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SAMMANFATTNING
Titel:

Den nya Arenan – Dansband eller Rock ’n Roll för Kalmar som destination?

Författare: Ina Aganovic och Jenni Kipouros
Handledare: Hans Wessblad
Kurs:

Turismvetenskap 41-60p

Institution: Handelshögskolan BBS vid Högskolan i Kalmar
Syfte:

Syftet med den här uppsatsen är att studera om den nya Arenan kan komma att
vara en bidragande faktor till säsongsförlängning i Kalmar. Eftersom den nya
Arenan inte ännu är färdigbyggd, vill vi undersöka beslutsfattares syn på
projektet samt hur ett sådant projekt kan komma att påverka Kalmar som
destination.

Metod:

För att kunna studera verkligheten, utan att styras av redan befintliga teorier,
valde vi i vår studie att använda oss av en induktiv ansats. Den större delen av
vår datainsamling grundas på kvalitativa intervjuer, vilka vi kompletterade med
diverse rapporter och skrivelser på hemsidor.

Slutsats:

Vår slutsats i den här uppsatsen är att den nya Arenan kan bidra till
säsongsförlängning om verksamheten maxas. För att detta ska vara möjligt bör
samtliga beslutsfattare börja spela i samma lag, klara och tydliga mål med
projektet måste sättas upp och fokus bör läggas på hur ett projekt av den här
storleken kan gynna hela Kalmar som destination, inte enbart en av de
inblandade aktörerna.

Nyckelord:

Kalmar FF, den nya Arenan, fotbollsarena, evenemangsarena, hållbarhet,
säsongsförlängning
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1 INLEDNING
För att få en introduktion till vår studie kommer vi inledningsvis i det här kapitlet att
presentera en kort bakgrund till vår problemställning. Detta kommer sen att leda oss in på en
diskussion kring vår forskningsfråga och avslutas med avgränsningar samt en
dispositionsmodell över vår studie.

1.1 Bakgrund
Med visionen ”Bäst i klassen 2008” planeras det i Kalmar för en ny modern arena för fotboll,
andra idrotter, konserter, stora evenemang, mässor och utställningar samt kommersiella ytor.
Arenan blir en samlingsplats för regionen och med mycket glas, stål och betong i en smakfull
blandning blir det ett fantastiskt landmärke. Det blir en multifunktionell marknadsplats för
regionen med verksamhet året runt”. Så lyder det första utkast kring det som senare kommer
att utvecklas till ett Arenaprojekt, en av många stora etableringar i Kalmar idag.
Kalmar är enligt oss i en uppåtgående spiral vad gäller expansion och kommer
förhoppningsvis, inom de närmsta åren, bli en av de mer betydelsefulla städerna i Sverige, sett
ur ett handels- och turismperspektiv.
Ett idékoncept kring en utflyttning av fotbollsverksamhet från Fredrikskans presenterades
redan 1993 av nuvarande oppositionsråd Göran Häggfors och hans dåvarande kollega Sonny
Karlsson. Förslaget sågades och beskrevs som ”totalt verklighetsfrämmande”. Idag, 14 år
senare, verkar idéerna bli till verklighet! Idéerna återupptogs och ett arenabolag bildades, med
VD Ronny Nilsson i spetsen, samt i syfte att se till att en ny arena står färdig till hösten 2008.
I maj 2006 tog kommunstyrelsen i Kalmar beslut om att i nära samarbete med Kalmar FF
skapa en ny modern och multifunktionell arena.
Eftersom den nya arenan ännu inte har ett namn, kommer vi i den här uppsatsen att hänvisa
till den som den nya Arenan. Vad Kalmar FF:s nuvarande fotbollsarena Fredrikskans ska
användas till i framtiden kommer vi inte att gå in på.

