göra sin röst hörd angående den nya arenan samt att det 

kan ge ett stöd till politikerna vid beslutsfattandet. Hon tar även upp att ett arenabygge tränger 

bort andra kommunala projekt som gäller omsorg, miljö, kultur och fritid och att det inte kan 

uteslutas att det blir ett ekonomiskt förlustprojekt vilket kommer drabba skattebetalarna i 

kommunen. Kristianstad kommun fick även in namnlistor med begäran om folkomröstning 

från ca 3500 medborgare (Kristianstad kommun 2008a). 

 

Enligt Magnusson ansåg flera medborgare att en folkomröstning borde genomföras eftersom 

flera var emot en arena men politikerna ansåg att en folkomröstning inte var aktuell då det 

ansågs kosta för mycket. Det var ett högt tryck på politikerna som fick in många klagomål 

samt att det skrevs mycket negativt i media. Politikerna valde ändå att inte genomföra någon 

folkomröstning.  

 

Från fastställt beslut till invigning  

Kristianstad kommun (2008b) beskriver att ett godkännande av beslutsunderlagen för 

Kristianstad Arena gjordes 2008. Magnusson berättar att arenan började byggas 2009 och 

invigdes 2010. Han beskriver vidare att byggprocessen beräknades till 18 månader. Enligt 

Magnusson har det genomförts flera ändringar i designplanen innan den slutgiltiga designen 

blev klar, även under byggandet har justeringar gjorts. 

 

4.4 Färs & Frosta Sparbank Arena 

Avsnittet består av information från en utvecklingsplan, protokoll, diarier samt intervju. 

Intervjun genomfördes med Berne Nilsson (2014-04-15), arenachef sedan 2008 på Färs & 

Frosta Sparbank Arena, som under arenaprojektet var idrottschef på kommunen. Han 

beskriver sig själv som en entreprenör och var under arenaprojekt huvudansvarig för att driva 

processen och ta fram beslutsunderlag. Han var anställd på kommunen i sju år och har en bred 

bakgrund som består av idrott och teknik då han tidigare bland annat arbetat på Skånes 

Idrottsförbund. 
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Lund – visionen om en levande, lockande och lättillgänglig stadskärna 

Lunds kommun vill skapa framtidens stad i mötet mellan idéer och handlingskraft, näringsliv 

och kultur. Kommunens vision innefattar en levande, lockande och lättillgänglig stadskärna 

där Lund kan ses som en attraktiv och självklar plats. Genom ett ökat samarbete med aktörer i 

regionen, både nationellt och internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv region. 

Kommunen vill med visionen stärka utvecklings- och handlingskraften samt förbättra den 

kommunala servicen. Visionen fungerar som en färdriktning för kommunens verksamheter 

och används som ett underlag för prioriteringar. (Lunds Kommun 2014) 

 

Ansvariga och involverade personer i arenaprojektet 

Lunds kommun har haft det övergripande ansvaret under projektet där bland annat kultur- och 

fritidsförvaltningen haft en stor roll. Arenaprojektet tog fart då Arne Paulsson, privat 

fastighetsägare, tog initiativ till att bidra till byggnation av bostäder och en publik multiarena 

på Klostergårdens idrottsområde. Diskussioner mellan kommunkontoret och Paulsson fördes 

för att besluta om och hur en multiarena kunde förverkligas. Representanter från kultur- och 

fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret deltog även i 

överläggningen. (Lunds kommun 2006d) Kommunstyrelsen tog det slutgiltiga beslutet att 

godkänna upprättandet av en ny multiarena (Lunds kommun 2006a). Arenan upprättades av 

MVB AB och ägs av ett fastighetsbolag där Lunds kommun och Paulssons fastighetsbolag 

ingår som i sin tur hyr ut arenan till en stiftelse som driver anläggningen (Färs & Frosta 

Sparbank Arena 2014). 

 

Beslutsprocess  

 

 

Figur 6 Tidsaxel Färs & Frosta Sparbank Arena 
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Utveckling av Lund som idrottsstad 

Kultur- och fritidsförvaltningen startade ett nytt projekt 1999 avseende utveckling av Lund 

som idrottsstad (Lunds Kommun 1999). Nilsson menar att det i början av projektet endast 

planerades för att en ny ishall skulle byggas. En viktig faktor som låg till grund för detta var 

att befintlig ishall beräknades kunna vara i drift till 2007, därefter skulle det krävas en 

omfattande ombyggnad vilket inte bedömdes meningsfullt (Lunds kommun 2005). Nilsson 

beskriver att det hade diskuterats länge om att en ny ishall behövdes, men även en ny 

handbollshall, eftersom tidigare hallar bedömdes vara föråldrade. Hela idrottsområdet ansågs 

inte leva upp till dagens krav och områdets yta upplevdes inte nyttjas optimalt ur 

aktivitetssynpunkt (Gofa Konsult AB 2005). Nilsson berättar vidare att eftersom handbollen 

är den största idrotten i Lund och att den gamla handbollshallen byggdes 1941, var det läge att 

bygga en ny arena.  

 

Arenans betydelse 

Nilsson beskriver att det främsta syftet var att ha en arena för elitidrottsverksamheten. Arenan 

förväntades även ge synergieffekter för företagen i Lund, då företag som exempelvis Alfa 

Laval kan förlägga större evenemang i sin stad. Vidare menar han att arenan även förväntades 

skapa ett mervärde för Lunds invånare genom att höja statusen för idrotten och sätta staden på 

kartan. 

 

Faktorer bakom beslutet var även att en ny arena medför ökade valmöjligheter för skolan. Det 

nya området förväntades öppna upp för flera grupper både i organiserad och oorganiserad 

form, såsom vardagsmotionärer och ungdomar. En kombinerad arena som kan arrangera 

evenemang, alltifrån handbollslandskamper till daglig träning och kulturella arrangemang 

bidrar till en attraktivare stad. (Gofa Konsult AB 2005) Nilsson kompletterar detta med att 

även samarbete och kontakt med företag ökar då arenan även blir en mötesplats. En 

multiarena ger Lund fler upplevelser i form av att större evenemang kan anordnas som 

tidigare inte varit möjligt. 

 

Placering 

För en stad av Lunds storlek är det centrala idrottsområdet av unik karaktär. Det rymmer både 

utrymme och möjlighet för utveckling av idrottsanläggningar och kommersiell exploatering. I 

utvecklingsplanen som tagits fram, i syfte för beslut kring Klostergårdens idrottsområde, 
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framgår det att projektet med en ny ishall och kombihall är fullt möjligt att utmynna i flera 

positiva effekter för idrott, allmänhet och skola. (Gofa Konsult AB 2005) 

 

Förnyelsen inom Klostergårdens idrottsområde förväntades även ge en tydlig koppling mellan 

andra delar i Lund, exempelvis Stadsparken och Högevallsbadet. En omfattande 

stadsförnyelse med nya bostäder på andra sällen samt kraftfulla omvandlingar av flera delar i 

staden skulle komplettera den nya arenan och bidra till en ökad attraktivitet. (Lunds kommun 

2006d) 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen gjorde en översiktlig bedömning över konsekvenser, åtgärder 

och kostnader för uppförandet av en ny ishall, publik arena samt bostäder på Klostergårdens 

idrottsområde (Lunds kommun 2006d). Nilsson berättar att eftersom syftet från början var att 

utveckla Klostergårdens idrottsområde, var några andra placeringar för arenan inte på tal. 

 

Privat fastighetsägare tar initiativ och idén om en ny multiarena aktualiserades 

Gofa Konsult AB fick i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen ta fram 

en utvecklingsplan för en ny ishall samt ett alternativ med en kombihall (dock inte nuvarande 

multiarena), vilken var klar 2005 (Gofa Konsult AB). Nilsson beskriver att idén om en ny 

multiarena, och inte enbart en ny ishall, aktualiserades 2005. Nilsson beskriver vidare att i 

samband med detta tog Paulsson initiativ till att bidra med ett finansieringskapital till en 

multiarena, vilket gjorde att hela beslutsprocessen gick mycket fort. Det var ett medvetet val 

att driva upp tempot för arenaprojektet för att hinna ikapp projektet med den nya ishallen. 

Detta för att kunna bygga multiarenan samtidigt och i anslutning till ishallen. Förslaget med 

en arena i anslutning till ishallen innebar samordningsmöjligheter då olika idrotter framöver 

kan utövas på samma område. 

 

Nilsson beskriver vidare att Paulsson kan ses som en katalysator till att arenaprojektet faktiskt 

blev av. För att förbereda arenaprojektet utsågs en arbetsgrupp som under hela processen hade 

ett nära samarbete med Paulsson och hans företrädare (Lunds kommun 2006c). 

 

Behov ifrågasattes 

Nilsson berättar att ingen grundlig förstudie eller behovsundersökning genomfördes för 

multiarenan. Invånarna i Lund hade heller ingen möjlighet att säga sin åsikt. Nilsson beskriver 

vidare att nästintill alla var överens om att en nya arena skulle upprättas. 
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Behov av en ny arena ifrågasattes dock bland annat av ledamoten Nita Loritmer, (V). Hon 

betvivlade att behov och önskan om en ny handbollshall fanns och menade att en utredning 

endast gjorts som visar på ett behov av en ny ishall. Trots motsättningar var alla ledamöter 

utom två i kommunstyrelsen eniga om att kommunen var i behov av en ny arena. (Lunds 

kommun 2006b) 

 

Konkurrens och – omvärldsanalys 

Nilsson ser alla nya arenor i Sverige som en arenainflation. De närliggande arenorna sågs 

dock inte som något negativt i arenaprojektet, utan tvärtom. Han menar att de självklart finns 

konkurrens när det gäller konserter och externa evenemang från exempelvis Malmö, men att 

Lund har flera fördelar då de har tre elitlag inom handboll. Arenan i Lund är främst tillför 

Lunds invånare och målet var inte att locka besökare utifrån. 

 

Nilsson berättar att flera studiebesök genomfördes i andra kommuner i Sverige samt i en del 

länder i Europa. Tjänstemän som var involverade i beslutsprocessen, arkitekter samt 

kommunpolitiker åkte bland annat till Danmark och Tyskland för att se hur arenorna såg ut, 

hur de löste logistiken samt för att få inspiration. 

 

Finansiering 

Nilsson beskriver att Färs & Frosta Sparbank Arena är finansierad av både kommun och 

Paulssons Fastigheter AB. Paulsson bidrog först med 30 miljoner kronor till arenaprojektet, 

men slutsumman blev 45 miljoner kronor då det tillkom ytterligare kostnader för en B-hall. 

Finansieringstillskottet innebar enormt mycket och blev som tidigare beskrivet startskottet för 

hela arenaprojektet. Nilsson lyfter fram att en sådan chans endast dyker upp en gång vilket 

kommunen helt enkelt inte kunde tacka nej till. Enligt Lunds kommun (2006d) beslutade 

kultur- och fritidsnämnden att avstå från ett markområde om cirka 30 000 m
2
 vid 

idrottsområdet för annat ändamål än rekreation och idrott, som vid tidpunkten användes till 

parkering. Nilsson beskriver att då Paulsson bidrog med ett finansieringskapital skulle detta 

område tillskrivas Paulsson för upprättande av bostäder. 

 

Nilsson berättar att efter flera diskussioner togs beslut att låta ett företag namnge arenan för 

ytterligare finansieringskapital. Flera företag som exempelvis Alfa Laval, Tetra Pak och 

Gambro var på förslag, dock tackade alla nej. En regional bank, Färs & Frosta Sparbank, 

visade intresse och blev sedan det företag som fick namnge arenan. För detta betalar banken 
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en miljon kronor varje år i tio år framöver. Nilsson menar att namnet är något man får leva 

med, trots att det kan ses som långt och besvärligt. Enligt honom själv borde man ha bortsett 

från det extra finansieringskapitalet och enbart döpt arenan till Lund Arena. 

 

Ekonomisk bedömning och mål 

Arenastiftelsen har som mål att främja idrottsverksamheten för barn och ungdomar därför har 

ungdomsidrotten prioriterats framför exempelvis evenemang som hade genererat en högre 

intäkt. Eftersom arenan anses ha en positiv inverkan på både idrotten och Lund som stad 

valde kommunen att reglera den ekonomiska situationen för arenan genom att ge ett 

driftsbidrag till arenastiftelsen varje år. (Lunds kommun 2009) Nilsson menar att bidraget för 

att täcka kostnaderna beräknades till 4-5 miljoner kronor. Vidare poängterar han att ingen 

arena är lönsam, det ekonomiska målet är att varje år klara budgeten som innebär att arenan 

ska ge ett noll resultat. 

 

Nilsson berättar att inga kort- eller långsiktiga mål finns för att arenan ska vara lönsam. Målet 

är att enbart klara budgeten genom att ha en bred verksamhet och ett antal externa evenemang 

som genererar intäkter. 70 % av tiden är idrottsklubbarna i arenan, vilket enligt Nilsson kan 

ses som ett problem då det minskar möjligheten att generera intäkter från evenemang. 

Samordningen innebär att en arena inte kan vara lönsam då målet är att främja idrotten. Valet 

står i att antingen öka och främja idrotten eller att bli en evenemangsstad. Nilsson poängterar 

att detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till då lönsamhet benämns och diskuteras i samband 

med en arena. 

 

Från fastställt beslut till invigning  

I en avsiktsförklaring från 2006 framgår det att beslut tagits om att godkänna en ny multiarena 

samt ishall ska upprättas (2006a). Nilsson beskriver att den totala byggkostnaden för arenan 

uppgick till 150 miljoner kronor, varav 105 miljoner som kommunen stod för vilket bestod av 

skattemedel och lån. 

 

Nilsson menar att multiarenan och ishallen byggdes klart i ett steg, upprättandet av 

anläggningarna delades inte upp. I anslutning till området byggdes även nya bostäder vilket 

förväntades ge mer liv till området. Enligt Nilsson började arenan byggas 2007 och stod klar 

för invigning 2008. 
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4.5 Helsingborg Arena 

Avsnittet består av material från förstudie, lokaliseringsutredning, protokoll samt en 

telefonintervju. Intervjun genomfördes med Per Pehrsson (2014-04-28), anställd inom 

kommunen sedan 25 år tillbaka och arbetar idag som projektchef för Helsingborgs stad där 

fokus är strategisk samhällsutveckling. Han är utbildad ekonom och ingenjör och har tidigare 

arbetat inom konsultbranschen. Under arenaprojektet hade Pehrsson ansvar att ta fram 

beslutsunderlag och rapportera till kommunstyrelsen. 

 

Helsingborg - visionen om en spännande och attraktiv stad 

Helsingborg har en vision att bli den skapande, pulserande, gemensamma, globala och 

balanserade staden för människor och företag. Genom att vara en magnet för kreativitet och 

kompetens, strävar staden efter att bli en spännande och attraktiv plats. Visionen handlar om 

att alla har olika behov och önskemål, men att alla delar samma framtid. (Helsingborg 2035, 

2014) 

 

Ansvariga i arenaprojektet 

Pehrsson beskriver att Helsingborg kommun varit ansvarig under hela arenaprojektet. 

Kommunen har genomfört en förstudie, lokaliseringsutredning samt tagit beslut. Ett privat 

byggföretag, MVB AB, upprättade arenan. Enligt Helsingborg kommun (2009) har 

programarbetet för den nya arenan samordnats av en styrgrupp under stadsdirektörens 

ledning. Gruppen bestod av förvaltningschefer från stadsbyggnadsförvaltningen, 

miljöförvaltningen, Kärnfastigheter, kulturförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen samt 

ledande tjänstemän i övrigt inom respektive berörd förvaltning. 

 

Beslutsprocess 
 

 

Figur 7 Tidsaxel Helsingborg Arena 
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Projekt Helsingborg Idrottsstaden startades 

Pehrsson berättar att idén om en ny arena föddes i början på 2000-talet i ett politiskt uttalande 

om att Helsingborg skulle stärkas som idrottsstad. Den politiska majoriteten i Helsingborg 

ansåg att det var dags att satsa på idrotten efter flera år då fokus riktats till kulturlivet. 

Forssman och Pehrsson (2007) beskriver att projektet Helsingborg Idrottsstaden startades i 

november 2005. Projektet innebar en satsning inom tre områden: arrangemang, anläggningar 

samt en ny inomhusarena. 

 

Förstudie  

Forssman och Pehrsson (2007) beskriver att förstudien har tagits fram under ett års tid som 

underlag till beslut. De menar vidare att förslaget för en ny arena har involverat flera 

intressenter för att få fram ett underlag som kan hålla för framtiden. Förstudien fokuserar på 

arenans placering och områden omkring samt vad arenan kommer att tillföra staden. En ny 

arena förväntas innebära en attraktivare stad samt att Helsingborg ska befinna sig i framkant 

inom flera områden. Fyra motiv tas upp där det första är samhällsmotivet, vilket innebär att 

idrottsrörelsen bidrar till ungdomars sociala mognad och fostran. Genom att engagera 

föräldrar i kringaktiviteter skapar idrottsrörelsen en dynamisk och levande folkrörelse. 

Folkhälsomotivet är det andra och innebär engagemang i “Healty Cities” samt argument för 

en stärkt folkhälsa. Detta för att få fler ungdomar att intressera sig för idrott men samtidigt för 

att rädda och stödja idrottsföreningar och på så sätt skapa nya möjligheter i en modern 

anläggning. Arrangemangsmotivet innebär att då en ny arena byggs möjliggörs fler positiva 

idrottsupplevelser samtidigt som staden stärks både nationellt och internationellt. 

Avslutningsvis nämns idrottsmotivet vilket innebär bättre förutsättningar för motions- och 

elitidrott. 

 

Behovsinventering 

Enligt Pehrsson genomfördes först ett noggrant arbete för att studera behovet av en ny arena. 

Vidare beskriver han att första steget var att utforska hur de befintliga lokaltillstånden såg ut. 

Den gamla anläggningen för inomhussporter, Idrottens Hus byggd 1957, var i dåligt skick och 

nedsliten. Flera påpekade från olika håll och hade synpunkter på att anläggningen var 

otillräcklig och omodern. Behovet undersöktes även utefter vad staden har och vad den saknar 

genom en nära kontakt med idrottsföreningar. För att se till att alla områden täcktes in togs 

även kontakt med sakkunniga inom andra områden samt universitetet. Forssman och Pehrsson 

(2007) beskriver att då staden var i behov av en ny arena genomfördes en behovsinventering. 
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Behovsinventeringen bestod av kartläggning av befintliga anläggningar samt en utredning av 

Idrottens Hus. Omfattande kontakt med potentiella intressenter och experter på olika nivåer 

har bidragit till kreativa synpunkter. 

 

En undersökning genomfördes även gällande ungdomars fritid, kallad “Ung i Helsingborg”. 

Syftet var att få en bild av ungdomars synpunkter på en nya arena. En sammanställning av 

undersökningen visade att inte bara bollsporter var av intresse utan att även nya områden 

behöver inkluderas som exempelvis bowling, klättring och skytte. Önskemål fanns även för 

ett ungdomscafé och möjlighet till spontanidrott. (Forssman & Pehrsson 2007) 

 

Analys över styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

Forssman och Pehrsson (2007)  beskriver att förstudien innefattar en grundlig analys där 

styrkor, svagheter, möjligheter samt hot med en nya arena beskrivs. Arenans styrkor anses 

vara den ökade tillgången till utrymme för idrottsutövande och evenemang, tillskott av 

besökare som ger nya arbetstillfällen samt ökad social integration i samhället. Den enda 

svagheten som tas upp är att staden inte har någon elitidrott som kan bilda en ekonomisk 

grund för arenan. Däremot anses arenan ge möjligheter i form av ökad attraktivitet. Ett viktigt 

hot att komma ihåg är att när arenan väl är färdigställd krävs ett fortsatt arbete för att arenan 

ska bli etablerad och attraktiv och inte bara ett tomt skal. Flera idéer finns kring vad arenan 

ska användas till förutom idrott, där ibland konserter, företagsevenemang, mässor, 

filmfestivaler, partikongresser och dataspelsturneringar. Kringaktiviteter planeras även som 

exempelvis kanslier, lekland, skolverksamhet samt utrymmen för hälsa. 

 

Omvärlds- och konkurrensanalys 

Forssman och Pehrsson (2007) beskriver att i förstudieprocessen ingick även en 

omvärldsanalys i form av flera studiebesök, bland annat i Danmark. Befintliga och planerade 

arenor med möjlighet till multianvändning studerades. Sverige anses befinna sig ett tiotal år 

efter de nordiska grannländerna i utbyggnaden av moderna arenor. Ytterligare avsnitt som 

berörs i förstudien är visions- och översiktsplan, funktions- och lokalprogram samt 

förslagsritningar och en projektkalkyl. 

 

Pehrsson beskriver vidare att konkurrens från andra arenor inte påverkade beslutet kring ny 

arena alls. Detta då exempelvis Kristianstad Arena och Färs & Frosta Sparbank Arena har 

beläggning på grund av handboll medan Helsingborg Arena fokuserar på innebandy samt fler 
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evenemang och konferenser. Pehrsson poängterar att Helsingborg har ett bredare 

multikoncept än exempelvis Lund och Kristianstad och kan till en viss del jämföras med 

Halmstad. Konkurrenssituation är idag främst riktad mot Malmö. I förstudien till arenan 

nämner Forssman och Pehrsson (2007) att det är viktigt att inte förbise detta helt. Istället för 

att se Halmstad, Lund och Kristianstad som konkurrenter kan en samverkan vid stora 

internationella arrangemang innebära en positiv utveckling och fokus på hela Skåneregionen. 

 

Ekonomisk plan 

Enligt Pehrsson diskuterades flera alternativa finansieringslösningar för den nya arenan. Först 

studerades hur andra arenor delfinansierat med stöd från näringslivet, exempelvis genom 

namnsponsring. En grundlig diskussion förekom men namnsponsring valdes bland annat bort 

på grund av att det skulle tillföra ett marginellt finansieringsstöd. Arenan finansierades enbart 

med Dunkerfonder, en donationsfond från Henrik Dunker. Dunker var Sveriges rikaste man 

då han dog 1963 och skänkte halva sin förmögenhet till Helsingborg stad. Fonden är unik för 

staden och öppnar upp möjligheter som exempelvis lägre hyra och driftkostnader för arenan 

då man inte har behövt ta lån och betala ränta. Pehrsson berättar vidare att eftersom inga 

skattemedel togs i anspråk för arenaprojektet, behövde inga uppoffringar göras som 

exempelvis att investeringar behövdes prioriteras bort.  