1.2 Problemets betydelse och studiens forskningsfråga
De första ritningarna på den nya Arenan som presenterades fick kritik då utredare på Kalmar
kommun kom fram till att kostnaderna blev för höga. Enligt Arenabolagets VD Ronny
Nilsson, tog man till sig kritiken och bantade ner Arenan för att hålla sig inom de ekonomiska
ramarna. Nedskärningen innebar bland annat att det inte fanns ekonomiskt utrymme för
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Arenans inplanerade flyttbara tak. Då ursprungsidén kring en nybyggnation var att Arenan
skulle kunna användas till sport såväl som olika evenemang, anser vi att ett tak på Arenan är
välbehövligt för att kunna arrangera evenemang, oavsett väderlek. Den nya Arenan, tror vi
kommer ha ett mycket högt attraktionsvärde, och bör då, enligt vår åsikt, vara tillgänglig som
besöksmål året runt. Anledningen till att vi valde att studera utvecklingen av den nya Arenan
är främst då vi ser det som en lokalt aktuell händelse vilken berör näringslivet i Kalmar,
kanske främst besöksnäringen och i och med det även säsongsutvecklingen.
I och med Arenaprojektet, det vill säga färdigställandet av en ny arena i Kalmar, ser vi en
potentiell tillströmning till staden, inte bara av fotbollsåskådare, utan även turister, besökare,
affärsresenärer och handelsmän, investerare, media etcetera. Vi uppfattar Arenaetableringen
som ett av många steg i utvecklingen av Kalmar, inte bara som stad utan även som region och
destination. Vi tror att potentiella arrangemang som kan komma att äga rum på den nya
Arenan, kommer på ett eller annat sätt kunna bidra till ökat besökstryck i Kalmar. Väljer man
då, som beslutsfattare, att sprida ut arrangemangen över hela året, det vill säga även då det
råder off-säsong i den här regionen, skulle turismsäsongen kunna utvecklas och förlängas,
vilket vi även anser gynnar näringslivet i Kalmar. Vi ser gärna att Kalmar som stad och
destination blomstrar, inte enbart under sommarmånaderna utan även under resten av året, och
att besökare känner en vilja och önskan att resa hit. Vår studies forskningsfråga blir därmed;

På vilka sätt kan den nya Arenan bidra till en säsongsförlängning i
sommarstaden Kalmar?
Den här uppsatsen riktar vi till både beslutsfattare på de olika posterna att använda som
underlag för inspiration och nytänkande samt till allmänheten vilka förmodligen inte har tagit
del av den omfattade informationen kring Arenabygget utan snarare fått nys om det genom
lokaltidningar och liknande.

1.3 Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att studera om den nya Arenan kan komma att vara en
bidragande faktor till säsongsförlängning i Kalmar. Eftersom den nya Arenan inte ännu är
färdigbyggd, vill vi föra en diskussion kring hur den kan komma att påverka Kalmar som
destination.
.
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1.4 Avgränsningar
Vi har avgränsat oss till att studera en av de pågående etableringarna i Kalmar Arenaprojektet. Vi kommer att koncentrera oss på frågor som rör säsongsförlängning och
Arenaprojektets betydelse för Kalmar som destination. Vidare har vi valt att lägga fokus på
personliga intervjuer med olika inblandade aktörer samt på de publicerade rapporterna kring
Arenaprojektet, framtagna av bland annat tjänstemän på Kalmar kommun. Vi vill studera hur
ett flermiljonsprojekt som detta kan komma att bidra till att Kalmar stad utvecklas till en
eftertraktad året-runt-destination. I och med detta kommer vi alltså inte att fördjupa oss i
ekonomiska och/eller miljömässiga faktorer.

1.5 Uppsatsens disposition

Bild 1. Studiens disposition.

I uppsatsens första kapitel inleder vi med en beskrivning av Arenaprojektet samt bakgrunden
till det som kom att bli vår problemformulering.
I metodkapitlet, kapitel två, redogör vi kring de tillvägagångssätt vi har använt oss av för att
införskaffa nödvändig information och kunskap.
Kapitel tre - åtta återger vi den insamlade empirin och kopplar den till olika teoretiska
utlåtanden vilka vi sedan analyserar. I dessa kapitel framgår alltså tre röster.
Vi avslutar uppsatsen med att dra slutsatser utifrån vår forskningsfråga och lägger fram
rekommendationer på säsongsförlängning utifrån Arenans betydelse.
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2 METOD
För att öka förståelsen för de faktorer som har möjliggjort och samtidigt begränsat vår
studie, kommer vi i det här kapitlet att redogöra kring de tillvägagångssätt vi har arbetat efter
samt förklara varför vi har använt oss av dem. Vi kommer även att beskriva vår
undersökningsmetod och datainsamlingsmetod samt avsluta med vår studies tillförlitlighet
och metodkritik.