 

Forssman och Pehrsson (2007) beskriver den ekonomiska planen i förstudien. Totala 

kostnader beräknades innan projektet genomfördes att uppgå till 22 miljoner kronor 

(hyreskostnader, inklusive energi samt verksamhetskostnader). Motsvarande intäkter 

beräknades bli 11 miljoner kronor, vilket bland annat inkluderar restaurang, café, konserter, 

mässor, idrotts- och företagsevenemang. Det årliga driftbidraget förväntas därmed uppgå till 

11 miljoner kronor. Detta bidrag kan definieras som det driftbidrag som staden årligen betalar 

för att nyttja arenan då den erbjuds till allmänhet, skolor och föreningar som har så kallad 

nolltaxa. Pehrsson berättar att riskanalyser gjordes avseende driftnettot, det vill säga 

investeringen (kostnadskalkyler), beläggning på arenan och intäktssidan. 

 

Kort- och långsiktiga mål 

Pehrsson framhåller att det inte går att få en omedelbar ekonomisk lönsamhet för en arena i 

jämförelse med ett företag i näringslivet. Det var heller inte på tal att arenan skulle bli en 

ekonomisk lönsam arena och inga förväntningar finns idag att arenan ska uppvisa ett 

nollresultat. Det var därför av stor vikt att tänka på vilka andra värden en ny arena kunde 
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generera. Detta värde är i sin tur nästintill omöjligt att mäta. Pehrsson menar att det på kost 

sikt handlar om att skapa värden istället för en ekonomisk lönsamhet. Detta kan exempelvis 

ske genom att arenan erbjuder utomhusaktiviteter på Idrottsoasen. Oasen erbjuder möjlighet 

till spontan utomhusaktivitet där möjlighet finns att låna bollar samt annan utrustning. 

 

Pehrsson menar att långsiktiga mål inte heller handlar om att skapa ekonomisk lönsamhet utan 

värden som att stärka folkhälsoperspektivet. Forssman och Pehrsson (2007) beskriver stadens 

övergripande långsiktiga mål som att “Helsingborg ska vara en attraktiv stad att besöka samt 

att leva och verka i”. Helsingborg ska även befinna sig i framkant inom flera områden. Detta 

förväntas en ny arena innebära då man samtidigt utarbetar en professionell organisation för 

arbetet med arrangemang och evenemang. 

 

Fördjupad lokaliseringsutredning  

I förstudien presenterades enligt Forssman och Pehrsson (2007) det första 

lokaliseringsförslaget. Förslaget innebar att arenan skulle placeras i Folkparksområdet och 

därmed sammankopplas med resten av staden. Området där arenan planerades placeras kunde 

även innebära stadsförnyelse genom nya bostäder i anslutning till arenan samt förslag till nya 

kollektivtrafiklösningar genom spårvägar. De beskriver vidare att om arenan placeras i 

Folkparken kan hälften av de exploateringsintäkter som förväntas genereras från nya bostäder 

reducera arenaprojektet med 60 miljoner kronor, till en totalkostnad på 300 miljoner kronor. 

Pehrsson berättar att en lokaliseringsutredning genomfördes efter diskussion om annan 

placering, där tre alternativ presenterades. Enligt Helsingborg kommun (2007a) blev 

rekommendationen att den nya arenan borde lokaliseras till Olympiaområdet, där befintlig 

fotbollsarena finns, med motiveringen att förstärka synen på Helsingborg som idrottsstad. 

Placeringen påstods innebära både drift- och idrottsmässiga synergieffekter. Efter röstning 

beslutade kommunfullmäktige en månad senare att arenan skulle placeras i Olympiaområdet 

(Helsingborg kommun 2007b). Pehrsson nämner att utredningen och planprocessen för det 

nya läget krävde tid vilket försköt projektet framåt 1-2 år. 

 

I en fördjupad lokaliseringsutredning för arenan berörs flera framgångsfaktorer där bland 

annat kommunen understryker att det är viktigt att arenan inte ses som solitär. Den bör istället 

knytas till stadens puls via handel, restauranger samt boende. För att få fler att idrotta måste 

arenan även vara transparent, som att inbjuda till besök och attrahera samt stimulera de som 

normalt inte nyttjar eller besöker idrottsanläggningar. (Helsingborg kommun 2007a) Pehrsson 
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beskriver även att arenans placering möjliggör att fler idrotter kan utövas på samma ställe. 

Intill multiarenan finns en fotbollsarena samt Idrottens hus. 

 

Från fastställt beslut till invigning  

Kommunfullmäktige beslutade år 2007 att bevilja totalt 360 miljoner kronor för uppförandet 

av en nya arena i budgeten för 2008 (Helsingborg kommun 2007b). Forssman och Pehrsson 

(2007) argumenterar för att staden för detta belopp får en ökad attraktivitet, möjlighet att 

marknadsföra staden samtidigt som invånarna får positiva upplevelser genom idrotts- och 

nöjesevenemang. Senare protokoll visar att detta belopp reviderats i budgeten för 2010 till 

400 miljoner kronor (Helsingborg kommun 2009). Enligt Pehrsson rustades Idrottens Hus upp 

för de 40 miljoner kronor som tillkom. 

 

De drivande faktorerna för beslut var enligt Pehrsson profilering och att stärka Helsingborg 

som varumärke. Genom att stärka staden var målet att locka fler människor för inflyttning och 

öka tillväxten. Helsingborg kommun (2009) beskriver att anläggningen ska bli ett väl utformat 

landmärke för Helsingborg och på så sätt förstärka bilden av Helsingborg som idrotts- och 

evenemangsstad. 

 

Arenaprojektet har utförts i flera steg. Innan arenan började byggas genomfördes en 

ombyggnation av flera vägar, parkering och angöringar. I ett första steg upprättades den nya 

arenan under två års tid med byggstart 2010. Idrottsoasen började byggas 2011 och stod klart 

efter invigningen 2012. Efter arenan invigts upprustades även Idrottens Hus. (Helsingborg 

kommun 2009) Pehrsson beskriver att arenans multikoncept kan medföra fördelar då idrott 

och näringsliv samt kultur kan integreras på samma ställe. En placering av arenan vid 

Olympiaområdet medför reducerade driftkostnader och kan på så sätt ge synergieffekter. 
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4.6 Sammanfattning av empirisk studie 
 

 Halmstad  

Arena 

Kristianstad 

Arena 

Färs & Frosta 

Sparbank Arena 

Helsingborg 

Arena 

Kommunens 

vision 

Kommunens vision är 

att vara en hem-, 

kunskaps- och 

upplevelsestad. 

 

Kommunen bygger 

för framtiden. En 

handlingsplan med 

kommande projekt 

finns för att sätta 

Kristianstad på kartan 

och uppmärksammas 

som en attraktiv stad.  

 

Kommunen vill skapa 

framtidens stad. Visionen 

innebär en levande, 

lockande och 

lättillgänglig stadskärna. 

 

Kommunen har 

visionen att bli den 

skapande, 

pulserande, 

gemensamma, 

globala och 

balanserade staden 

för människor och 

företag.  
 

Förstudie Förstudie gjordes av en 

arenagrupp i 

kommunen från 2001 

till byggstart 2007.  

Samarbete med 

massmedia, 

idrottsexperter och 

arrangörer har funnits. 

Studiebesök till 

Katrineholm och 

Danmark har även 

genomförts.  
 

Förstudie från 2006. 

Involverade i 

förstudien var 

kommunen, 

föreningar samt 

politiker. I samband 

med förstudien 

genomfördes ett 

studiebesök till 

Danmark.  

 

Ingen grundlig förstudie 

har genomförts. 

Beslutsprocessen gick 

snabbt för att inte förlora 

det privata 

finansieringskapitalet. 

Studiebesök till andra 

kommuner och till 

Europa har genomförts.  

 

Förstudie har tagits 

fram under ett års 

tid. Studiebesök har 

gjorts till Danmark 

samt kartläggning 

av befintliga 

anläggningar. Flera 

intressenter 

involverades.  

 

Placering Arenan är placerad på 

Sannarps idrottsområde 

där den har ett centralt 

läge med närhet till 

service-, hotell- och 

kommunikationsutbud 

samt motorväg.  

 

Arenan är belagd på 

det södra området i 

Kristianstad där den 

har ett centralt läge 

med närhet till 

exempelvis 

restauranger och 

hotell.  

 

Arenan är belagd på det 

centrala idrottsområdet 

Klostergården där den 

har en tydlig koppling till 

andra delar i Lund. 

 

Arenan är placerad 

på Olympiaområdet 

i Helsingborg med 

ett centralt läge. Det 

var viktigt att 

arenan knöts till 

staden genom 

närhet till handel, 

restauranger samt 

boende.  
 

Ekonomiska 

målsättningar 

Kommunens tanke var 

inte att arenan skulle 

bli ekonomiskt lönsam 

och därför inget som 

de valde att fokusera 

på. Fokus låg istället på 

att skapa en arena som 

staden kan stå för.  
 

Några ekonomiska 

målsättningar har inte 

funnits utan arenan 

ses som en kommunal 

service där lönsamhet 

inte varit huvudsyftet. 

 

De ekonomiska 

målsättningarna är att 

varje år klara budget och 

ge ett nollresultat. 

Namnsponsor i form av 

Färs & Frosta Sparbank 

som ger en miljon varje 

år i tio år.  

Arenan var inte 

tänkt att bli 

ekonomiskt lönsam 

och det fanns inga 

förväntningar på att 

uppvisa ett 

nollresultat.  

 

Faktorer för 

beslut 

Gynna framtida idrotts- 

och fritidsverksamhet, 

befintlig hall var 

gammal och sliten, 

sätta Halmstad på 

kartan samt att vara i 

klass med andra 

kommuner.  

 

Den gamla 

idrottshallen var 

sliten, attrahera till 

boende, behov av mer 

träningstider, 

möjlighet till stor 

publik och att gynna 

folkhälsan. 

Tidigare hall var gammal 

och sliten, hall för 

elitverksamheten och 

skolidrotten samt för de 

stora företagen i Lund. 

 

Stärka Helsingborg 

som varumärke, 

locka till 

inflyttning, gammal 

och sliten 

idrottshall, stärka 

folkhälsoperspektiv

et samt att skapa en 

attraktiv stad.  

Figur 8 Sammanfattning av empirisk studie 
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5. Analys 

Avsnittet beskriver jämförelser och skillnader utifrån den empiriska studien mellan de fyra 

arenorna i förhållande till den presenterade teoretiska referensramen. I analysen identifierar 

vi avgörande ekonomiska och icke-ekonomiska faktorer vid beslut med hjälp av resultatet från 

intervjuer och protokoll och den därefter studerade teorin. I detta avsnitt uppfyller vi därmed 

den andra delen av syftet.  

 

5.1 Multiarena - en del av kommunens framtidsvision 

Sveriges kommuner och landsting (2009) beskiver att det är kommunerna själva som tar 

initiativ till förnyelse och förbättringar utefter de lokala förutsättningarna, samt att det är 

kommunfullmäktige som beslutar hur kommunens budget ska användas. Det betyder att 

kommunerna själva väljer vilka verksamheter de ska satsa på och vilka nya byggnader som 

ska upprättas. Vi har sett att samtliga kommuner har en väl utarbetad vision de arbetar mot, 

som styr vilka förnyelser och förbättringar kommunen väljer att göra. De fyra kommunernas 

visioner liknar varandra där alla eftersträvar att bli en attraktiv stad. Helsingborg vill vara en 

magnet för kreativitet och kompetens för att ses som en spännande stad, Lund vill ha en 

levande, lockande lättillgänglig stadskärna, Kristianstad bygger inför framtiden för att 

attrahera till boende och Halmstad vill vara hem- kunskaps- och upplevelsestaden. Vi anser 

att en multiarena ger möjligheter för en stad att bli mer levande, lockande, attrahera till 

boende samt ge upplevelser och skapa livskvalitet. Det är dock en långsiktig investering som 

kommer användas i flera år framöver vilket enligt vår mening innebär att staden inte kommer 

bli attraktiv direkt, utan det är en process som kräver tålamod och marknadsföring.  

 

Samtliga visioner innefattar ett framtidsperspektiv. Oresten och Löfvenberg (1998) lyfter fram 

att det är svårt att avgöra vilka investeringar som kommer vara rätt om 25 år, därför är det 

viktigt att bygga flexibla byggnader som kan anpassas efter behov. Detta anser vi är av stor 

betydelse eftersom om kommunerna inte väljer att se till framtiden samt prioriterar bort 

flexibla byggnader, kan de misslyckas med att bli en attraktiv stad. Arenan hade då inte betytt 

lika mycket för kommunens vision som först var tänkt och mer nytta hade kunna uppstå 

genom en annan investering.  

 

Vi kan se att kommunens roll i arenaprojekten är av liknande karaktär och att det i samtliga 

fall är kommunfullmäktige som tagit beslut om att en ny arena ska upprättas. Kommunerna 
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har valt att anlita konsulter som hjälp till att ta fram beslutsunderlag. Lund utmärker sig på ett 

sätt då även en privat fastighetsägare haft inflytande i processen. Utifrån detta kan vi 

konstatera att det är kommunerna som fattar besluten och konsulter bidrar med 

beslutsunderlag för att kommunerna ska kunna fatta ett bra beslut. Vi anser att det är viktigt 

att ta in utomstående konsulter som har erfarenhet av tidigare liknande projekt som kan bidra 

med verklighetsbaserade åsikter för att kommunen ska få tillgång till ett bättre 

beslutsunderlag. Det får dock inte kosta mer än vad det bidrar till. Då kommunen har stort 

ansvar i beslut om investeringar är det viktigt att de har förtroende hos invånarna. Detta anser 

vi skapas genom en noggrann och omfattande studie. Det handlar om att skapa samhällsnytta 

för invånarna. Därför anser vi att det är av betydelse att kommunen tar fram material som 

grundar sig i det.   

 

Vidare tar Bengtsson (2013) även upp samhällsekonomisk effektivitet som syftar till att 

försöka ta hänsyn till alla individers värderingar. Vi anser att detta är svårt då varje individ har 

sin personliga värdering och kommunen kommer inte kunna ta hänsyn till allas åsikter. 

Kommunen kan däremot genom att bygga för flera olika behov ta hänsyn till flera 

värderingar. Vi kan exempelvis se att Kristianstad inte bara byggt en multiarena utan även en 

ny galleria och Naturum vattenriket för att tillgodose flera behov och skapa samspel mellan 

olika intressen. Genom detta anser vi att samhällsekonomisk effektivitet kan uppnås. 

Andersson (1998) beskriver att samhällsekonomisk effektivitet innebär att en situation 

förbättras för en grupp utan att försämra för en annan. Detta anser vi är väldigt svårt när 

kommunen använder sig av skattemedel. I Helsingborg kan vi dock se att detta kan ha 

uppfyllts då de använt sig av Dunkerfonderna. Det har också delvis uppfyllt i Lund där en 

privat aktör gick in med kapital.  

 

5.2 En strategisk investering 

Johansson och Kullvén (2009) förklarar att investeringar har ett långsiktigt perspektiv och är 

en satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida avkastning. Det 

beskrivs även att inte alla investeringar har lönsamhet som mål, bland annat säger Grubbström 

och Liundqvist (2005) att en strategisk investering kan göras som inte genererar några direkta 

intäkter utan som istället kan tas upp som en tillgång i balansräkningen. 

 

Vi kan konstatera att en arena är en långsiktig investering där kommunerna har gjort en stor 

grundinvestering som de räknar med att få framtida avkastning på. De räknar dock inte med 
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att de framtida inbetalningarna ska täcka grundinvesteringen vilket leder till att arenorna går 

med förlust. De mervärden som kommunen förväntar sig att arenan ska bidra med på lång sikt 

är svåra eller går inte alls att mäta i ekonomiska mått och kan således inte tas med i 

investeringskalkylen. Vi kan därmed konstatera att en kalkyl blir missvisande och det kan 

därför vara svårt att avgöra om en arena är lönsam eller inte. Utifrån Janssons (1993) 

argument om att en investeringskalkyl kan ses som en normativ metod som används för att ge 

andra den kunskap som behövs, kan detta enligt vår mening ge ytterligare svar på varför 

enbart en kalkyl tas fram med ekonomiska mått. Utifrån detta anser vi att en 

investeringskalkyl kan tänkas ge beslutsfattare en trygg grund som visar hur en framtida 

investering kommer bli. Trots att kalkylen blir missvisande ger detta en legitimitet till att 

upprätta en arena. Vi menar att det går att se investeringskalkyler som en befogad metod för 

att vinna de involverades röster.  

 

Genom att konstatera att en arena inte går med vinst är bedömningen avseende lönsamheten 

subjektiv. Hur arenans lönsamhet uppfattas beror på vilka värden och värderingar som har 

störst betydelse för var och en och därför blir det skilda meningar kring en arenans lönsamhet. 

Om vi ser till intervjupersonernas åsikter, används sällan ordet lönsamhet utan istället 

värdeskapande. En ny arena kan därför vara en strategisk investering som kommunen ser som 

en tillgång under en lång tid framöver.  

 

5.3 Hur förhåller sig de olika beslutsprocesserna till varandra? 
 

Tidsåtgång för beslutsprocess 

Segelod (1986) förklarar att det kan innebära en omfattande utredning för att få fram 

beslutsunderlag till ett arenaprojekt. Om vi ser till arenornas beslutsprocesser har de tagit 

olika lång tid för kommunerna. Halmstads beslutsprocess pågick från 1997 då kommunen 

började spekulera kring en ny arena, till 2006 då beslut togs att Anjobygg AB skulle vara 

samarbetspartner. Kristianstad började en inledande förstudie 2003 om att upprätta en arena 

och 2008 kom det fastställande beslutet om byggnation av arenan. I Lund påbörjades först och 

främst spekulationer kring en ny ishall 1999. Idén om multiarenan kom i slutet av 2005 och 

beslutet fastställdes sedan kort därefter, i mars 2006. I början av 2000-talet föddes idén om 

arenan i Helsingborg och uppbyggnaden beviljades 2007. Som vi ser skiljer sig längden på 

beslutsprocesserna åt. Halmstad hade den längsta beslutsprocessen på cirka nio år och kortast 

hade Lund på endast ett år om vi endast ser till multiarenan. Vi menar att en lång 
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beslutsprocess har sina fördelar. Vi anser exempelvis att en längre beslutsprocess kan leda till 

klokare beslut då det hela tiden sker samhällsförändringar. Mer tid gör det lättare för 

kommunen att anpassa sig efter dessa förändringar. Med tanke på att en arena nyttjas i cirka 

50 år kan vi tänka oss att kommunerna vill undvika misstag vid investeringar i denna storlek.  

 

Vi har kunnat urskilja olika faktorer som har påverkat beslutsprocesserna för de olika 

arenorna. Framförallt ser vi att anledningen till det snabba beslutet i Lund var den privata 

finansieringen. Det går att ifrågasätta den snabba beslutsprocessen i Lund när vi jämför med 

resterande kommuner. Både Halmstad och Kristianstad har reviderat sina förstudier en gång 

och upptäckt nya aspekter att ta hänsyn till. Utifrån detta anser vi att underlag behöver 

genomarbetas flera gånger för att ett välgrundat beslut ska kunna tas. Detta saknar Lund vilket 

kan ha bidragit till att viktiga delar av processen kan ha förbisetts. Vi anser därför att det är 

viktigt att beslutsprocessen tar tid och att kommunerna låter den ta den tid som krävs. Detta 

för att det är ett beslut till ett projekt som ska stå sig i flera år samt vara anpassad till 

samhällets förutsättningar. Det är bättre att bygga rätt från början än att komma på 

förbättringar eller förändringar i efterhand.  

 

Segelod (1986) menar att fram till beslut tas är det troligt att flera avvikelser kan uppstå. 

Vidare beskriver han att tidigareläggning av en investering medför tidsbrist och beslut som 

grundar sig på sämre projektunderlag. Vi kan exempelvis urskilja en snabb beslutsprocess för 

multiarenan i Lund, vilket grundade sig på att hinna ikapp med upprättandet av den nya 

ishallen. Den snabba beslutprocessen är något vi ser som avvikande då det i jämförelse med 

övriga arenor har tagit mellan fem till nio år för planering fram till beslut. Segelod (1986) 

beskriver även att tidigareläggning kan ske då kommunen får bidrag, vilket var fallet med 

Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund då Paulsson tillsköt finansieringskapital. Vi anser att 

det är viktigt att det finns tid för förändringar och att tänka igenom beslut vid flera tillfällen. 

Beslutsprocessen för Färs & Frosta Sparbank Arena borde enligt vår mening tagit längre tid, 

då allt gick lite väl fort. Samtidigt kan det vara svårt att hitta en balans, då ett projekt tar för 

lång tid behöver flera beslutsunderlag arbetas om, som i fallet med Helsingborg Arena. 

Segelod (1986) tar upp konsekvenser på detta som exempelvis kostnadsöverdrag då det 

förflutit lång tid mellan beslut och byggstart. 

 

Segelods (1986) menar att en viktig förutsättning för att kunna kalkylera för ett projekt på ett 

korrekt sätt är kompetens. Under beslutsprocessen har kommunerna hämtat kunskaper från 
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olika håll samt kompetens i form av referensgrupper, konsulter och styrgrupper. Vi anser att 

det är av stor betydelse med bred kompetens för att kunna ta ett välutvecklat beslutsunderlag. 

Detta för att inkludera flera perspektiv och tankar för vad som är relevant. Vidare beskriver 

Segelod (1986) att kommuner tar dåligt tillvara på erfarenheter från tidigare projekt, då 

samarbete över kommungränserna sällan förekommer. Ett samarbete mellan kommuner anser 

vi kan leda till fördelar åt båda håll i form av utbyte av betydelsefull kunskap och tidigare 

erfarenheter. Det handlar trots allt om att skapa värde för invånarnas skattemedel.  

 

Prioritering av en multiarena 

När en kommun står inför genomförandet av flera investeringar men då resurserna inte räcker 

till alla, måste prioritering göras (Marlowe, Rivenbark & Vogt 2009). Bennett (2012) menar 

att alternativkostnaden är den kostnad då man avstår från det näst bästa alternativet när ett 

beslut tas. Vidare beskriver författaren att de pengar en kommun spenderar på att bygga en 

arena kan alternativt användas till kollektivtrafik, sjukvård eller skolor. Utifrån den empiriska 

studien kan vi konstatera att alternativkostnad är något en kommun inte diskuterar. 

Prioritering av investeringar är dock något de säkerligen behöver göra. Vi anser att kommuner 

gärna undviker att tala om detta då de inte vill redogöra för att andra områden faktiskt väljs 

bort. Vår åsikt är att kommuner gärna vill framstå som att alla nödvändiga investeringar som 

behövs genomförs, då syftet är att uppnå samhällsekonomisk effektivitet och på så sätt 

nyttomaximera för invånarna.   