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt
Metod är, enligt Holme & Solvang (1997), ett verktyg som forskare använder för att lösa ett
problem, som leder till att forskaren kommer fram till ny kunskap. Andersen (1998:13) menar
att metod är ”läran om de tillvägagångssätt som vi kan använda oss av när vi ska samla in,
bearbeta och sammanfatta upplysningar så att resultatet blir kunskap”. Han förklarar även att
metod är ett organiserat sätt att undersöka verkligheten på.

Hermeneutik
Betydelsen av en forskares kunskapssyn diskuteras av Holme och Solvang (1997), där
författarna redogör kring två skilda begrepp; vetbarhets- och verklighetsuppfattning.
Verklighetsuppfattning innebär att forskaren faktiskt uppfattar den verklighet han/hon ska
studera medan vetbarhetsuppfattning åsyftar till det sätt forskaren har för att studera denna
verklighet.
Vi anser att syftet med forskning, all forskning, är att generera kunskap. Hur betraktar då en
forskare verkligheten och hur denna verklighet ska studeras?
Positivism och hermeneutik är två förhållningssätt – skolbildningar inom vetenskapen, vilka
beskriver hur forskaren kan se på vetenskap och kunskap (Holme och Solvang, 1997). Till
skillnad från positivism – att forskaren ska vara objektiv i sitt sätt att studera verkligheten
samt överge sina personliga åsikter och värderingar, innebär hermeneutiken, enligt Patel och
Davidsson (1994), att forskaren angriper sitt forskningsobjekt med sin egen förståelse om
verkligheten samt präglar den med sina känslor, intryck, tankar och kunskaper. Författarna
menar att forskaren på så sätt blir en del av den verklighet som studeras. Enligt Patel och
Davidsson (1994) utgår hermeneutiken från tolkningslära, det vill säga, förståelse av kunskap
genom studier och tolkningar. Starrin och Svensson (1994:58) menar att hermeneutik bland
annat betyder ”att tolka”, ”att översätta”, ”att förtydliga”, ”att klargöra” och ”att
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förklara”. Starrin och Svensson (ibid.) menar att hermeneutik handlar om hur erfarenhet kan
växa fram ur ett möte med en människa och hur denna erfarenhet sen kan ”samlas in,
analyseras och tolkas, och om hur tolkningarna måste prövas för att resultatet skall ge
kunskap, inte godtyckliga slutsatser och fördomar” (Starrin och Svensson, 1994:74). Patel
och Davidsson (1994) menar att hermeneutikens förhållningssätt gentemot objektet, i vårt fall
Arenaprojektet, ses utifrån ett helhetsperspektiv, där olika delar av helheten ställs i
förhållande till den, för att få en så fullständig bild och komplett förståelse som möjligt, för
helheten.
Vi anser att kunskap uppfattas och tolkas olika, från person till person. Vi ställer oss
tveksamma till att en forskare kan vara fullt objektiv i sin forskning och helt utesluta annan
verksamhet. Vi hävdar att varje forskare är ett unikt Jag, vars personlighet präglas av
erfarenheter, kunskaper och interaktionen med andra. Vår studie har präglats av kunskap och
vetskap vilken vi besitter sedan tidigare och har därmed drag av hermeneutiska tankegångar.
Vi hade en förståelse för objektet – Arenaprojektet – då vi både hört och läst om det innan. Vi
har intervjuat de olika aktörerna i nätverket kring den nya Arena, för att få en större och
djupare förståelse för deras verklighet. Därefter har vi sammanställt all information och skapat
ett helhetsperspektiv på hur verkligheten faktiskt ser ut sedd ur våra ögon. Vår förståelse kring
Arenaprojektet har under arbetets gång omvandlats till en ny djupare sådan. Vi försöker hitta
en förståelse för verkligheten, inte lösningen på ett problem och således anser vi att vår studie
följer det hermeneutiska förhållningssättet.

2.2 Ansats
Holme & Solvang (1997) diskuterar främst två ansatser; deduktion – bevisandets väg, och
induktion – upptäckandets väg, och menar att man som forskare kan följa dessa strategier för
att erhålla den kunskap som krävs till den undersökning man går i riktning mot att genomföra.
Vi har i vår undersökning kring den nya Arenan valt att använda oss av den senaste – induktiv
ansats.