 

Förstudiens betydelse 

En förstudie bör enligt Jewel (1992, se Farmer, Mulrooney & Ammon 1996) identifiera både 

kort- och långsiktiga kostnader utifrån både ett ekonomiskt och kulturellt perspektiv. Den bör 

även ge en omfattande analys som är nödvändig då en idrottsanläggning ska byggas. Enligt 

Andersson (1998) är ett väl genomarbetat beslutsunderlag nödvändigt för att politikerna ska 

ha möjlighet att bedöma hur angeläget ett projekt är. Oresten och Löfvenberg (1998) menar 

att detta är extra viktigt då en investering har betydelse för flera år framöver. Vi kan se att 

arenor är investeringar som görs över tid, därför krävs en väl genomarbetad förstudie. 

Processen för samtliga studerade arenor är mer eller mindre av liknande karaktär. I förstudien 

har kommunerna bland annat studerat behov, lokalisering, funktionalitet, investerings- och 

driftkostnader, sponsringsmöjligheter samt kort- och långsiktiga mål i olika utsträckningar. 

Kristianstad, Halmstad och Helsingborg kommun har gjort konkreta dokumenterade 
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förstudier. I Lund gick beslutsprocessen snabbt och därför genomfördes inte en lika grundlig 

förstudie som i de övriga kommunerna.  

 

Samtliga kommuner har även genomfört studiebesök till andra arenor för att hämta 

inspiration. Vi anser att förstudien är av betydelse då den identifierar avgörande faktorer som 

utgör beslutsunderlag för det framtida beslut som tas. Genom en välarbetad förstudie anser vi 

att chansen är större för att de framtida behoven uppfylls. Halmstad, Kristianstad och 

Helsingborg borde även vara bättre anpassade för oförutsedda avvikelser som kan uppstå 

under ett arenaprojekt i jämförelse med Lund.  

 

Enligt Andersson (1998) bör beslutsfattare alltid räkna med en osäker framtid och därför bör 

den samhälleliga bedömningen innehålla en känslighetsanalys. Vi kan inte urskilja att några 

konkreta känslighetsanalyser har genomförts hos samtliga kommuner för respektive arena. Vi 

anser det är viktigt att göra en känslighetsanalys för att kunna identifiera avvikelser som kan 

tänkas uppstå. Detta för att bli medveten om hur känsligt projektet är för förändringar. 

Känslighetsanalyser skulle därför kunna grunda sig på kostnader, intäkter eller framtida 

intressen.  

 

Behovsundersökning 

Offentliga organisationer försöker tänka sig in i framtiden för att kunna anpassa investeringar 

till de framtida behoven vilket i flera fall är en svår uppgift (Oresten & Löfvenberg 1998). Vi 

kan urskilja att Helsingborg kommun precis som Kristianstad kommun genomförde en 

behovsundersökning för att studera vad staden har och vad den saknar, som sedan blev en del 

av beslutsunderlaget. Genom behovsundersökningen fick Kristianstad kommun bland annat 

veta att IFK Kristianstad satsade på att avancera till elitserien och att det tidigare funnits ett 

stort intresse för handboll bland invånarna när laget befann sig i den högsta serien. Detta anser 

vi hade en stor betydelse för hur kommunen valde att utforma arenan. Vi kan därför se en 

betydelsefull koppling mellan kommunernas visioner, framtida behov samt förstudier som alla 

har en stor del i hur väl arenan fyller sitt syfte. 

 

Helsingborg är den enda kommun som genomfört en kundundersökning där invånarna fick 

säga sin åsikt. Undersökningen var begränsad då den endast genomfördes i syfte att få en bild 

av ungdomars synpunkter på en ny arena. Den resulterade dock i att man lyssnade på 

Helsingborgs ungdomar vilket medförde att Idrottsoasen skapades. En undersökning av 
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invånarnas åsikter är något vi ser är ovanligt, då ingen av arenorna genomfört någon större 

undersökning. Vi anser dock att det borde utgöra en viktig del eftersom kommunerna vill 

skapa värde för invånarna. Exempelvis skulle invånarna i kommunerna få möjlighet att rösta 

om en ny arena ska byggas. Nilsson och Olve (2013) lyfter fram kundundersökning som en 

viktig del för att förstå hur invånare bedömer offentliga tjänster. Detta är därför något vi anser 

bör inkluderas i beslutprocessen för att undvika missnöje. Santo (2007) menar att det även ger 

beslutsfattare en ökad verklighetsuppfattning då utomstående individers åsikt inkluderas och 

räknas. I Kristianstad önskade invånarna att en folkomröstning skulle anordnas. Politikerna 

ansåg dock att kostnaderna översteg nyttan och därför genomfördes aldrig någon. Vi anser att 

detta steg i beslutsprocessen inte ska uteslutas, då invånarna bör få säga sin åsikt då det 

handlar om en offentlig anläggning.  

 

I Lund genomfördes däremot ingen behovsutredning alls och behov av en ny multiarena 

ifrågasattes bland annat av ledamoten Nita Loritmer. Inte heller i Halmstad genomfördes en 

behovsundersökning då beslutet togs i politisk enighet. Farmer, Mulrooney och Ammon 

(1996) menar att om en region inte ser till efterfrågan och bygger anpassade anläggningar 

kommer evenemang och publik att söka sig till andra städer. Vi anser att en svag 

behovsundersökning i Lund och Halmstad kan ha medfört att brister uppstått i att anpassa en 

arena utefter framtida behov vilket kan få konsekvenser i framtiden. 

 

Följa samhällsutvecklingen 

När en verksamhet känner sig osäker i sina beslut menar Eriksson-Zetterquist, Kalling och 

Styhre (2012) att de kan härma en annan verksamhet. Detta förklaras som imiterande 

isomorfism och vi kan se en viss tendens till detta när det gäller att bygga multiarenor. 

Kommuner kan liknas med verksamheter som i grund och botten har liknande mål och 

visioner. Som vi nämnde i problemdiskussionen i avsnitt 1.2 verkar det som att beslut att 

bygga en multiarena tas direkt efter att grannkommunen valt att bygga. Dessutom nämner de 

personer vi intervjuat att det är vanligt att kommuner förhåller sig till och kollar på varandra 

för att inte hamna efter i utvecklingen. Då en kommun hamnar efter i utvecklingen skulle det 

kunna leda till att kommunen tappar invånare och att näringslivet inte utvecklas. Vi har också 

sett att kommunerna involverar studiebesök i beslutsprocessen för att se hur andra kommuner 

byggt arenor i förhoppning att få tips på vad som gått bra och mindre bra. Vi kan därmed se 

det som ett strategiskt val att härma en annan kommun för att få ett bättre och säkrare 

beslutsunderlag. 
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Multiarenans lokalisering och planering av byggprocess 

Alla fyra multiarenor är lokaliserade centralt. Syftet med detta är exempelvis att skapa en 

levande och pulserande stad. Book och Carlsson (2008) menar att idrottsarenor sällan 

upprättas ensamma då det i anslutning till arenan placeras köpcentrum, hotell i följd av kontor 

och bostäder. Helsingborg kommun har valt att knyta arenan till stadens puls via handel, 

restauranger samt boende för att den inte ska ses som solitär. Lund är ett exempel där bostäder 

byggdes intill arenan. Vi kan se att samtliga kommuner har tänkt på att arenan ska vara 

lättillgänglig med befintliga transportmedel. Lunds kommun är de enda som inte gjort en 

fördjupad lokaliseringsutredning. För de övriga multiarenorna har detta genomförts där flera 

alternativ presenterades. Vi menar att det kan vara en god idé att göra detta för att utvärdera 

flera alternativ och på så sätt komma fram till den bästa placeringen. I fallet med Lund var det 

aldrig på tal att multiarenan skulle placeras på något annat ställe än Klostergården, då syftet 

var att utveckla idrottsområdet. I en sådan situation kan vi tycka att kommunen inte 

nödvändigtvis behöver utveckla en fördjupad lokaliseringsutredning.  

 

I Helsingborg valde kommunen att placera arenan intill befintliga idrottsanläggningar. 

Bengtsson (2013) definierar detta som strategin sortimentssamordning. Lund valde även de att 

samordna men med upprättande av den nya ishallen. Halmstad är ett unikt fall då multiarenan 

byggdes för att ge möjlighet till att utöva flera olika idrottsaktiviteter under ett och samma 

tak. Alla fyra multiarenor kan anordna både idrotts- och nöjesevenemang, vilket Bengtsson 

(2013) anser innebära samordningseffekter. Vi har svårt att se nackdelar med att samordna en 

ny multiarena med befintliga eller nya anläggningar. En möjlig nackdel kan dock vara då flera 

idrotter och evenemang får samsas om samma tider, vilket kan innebära att en viss konkurrens 

kan uppstår. Vi kan se övervägande fördelar och att synergieffekter kan uppstå, som närhet till 

ett större utbud vilket även kompletteras med fördelar av en central placering.  

 

Samtliga multiarenor har upprättats i ett svep. Hela projektet med Halmstad Arena, då även 

ishall och badhus upprättats, kan dock ses som ett etappbygge. Idrottsoasen utanför 

Helsingborg Arena kan även det räknas in, som tillsammans med multiarenan är byggt i 

etapper. Bengtsson (2013) tar upp detta som strategin etappvis utbyggnad, vilken kan vara 

användbar då det finns en osäkerhet för framtida behov, exempelvis nytta och intäkter. Vi 

anser att det kan vara fördelaktigt då flera anläggningar ska upprättas, att påbörja ett stort 

projekt i etapper för att inte oförutsedda kostnader ska uppstå. Detta gör att kommunerna kan 

välja att bygga till eller bygga ut när behov uppstår. Intilliggande anläggningar kan då byggas 
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i ett senare skede, vilket är något som Halmstad kommun haft som strategi. Genom att bygga 

en flexibel anläggning för olika aktiviteter är Halmstad mer förberedda för framtida behov. 

 

5.4 Vilka avgörande faktorer kan identifieras vid beslutsprocessen? 

 

   

Figur 9 Avgörande faktorer i beslutsprocessen 

 

Figuren ovan illustrerar avgörande faktorer som kan finnas med i beslutsprocessen för en ny 

arena. De mörka cirklarna närmast mitten (gemensamma faktorer) är de faktorer som samtliga 

kommuner haft med och som varit av stor vikt för beslutet att upprätta en arena. Ringen med 

de ljusblå cirklarna (särskilda faktorer) symboliserar faktorer som endast varit avgörande för 

en del kommuner. De är speciella för en kommun eller något som de andra kommunerna inte 

haft med i beslutsprocessen. I följande delar kommer vi analysera en faktor i taget och inleder 

med de fem gemensamma faktorerna. 
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5.4.1 Gemensamma faktorer  
 

Gammal och nedsliten idrottsanläggning 

Segelod (1986) tar upp gamla och nedslitna idrottsanläggningar som en faktor för 

investeringsbeslut i ny idrottsanläggning. Då en gammal och nedsliten anläggning ersätts 

bidrar det enligt Sapotichne (2012) till stadsförnyelse. Stadsförnyelse behövs för den hållbara 

utvecklingen där Book och Carlsson (2008) menar att dagens individ efterfrågar närhet, 

tillgänglighet, attraktivitet och användbarhet. Vi kan urskilja att samtliga idrottshallar är 

byggda mellan 1940- och 1960-talet vilket medför att de är nedslitna. Dessutom håller de inte 

de krav som efterfrågas från både nationella och internationella tävlingar. Därmed skapas 

begränsade förutsättningar för användning. De äldre idrottshallarna är inte anpassade efter ett 

multikoncept, utan är mer eller mindre gjorda för sportsliga aktiviteter. Då det hela tiden sker 

en utveckling av samhället ser vi att det idag är multiarenor som efterfrågas. Under 1940- till 

1960-talet efterfrågades en annan typ av idrottshall som idag anses omodern. Det handlar 

alltså inte bara om att de gamla idrottshallarna är slitna utan även att kommuner måste 

anpassa anläggningar till dagens moderna samhälle. 

 

Bidra till en attraktivare stad 

Städer som tillgodoser invånarnas hälsobehov samt kulturella behov anser Andersson (1998) 

vara attraktiva städer. Vi har valt att dela upp faktorerna som gör en stad attraktiv i två delar. 

Den första delen är ett yttre perspektiv som berör kommunens tillväxt, turism och exponering. 

Därefter följer ett inre perspektiv som berör hur värde kan skapas för kommunens invånare.  

 

– Med stadsförnyelse uppnå ökad tillväxt, locka turister samt placera staden på kartan 

Sapotichne (2012) menar att en ny anläggning bidrar till ökad turism, stadsförnyelse samt 

stärker den lokala ekonomin. Book och Carlsson (2008) berättar vidare att en stad ska vara 

öppen för samtliga invånare och tillgodose alla service- och bostadsbehov. Dessutom nämner 

Farmer, Mulrooney och Ammon (1996) att ett primärt skäl till att bygga en ny 

idrottsanläggning är att dra till sig publik från andra städer. Vi ser att detta är förväntningar 

som samtliga kommuner strävar efter med arenan och på så sätt bli en attraktivare stad. 

Kommunerna uttrycker sig på olika sätt där Helsingborgs profilering och att stärka staden som 

varumärke sker genom att försöka locka fler människor för inflyttning och ökad tillväxt. 

Kristianstad vill även de attrahera boende då kommunen ser att den äldre befolkningen ökat. 

Halmstad vill uppnå massmedial uppmärksamhet och stärka sin position i upplevelse- och 
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idrottssverige, samt uppnå turismekonomiska effekter. Lund vill skapa mervärde genom 

stadsförnyelse och på så sätt bli en attraktivare besöksplats. Därmed vill både Halmstad och 

Lund placera staden på kartan. Vi anser att frågan är om staden blir attraktivare genom att 

bygga en arena och om ja, hur mycket mer attraktiv den blir. När multiarenor upprättas i flera 

kommuner är även frågan hur en arena kan få en stad att sticka ut och synas. Vi menar att om 

arenan blir en i mängden kommer den inte synas lika mycket samt bli mindre 

uppmärksammad vilket gör att staden inte utmärker sig på samma sätt. 

 

Vi anser att en stads attraktivitet beror på fler faktorer än en arena. Därmed är det svårt att 

urskilja hur mycket just arenan tillför till staden. Dessutom måste kommunerna tänka på att en 

arena attraherar en viss typ av invånare, exempelvis idrottsintresserade eller de som tycker om 

att gå på evenemang. Vi anser att en kommun omöjligt kan tilltala alla eftersom vi har olika 

intressen och värderar omgivningen på olika sätt. En annan aspekt är att det finns en risk för 

att arenorna byggs för stora i syfte att synas och få uppmärksamhet. Detta kan i sin tur leda till 

överflödig kapacitet vilket gör att arenan inte utnyttjas i den omfattningen som det var tänkt.  

 

– Möjlighet till fler idrotts- och nöjesevenemang i syfte att skapa värde för invånarna. 

Det finns enligt Sapoticne (2012) ett positivt samband mellan idrott och gemenskap, stolthet 

och självkänsla vilket Santo (2007) menar utmynnar i livskvalitet. Med en arenas möjligheter 

för att arrangera upplevelseskapande evenemang menar författaren att det bidrar till en 

attraktivare stad som har möjlighet att anordna större evenemang än tidigare. Vi anser att med 

detta som en betydande faktor för att bygga en arena är det viktigt att efterfrågan från 

invånarna finns. Därför anser vi att det kan vara lämpligt att göra någon form av 

kundundersökning för att se om efterfrågan finns. Vi kan inte se att någon av arenorna har 

gjort något liknande. Dessutom skulle det vara lämpligt att fråga invånarna hur ofta de går på 

evenemang, om de då tar sig till andra städer för att gå på dessa. Visar det sig att betydande 

del av invånarna faktiskt är intresserade kan det vara lämpligt att bygga en arena. I en 

undersökning likt denna skulle det då kunna framgå hur stor arenan bör byggas i förhållande 

till efterfrågan. Kristianstad är en stad där kommuner vet att intresset för elitseriematcher i 

handboll är stort vilket kan vara en faktor till vilken omfattning arenan ska byggs i.  

 

Ökad folkhälsa 

Enligt Andersson (1998) kan en stad anses vara attraktiv när det finns bra hälsokapital. Både 

Kristianstad och Helsingborg har tagit upp i förstudien att en ny arena förväntas innebära 
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ökad folkhälsa. Halmstad nämner att arenan är en viktig investering för fritidsverksamheten.  I 

Helsingborg såg kommunen arenan som en chans att stärka folkhälsoperspektivet och få fler 

ungdomar att intressera sig för idrott. Vi tror att genom lyckad marknadsföring kan intresse 

för evenemang och idrottsföreningar uppstå, vilket kan leda till att fler väljer att börja idrotta. 

Vi kan konstatera att detta kommer vara svårt att utvärdera, eftersom det ofta är flera olika 

faktorer som gör att man börjar idrotta eller gå på evenemang. Det är även svårt att säga att 

det är just arenan som medfört att folkhälsan ökat men kopplingar kan enligt vår mening ändå 

göras.  

 

Ökad samhällsnytta 

Farmer, Mulrooney och Ammon (1996) menar att en idrottsanläggning ofta bidrar till att 

samhället utvecklar nya affärsområden samt att det innebär att den lokala ekonomin 

stimuleras. Författarna anser dock att detta är svårt att mäta. Vi har inte kunnat urskilja någon 

specifik information från den insamlade empirin eller att någon analys av kommunerna har 

genomförts. Vi anser dock att det är ett intressant perspektiv då det är en indirekt bidragande 

faktor till samhället. Det är dessutom svårt för kommunerna att göra en bedömning innan ett 

projekt genomförs, exempelvis om olika affärsområden kommer utvecklas. I detta fall anser 

vi att det kan vara lämpligt att studera andra fall och se utfallet av etablering i städer med 

liknande arenor. Dock nämner Segelod (1986) att kommuner tar dåligt tillvara på erfarenheter 

från tidigare projekt, då samarbetet över kommungränserna sällan förekommer. Vi tycker 

dock att detta är värt att lägga ner tid på då utbyte av kunskaper kan tillföra flera perspektiv 

till ett arenaprojekt.   

 

Främja idrottsföreningar och elitidrottssatsningar  

Bennett (2012) beskriver att icke-ekonomiska fördelar kan uppstå i form av stolthet och nöje 

när invånarna har ett idrottslag i sin stad. Vi kan se att alla kommuner har tänkt att en ny arena 

ska gynna idrottsföreningarna i staden. I Kristianstad handlade det främst om att 

idrottsföreningarna skulle få fler träningstimmar och bidra till att handbollslaget IFK 

Kristianstad kunde göra en elitsatsning. Lund hade tre lag i elitserien och ansåg att en ny 

arena kommer att gynna dessa lag och de föreningar som de representerar. Halmstad ville ha 

en bas för hallidrotten och ett stöd till föreningslivet. Helsingborg ville stödja föreningarna 

och skapa möjligheter för fler att intressera sig för idrott. Vi kan konstatera att detta är en 

viktig faktor till att man väljer att bygga en arena eftersom alla kommuner i slutändan hoppas 

på att det ska leda till att staden känner stolthet. Vi anser att en arena inte gör så att ett lag blir 
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framgångsrikt men ett ökat intresse och engagemang från omgivningen kan uppstå som gör att 

ett lag stärks och får motivation till att satsa högre. Genom detta stärks idrottsföreningarna 

och elitidrottssatsningarna.   

 

Gynna näringslivet  

Andersson (1998) förklarar att en investering kan genomföras i syfte att skapa en 

samhällsekonomisk attraktiv stad. Vi har sett att detta stämmer överens med hur kommunerna 

tänker. I Kristianstad argumenterades det för att en arena kan medföra att fler företag finner 

det attraktivt att flytta verksamheten till staden. Företag kan även dra nytta av arenan genom 

att erbjuda kunderna platser till olika evenemang som exempelvis bolagsstämmor, samt att 

använda arenan för marknadsföring genom skyltar i hallen. Vi ser att då multiarenor syns på 

TV i samband med idrottsmatcher och evenemang finns det också stora möjligheter för 

företag att dra nytta av detta. I Lund beskriver kommunen att arenan kommer leda till att 

samarbetet med företagen ökar samt att den blir en mötesplats mellan företag och invånare. 

En kombination av näringsliv och idrott anser vi är något som gynnar båda parter. 

Näringslivet får synas i positiva sammanhang vilket kan medföra mervärde i form av 

omgivningens bild av företaget. Samtidigt blir arenan en plats där flera involveras vilket gör 

att arenan både syns och används på flera håll.  

 

5.4.2 Särskilda faktorer 

Vi har identifierat tre faktorer som är av speciell karaktär. Dessa faktorer är unika och har 

endast varit aktuella för en del kommuner i beslutsprocessen. 

 

Privat aktör involverad 

I Lund var en stor faktor till att arenan byggdes att en privat aktör bidrog med kapital. Segelod 

(1986) beskriver att tillgången till bidrag och andra finansieringskällor styr 

investeringstidpunkten. Vi kan urskilja att finansieringen blev startskottet för hela 

arenaprojektet. Det tycker vi visar på vilken stor kraft det privata kapitalet hade eftersom det 

tidigare förts diskussioner i kommunen angående en ny arena men beslutet att genomföra 

arenaprojektet togs aldrig. Segelod (1986) beskriver även att tidigareläggning av projekt kan 

ske då kommunen får bidrag. Vi kan därför konstatera att utan den privata finansieringen så 

hade troligtvis Färs & Frosta Sparbank Arena byggts vid ett senare tillfälle eller kanske inte 

alls. En privat aktör som väljer att bidra med kapital anser vi inte ska vara en avgörande faktor 
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för att bygga en arena, det ska istället ses som en bonus. Det är andra värden som ska vara 

avgörande eftersom kommunen varje år måste täcka de förluster som uppstår. Eftersom 

kommunen tidigare diskuterat att det fanns behov av en arena anser vi att det privata kapitalet 

inte var avgörande. 

 

Finansieringskälla 

Helsingborg Arena kunde finansieras med Dunkerfonder vilket gjorde att de inte blev tvungna 

att använda skattemedel som annars hade kunnat gå till andra verksamheter. Marlowe, 

Rivenbark och Vogt (2009) beskriver att när en kommun står inför genomförandet av flera 

investeringar men då resurserna inte räcker till alla, måste prioritering göras. Dunkerfonderna 

är någonting som är unikt för Helsingborg och till för att spenderas på investeringar som 

gynnar staden. Vi anser att de finansieringsalternativ som finns tillgängliga har stor betydelse 

för om en kommun väljer att upprätta en arena. Flera kommuner tar lån och använder sig av 

skattemedel vilket ger en kostnad i form av ränta och investeringar som prioriteras bort. 

Dunkerfonderna är en unik finansieringskälla som gör att Helsingborg kommun undviker 

extrakostnader som exempelvis ränta. De måste fortfarande göra prioriteringar av de projekt 

som är aktuella men de väljer inte bort andra alternativ på samma sätt som när skattemedel 

används.  

 

Ökad konkurrenskraft 

Marlowe, Rivenbark och Vogt (2009) beskriver att kommunala och samhälleliga mål kan vara 

en anledning till att en specifik investering genomförs framför en annan. I Helsingborg var en 

faktor till att bygga arenan att den skulle vara i klass med andra kommuners arenor. 

Kommunen hade därför ett mål som var att bli konkurrenskraftig genom att erbjuda idrotts- 

och kulturevenemang. Detta hoppas kommunen ska resultera i mer turism vilket ska gynna 

stadens ekonomi. Bygga en arena på grund av konkurrensskäl anser vi inte är hållbart i 

längden eftersom nya arenor hela tiden byggs som blir modernare och större. Det kan dock 

vara bra att titta på omgivningen och studera utbudet för att få tips och idéer. En arena anser 

vi ska byggas utifrån kommuninvånarnas behov och stadens intresse. I Helsingborg fanns det 

behov och intresse av en arena vilket gör att konkurrensstark inte var en avgörande faktor utan 

istället en mindre betydande faktor.  
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5.5 Kommunens syn på lönsamhet 

Andersson (1998) beskriver att varje kommunal investering måste finansieras precis som en 

privat investering, men det betyder inte att investeringen är lönsam. Kristianstad Arena är 

enbart finansierad med lån. Färs & Frosta Sparbank Arena är däremot finansierad med både 

lån och skattemedel, samt kompletterat med ett privat finansieringskapital vilket vi ser som 

unikt. Halmstad Arena har finansierats med endast skattemedel samtidigt som Helsingborg 

Arena enbart har finansierats med Dunkerfonder, det vill säga inga skattemedel har använts. 

Färs & Frosta Sparbank Arena och Helsingborg Arena har finansierats på ett unikt sätt. Vi 

anser att Dunkerfonderna för Helsingborg Arena har möjliggjort att kommunen inte har 

behövt tänka på kostnader på samma sätt som då ett lån upptagits. Dock finns risk för onödiga 

kostnader som vid lånefinansiering tagits större hänsyn till. Det privata finansieringsbidraget 

för Färs & Frosta Sparbank Arena bidrog som nämnts tidigare till en snabb beslutsprocess. 

Om Lunds kommun inte tagit chansen och använt sig av det privata finansieringskapitalet 

hade kommunen fått stå för hela kostnaden, vilket vi anser hade kunna leda till att arenan 

byggts mindre eller inte alls. 

 

Färs & Frosta Sparbank Arena är även unikt i det fallet då de valde att låta ett privat företag få 

namnge arenan. Laventhol och Horwath (1989, se Farmer, Mulrooney & Ammon 1996) 

menar att en kommun kan välja att låta ett privat företag bidra med finansiellt kapital i utbyte 

att få namnge arenan, för att tillskjuta mer kapital. Vi kan konstatera att alla kommuner har 

haft tankar och förslag kring om man ska välja en namnsponsor eller namnge arenan efter 

staden. Halmstad, Kristianstad och Helsingborg kommun har argumenterat för att det ger ett 

större värde att låta arenan namnges efter staden, då sponsorer tillför ett så litet kapital per år. 

Lunds kommun valde däremot att låta Färs & Frosta Sparbank bidra med en miljon kronor 

varje år i tio år. Vi anser att namnge arenan efter staden kan innebära fördelar som att arenan 

förknippas starkare med staden. Detta är något som kommuner med namnsponsorer går miste 

om, då de enligt vår mening kan vara förvirrande och svårt att relatera en arena till en stad.  

 

Johnson och Whitehead (2000) menar att offentligt finansierade idrottsarenor ofta misslyckas 

med att generera tillräckligt med intäkter för att täcka totala kostnader. Samtliga multiarenor 

har budgeterat för ett driftunderskott, ingen har alltså räknat med en ekonomisk lönsam 

multiarena. Kristianstad och Halmstad kommun har budgeterat för cirka 35 miljoner kronor i 

underskott samtidigt som Lund och Helsingborg kommun har budgeterat för ett betydligt 

mindre underskott, 5 respektive 11 miljoner kronor. I Lund planerade kommunen att ge ett 
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bestämt bidrag varje år och sedan arrangera evenemang för att få ihop resterande intäkter för 

att kunna gå med ett noll resultat. Eftersom arenan ingår i en stiftelse får ingen vinst göras. 

Ingen av de andra kommunerna nämnde att respektive arena planerades gå med ett noll 

resultat. Om kommunerna redan från början budgeterar ett driftunderskott, funderar vi över 

om det innebär att de lägger mindre energi på att försöka få in mer intäkter eftersom de vet att 

det ändå kommer gå med förlust. Vi anser att oavsett bidrag bör arenan sträva efter att öka 

intäkter för att på så sätt kunna minska driftbidraget. Vi kan se en koppling mellan 

driftkostnader och namnsponsor. Halmstad, Kristianstad och Helsingborg Arena har alla tre 

högre driftkostnader än vad Färs & Frosta Sparbank Arena har, vilket kan förklaras av att de 

är av större storlek. Då Färs & Frosta Sparbank Arena har låga driftkostnader är det 

tillskjutande kapitalet från en namnsponsor av större betydelse än för de andra multiarenorna. 

Vi anser att detta kan vara avgörande då en kommun beslutar om sponsring.  

 

Vi kan se att de fyra multiarenorna har ett gemensamt perspektiv på hur en arena ska vara 

lönsam. Johnson och Whitehead (2000)  precis som Book och Carlsson (2008) talar om värde 

istället för ekonomisk lönsamhet, vilket vi kan se att även kommunerna gör. Då samtliga 

multiarenor har budgeterat för ett ekonomiskt underskott är de identifierade faktorerna enligt 

vår mening av stor betydelse. Vi kan identifiera att flera av faktorerna för beslut har varit 

avgörande för samtliga multiarenor då det gäller att skapa värde och inte en ekonomisk 

lönsamhet. Eftersom den ekonomiska lönsamheten inte diskuterats, kan vi urskilja hur 

betydande faktorerna egentligen är då det är dessa som innebär att ett arenaprojekt genomförs.  

En gemensam målsättning finns då det gäller att multiarenan förväntas innebära en stärkt 

folkhälsa. Flera av de avgörande faktorerna som identifieras faller även inom ramen för 

kommunernas målsättning. Vi kan se ett tydligt mönster då en multiarena exempelvis 

förväntas innebära en attraktivare stad, främja föreningar och elitsatsning, ge möjlighet till 

fler idrotts- och nöjesevenemang samt att gynna näringsliv. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 10 Uttalanden om en arenas lönsamhet 

 

“Ingen arena kan vara lönsam” 

– Nilsson, Färs & Frosta 

Sparbank Arena 

“Värdeskapande istället för lönsamhet”. 

– Rosenqvist, Halmstad Arena 

”Inga förväntningar finns på att arenan 

ska uppvisa ett nollresultat”. 

– Pehrsson, Helsingborg Arena 

”Arenan ska skapa samhällsvärden 

istället för pengavärden”. 

– Magnusson, Kristianstad Arena 
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6. Slutsats 

Avslutande avsnitt innehåller resultat och slutsats. Vi kommer besvara problemformuleringen 

med hjälp av analysavsnittet samt uppfylla syftet med studien. I avsnittet kommer även egna 

reflektioner presenteras tillsammans med förslag på vidare forskning.  

 

Efter att ha studerat fyra multiarenor och dess beslutsprocess samt identifierat avgörande 

faktorer för beslut för respektive arena, kan följande slutsatser dras för att uppfylla hela syftet 

samt besvara problemformuleringen: 

 

 Hur ser kommuner på en arenas lönsamhet vid beslutsprocessen? 

 

6.1 Värdeskapande istället för ekonomisk lönsamhet  

Det har visat sig att ekonomisk vinning inte har någon avgörande betydelse för beslutet vid 

investering av en ny arena och det är inget som kommuner räknar med under 

beslutsprocessen. Därmed är samtliga kommuner medvetna om att de behöver bidra med 

ytterligare finansiellt kapital för att täcka driftkostnaden. Det finansiella kapitalet som i flera 

fall är invånarnas skattemedel ska vidare skapa värde i form av samhällsnytta. Två 

värdeskapande perspektiv kan urskiljas: 

 

Skapa värde för staden och invånarna 

Kommunen vill med en multiarena göra en stad attraktivare. Via marknadsföring av arenan är 

förhoppningarna att bli sedd och placera sig på kartan som vidare ska förväntas leda till en 

stärkt lokal ekonomi. Vid stora evenemang som lockar publik gynnas staden och invånarna 

genom dess övriga etablerade affärsområden som exempelvis restaurang, hotell och handel. 

Detta ger i sin tur staden större skatteintäkter och bidrar till en indirekt lönsamhet, vilket i 

slutändan gynnar invånarna. 

Vidare bidrar en arena till statsförnyelse vilket kan göra staden mer attraktiv. Med en 

attraktivare stad kan boende lockas till kommunen som i sin tur kan leda till fler 

arbetstillfällen. En omtalad stad kan i sin tur dra till sig företagare. Detta blir lönsamt för 

kommunen som helhet då det leder till högre skatteintäkter.  
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Detta är indirekta faktorer som ska leda till lönsamhet och stärka kommuns lokala ekonomi. 

Hur och om denna typ av värde uppnås från arenan är dessvärre svårare att göra mätningar 

och uppskattningar kring.  

 

Samhällsvärden för kommunens invånare 

Icke ekonomiska fördelar som kan uppstå från en arena, i form av stolta och nöjda invånare är 

något som kommunen ser som värdefullt. Dessa känslor som skapar värde för individen kan 

till exempel uppstå då invånarna har ett idrottslag i staden. Samhällsnytta skapas där värdet 

för invånarna är i form av upplevelser från olika evenemang.  

Om vi ser till idrotten så främjas idrottsföreningarna och är därmed en värdeskapande faktor. 

Folkhälsan ökar vilket är ett värdefullt perspektiv från kommunen. Med en multiarena är 

flexibiliteten stor i form av närhet, trygghet, attraktivitet och användbarhet.  Både idrotts- och 

nöjesevenemang kan anordnas där detta är upplevelser för invånarna och kan skapa värde 

genom glädje och ökad livskvalitet.  

 

En subjektiv bedömning 

Som vi ser i problemdiskussionen i kapitel 1.2 är det flera åsikter kring om en arena ska 

byggas. Utifrån investeringskalkyler och det ekonomiska perspektivet är en arena olönsam. 

Dock är investeringskalkyler missvisande då de inte får fram de mervärden som uppstår för 

individerna och staden. Om en arena är värdeskapande eller inte beror på den subjektiva 

bedömningen. Med grund för vad var och en värdesätter görs olika bedömningar för värdet på 

en arena. En investeringskalkyl är dock bra att genomföra för att se hur stora kostnaderna blir 

och för att få ett perspektiv på hur stor del av kommunens budget som behöver användas. En 

kalkyl kan även ge andra den kunskap som behövs för att ta beslut. Trots att en kalkyl blir 

missvisande kan detta ge en legitimitet till att upprätta en arena. Det går att se 

investeringskalkyler som en befogad metod för att vinna de involverades röster. 

 

Den tidigare forskningen 

Som vi nämnde i slutet av problemdiskussionen i kapitel 1.2 så visar den tidigare forskningen 

på området att intäkterna inte täcker kostnaderna och kommunerna går med förlust. Efter vår 

studie har vi konstaterat att det stämmer, men vi kan även se att detta är något som 

kommunerna har räknat med i beslutsprocessen. De vet att de kommer få tillskjuta kapital i 
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form av skattemedel men att det är värdet för invånare och staden som är av en större 

betydelse. Den påbörjade forskningen som är inriktad på mervärden och hur kommunerna 

tänker angående investeringar visar att det är ett aktuellt ämne.   

 

6.2 Arenavågen 

Då vi studerat fyra multiarenor har vi kunnat urskilja ett mönster vad gäller respektive 

kommuns gamla och nedslitna idrottsanläggning. De gamla anläggningarna är mellan 50-73 

år och byggda på 1940-1960-talet. Då samtliga arenor byggdes under ungefär samma 

tidsperiod kan vi tycka det är naturligt att samtliga kommuner väljer att upprätta en ny arena 

vid ungefär samma tidpunkt. Trots att upprustningar säkerligen genomförts i de gamla 

idrottsanläggningarna, kan de idag ändå uppfattas som omoderna samt felplacerade. En 

påverkande faktor till att arenorna nästintill byggs samtidigt kan även vara att en kommun 

studerar vad grannkommunen har gjort och sedan tas beslut att följa efter. Om en kommun 

börjar bygga en ny arena kan vi tänka oss att tanken väcks för en kommun om även dess stad 

behöver en arena. Vi menar att detta kan bli en katalysator till en undersökning och start för 

ett arenaprojekt. 

 

Vi anser att det är av betydelse för kommuner att följa utvecklingen för att anpassa en arena 

till framtiden. Om vi utgår från de gamla anläggningarna kan de nya arenorna förväntas vara 

brukbara i ungefär 50 år. Därför kan rimliga argument vara att bygga en större arena för att 

kunna möta framtidens behov. Framtiden är svårt att uttala sig om vilket kan förklara det 

motstånd som ofta följer vid ett större kommunalt projekt. Vi lever i ett samhälle där 

utveckling mer eller mindre sker hela tiden och en ny multiarena kan sammanfattningsvis 

tänkas innebära att en kommun möjliggör ett brett utökat utbud med en anpassningsbar arena 

för framtiden. Då Sverige anses befinna sig ett tiotal år efter de nordiska grannländerna i 

upprättandet av moderna arenor, kan vi tycka att även detta är ett rimligt argument till att idag 

bygga en multiarena med anpassningsmöjligheter. Det är viktigt att se till samhällets 

efterfråga på nya nöjes- och idrottsanläggningar. 

 

Utifrån detta kan vi konstatera att den första arenavågen skedde för ungefär 60 år sedan och 

att det under 2000-talet kom en ny arenavåg. Den andra arenavågen kan vi tänka definieras 

som en trend men vi tycker att det främst handlar om att det finns ett starkt behov då det gäller 

för kommunerna att följa samhällsutvecklingen och skapa värde för invånarna. 
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6.3 Rekommendationer av beslutsprocessens innehåll 

Efter denna studie kan vi se att det finns en del aspekter som en kommun bör tänka på vid 

upprättandet av en arena. Vi har reflekterat över vad som borde genomföras i 

beslutsprocessen för att uppnå och säkerställa ett högt värde för staden och invånarna. Detta 

har vi sammanfattat till ett antal rekommendationer. 

 

 

Figur 11 Rekommendationer för beslutsprocessen 

 

Som vi tidigare beskrivit verkar huvudmännen för de studerade arenorna inte ha någon 

målsättning om att arenorna ska vara ekonomiskt lönsamma utan istället ska de skapa värde 

för invånarna. Det är enbart invånarna som i slutändan kan avgöra om en arena skapar värde. 

För att veta vad invånarna värdesätter är kund- och behovsundersökningar bra redskap som 

kan användas i beslutsprocessen. Kommuner bör genomföra flera undersökningar för att 

studera behov, åsikter samt önskemål. Genom detta kan kommuner sedan ta beslut som 

grundar sig på både invånarnas och egna åsikter vilket kommer öka chanserna till att lyckas 

med målet att skapa värde.  

 

Genom att exempelvis genomföra en enkätundersökning bland invånarna kan aktuellt intresse 

för sport- och övriga evenemang upptäckas. Vidare kan kommunerna även ta fram data med 

antal medlemmar i idrottsföreningarna för att få fram antal potentiella användare. Detta kan 

bli till stor användning för hur arenan ska utformas och användas. Ett framtidsperspektiv kan 
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även vara av stor betydelse för att urskilja om en ny arena kommer uppfylla framtida behov. 

Genom enkätundersökningar och kontakt med föreningar kan kommuner avgöra om staden är 

en potentiell idrotts- eller evenemangsstad samt om potential finns till att bli det. Därmed kan 

kommuner få en inblick i hur framtiden kan se ut.  

 

Det är ingen kommun som nämnt att de samarbetat med andra kommuner för att få 

vägledning kring arenaprojektet. Vi anser att det kan vara en fördel med ett samarbete för att 

kunna ta del av varandras lärdomar. De lärdomar som finns att utbyta kan exempelvis handla 

om arenans utformning, placering och behov men även andra värdefulla erfarenheter. Genom 

att då exempelvis få råd kring arenans utformning kan misstag i planeringen rättas till innan 

genomförande vilket gör att inga extra kostnader behöver läggas till för ombyggnad. Vi vet att 

det finns en viss konkurrens men då det handlar om skattemedel och att skapa ett värde för 

invånarna borde ett samarbete ändå ses som betydelsefullt.  

 

Kommuner bör ha en öppenhet angående värdeskapande och beskriva att en arena inte är 

tänkt att bli ekonomiskt lönsam. Genom att förklara vilka andra värden en arena ska ge borde 

större förståelse uppnås för samhället. På så sätt skulle de negativa rubriker som media väljer 

att lyfta fram eventuellt minska eller förlora sin mening, eftersom samhället då vet att det 

handlar om icke-ekonomiska faktorer istället för enbart ekonomiska faktorer. 

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Genom studiens gång har flera frågor dykt upp men då vi gjort avgränsningar är det områden 

vi valt att inte fördjupa oss i. Flera frågor kan vi se som intressanta och kan därför vara förslag 

till framtida forskning. Då vi endast valt att studera beslutsprocessen och perspektivet innan 

arenornas invigning anser vi att det vore tänkvärt att fortsätta studien med att studera hur 

kommuner genomför projektuppföljningar. Exempel på nya frågor inom detta område skulle 

kunna beröra om värde och behov har uppfyllts samt hur värdet ska mätas. Vi tycker det vore 

intressant att genomföra en kundundersökning där invånarna för respektive arena får säga sin 

åsikt om beslutet. Detta leder även in på perspektiv som att utvärdera om det tänkta syftet med 

arenorna har uppfyllts och om arenan har bidragit till kommunens vision.  

 

Ytterligare förslag till framtida forskning kan vara att följa upp hur arenornas underskott ser 

ut idag jämfört med det budgeterade underskottet. Det ekonomiska perspektivet kan 
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undersökas genom att studera hur stora dessa eventuella avvikelser är samt inkludera hur 

arenorna kan arbeta med den ekonomiska delen för att generera mer intäkter. Det kan vara av 

betydelse att studera detta dels för att undersöka om kommuner över- eller underskattar det 

budgeterade underskottet och i så fall hur mycket.  

 

Då vi identifierat flera avgörande faktorer för beslut vore det även värt att studera hur 

kommunerna skulle rangordna dessa för att sedan utveckla en idealmodell som innefattar 

faktorerna. Modellen skulle sedan kunna appliceras och testas på andra kommuners 

arenaprojekt för att se hur väl genomförd beslutsprocessen är samt för att kunna få ett mer 

generaliserbart resultat. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Namn: 

Antal år och roll i kommun/ företag: 

 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Vad är din relation till idrott? 

- Vad var din uppgift i arenaprojektet? 

 

Arenan 

- Hur ofta är det aktiviteter/evenemang i arenan? 

- Vilken aktivitet/evenemang är mest förekommande? 

- Finns det någon statistik på hur stor kapacitet som används av den totala vid olika 

aktiviteter/evenemang? 

 

Idé och planering av ny arena 

- Hur föddes idén om att bygga en ny arena? 

- Hur ser förarbetet/processen ut som gjorts innan arenan började byggas? 

- Har undersökning av behov av en ny arena gjorts? Vilken typ av undersökning? 

- Vilka har varit inblandade i besluten kring arenan? Vad har de för bakgrund? 

 

Kommunens inblandning 

- På vilket sätt är kommunen involverad i arenan? 

- Vilka var de drivande faktorerna till att kommunen valde att investera i en ny arena? 

- Vad är kommunens syfte och mål med en ny arena på kort och lång sikt? 

- Har detta syfte/ mål uppnåtts? Varför eller varför inte? 

- Har arenor i grannkommunerna påverkat beslutet om att bygga en ny arena? 

Positivt/Negativt? 

 

Påverkande faktorer 

- Finns det några speciella omgivningsfaktorer som påverkat beslutet av en ny arena? 

- På vilket sätt har ekonomiska aspekter varit avgörande vid beslut av en ny arena? 

- Vilka synergieffekter kan en ny arena tänkas ge? 
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- Ser ni någon konkurrens för arenan? Konkurrerar arenan med någon annan stad? 

 

Lönsamhet 

- Finns det några ekonomiska målsättningar för arenan? 

- Finns det några övriga målsättningar för arenan? 

- Hur ser ni på arenans lönsamhet? 

- Vilka förväntningar fanns på arenans lönsamhet innan den byggdes? 

- Vad är förväntningarna på lönsamheten i framtiden? 

 

Utvärdering 

- Kan några märkbara förändringar urskiljas i kommunen sedan arenan byggdes? T.ex. ökad 

turism, fler bosatta eller fler företag? 
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Bilaga 2 Kompletterande intervjufrågor 
 

Halmstad: 

- Vad har du för utbildning?  

- Vilken är den största inomhusidrotten? 

- Hur är arenan finansierad? 

- Hur tänker kommunen vid kommunala investeringar?  

- Prioriteras en del investeringar framför andra?  

- Har någon känslighetsanalys genomförts? 

- Hur tog man hänsyn till allmänhetens åsikter kring att bygga en ny arena?  

- Hur planerade man att täcka arenans förluster?  

- Vilken kompetens tog kommunen emot?  

 

Kristianstad: 

- Är det SIKAB som är ägare till arenan? Hyr Kristianstad kommun arenan av SIKAB? 

- Sköter Arenabolaget den operativa driften och Kultur- och fritidsförvaltningen 

samordningen av idrott? 

- Vilket år togs förslaget om arenan först upp? 

- Hur lång tid räknade kommunen att upprättandet av arenan skulle ta? Höll man sig till 

planeringen? 

 

Lund: 

- Trodde kommunen att arenan från början skulle klara sig utan driftbidrag? 

- Du nämnde tidigare att ingen arena är lönsam, kan du utveckla det? 

 

Helsingborg: 

- Har några uppoffringar gjorts? T.ex. att man prioriterat arenaprojektet framför en annan 

investering. 

- Gjordes några avvikelser från vad som planerats och beslutats? Vi läste t.ex. att i förstudien 

planerades placeringen att bli i Folkparken, men senare beslutades att arenan skulle placeras 

vid Olympia. Exempel på andra avvikelser som tid, kostnad, kunskap och design? 
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- Upprättades arenan och allt omkring i etapper eller allt i ett skede? 

- Vad var anledningen till att ett kommunalt byggbolag upprättade arenan? Varför inte ett 

byggföretag? 

- Genomfördes någon känslighetsanalys där man t.ex. undersökte eventuella risker att 

investeringen inte skulle bli som man tänkt sig? 

 