Induktiv ansats
Bryman och Bell (2005), förklarar induktion som att forskaren utgår från verkligheten och
formar olika teorier utifrån denna. Han/hon beger sig ut i verkligheten för att iaktta och
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undersöka, varpå informationen samlas in och teorier skapas. Teorierna ska sen bekräfta eller
avfärda de iakttagelser och antaganden som gjorts på fältet. Skillnaden mellan induktiv och
deduktiv metod är distinkt, då det induktiva angreppssättet, i motsats till det deduktiva,
bygger på empiriska iakttagelser.
Vår ansats har i den här studien varit induktiv, det vill säga att vi har utgått från verkligheten,
för att samla information om Arenaprojektet. Enligt Wessblad (2007) är empirisk mättnad en
av grunderna i den induktiva ansatsen, vilket innebär att forskaren bör närma sig empirin med
så få, helst inga, teoretiska föreställningar som möjligt. Vi började med att samla all empiri vi
fann relevant, varpå vi kompletterade empirin med diverse teorier, för att kunna tolka det som
sker i verkligheten samt svara på vår frågeställning och dra slutsatser. Vi har även, utifrån de
olika teorierna och vår tidigare kunskap och erfarenhet, lagt fram ett antal rekommendationer
till och kring en utveckling av den nya Arenans säsong.

2.3 Undersökningsmetod
Kvalitativ metod
Kvalitativ metod innebär, enligt Andersen (1998:31), att forskaren, ”genom olika typer av
datainsamling - kan skapa en djupare förståelse” av problemet som han/hon studerar. Även
Johannessen & Tufte (2002:74) ger exempel på några kännetecken för kvalitativ ansats, bland
annat att det ger en helhetsförståelse i och med att studien går in på djupet samt att det ger
forskaren en närhet till det som studeras. Undersökningsresultatet beskrivs senare i ord och är
en tolkning av våra informanters berättelser, reaktioner och reflektioner kring den nya
Arenan. Kunskapssyftet är, enligt Andersen (1998), i första hand förstående, inte förklarande.
Jacobsen (2002) redogör kring olika fördelar respektive nackdelar med kvalitativ metod. Det
positiva är, enligt Jacobsen (ibid.), att kvalitativ metod ger informanterna utrymme att
uttrycka sig fritt, vilket i sin tur bidrar med att fokus läggs på detaljer och det unika, i varje
undersökning. Det är på så sätt informanterna som avgör vilken information de vill förse
undersökaren med. I vår studie anser vi det viktigt att alla våra informanter fick en chans att
ge sitt perspektiv och sin tolkning kring Arenaetableringen. Jacobsen (ibid.) menar även att
kvalitativa undersökningar ofta karaktäriseras av flexibilitet, det vill säga att undersökaren
kan ändra problemställningen, även efter undersökningen. Samma författare menar att
nackdelarna med en kvalitativ undersökningsmetod är att den kan vara resurskrävande. Detta
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förklarar han med att intervjuer ofta tar lång tid att genomföra, vilket kan leda till begränsat
antal informanter, beroende på studiens tidsram. Författaren hävdar att det blir svårare för
undersökaren att tolka resultatet ju färre informanter man har samt att man som undersökare
måste ta till vara all information och inte sålla i det man själv tycker är viktigt respektive
oviktigt.
Vi anser att kvalitativ undersökningsmetod är bäst lämpad för vår studie. Vår mening är inte
att generalisera, utan snarare att analysera och tolka varje inblandad aktörs inställning och
åsikt kring Arenaetableringen, samt redogöra kring deras lika men även olika tycke i diverse
frågor. För att få svar på våra frågor och på så sätt uppnå vårt syfte, anser vi att den kvalitativa
undersökningsmetoden bäst passar vår studie.

2.4 Datainsamling och tillvägagångssätt
Primär- och sekundärdata
Primärdata är enligt Lekvall och Wahlbin (1987:141), det material som forskaren själv samlar
in genom att bege sig ut i verkligheten för att studera och samla väsentlig information till
hans/hennes forskning. Nackdelen med primärdata beskrivs av samma författare som
tidskrävande och att den ofta genererar högre kostnad än sekundärdata. Det senaste, det vill
säga sekundärdata, framställs som diverse skriftliga källor, framtagna av andra forskare, där
de har studerat, tolkat och sammanställt verkligheten.
I vår studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Våra primärdata har bestått
av kvalitativa intervjuer, som även kommer att ligga till grund för vår analys. Våra
sekundärdata kommer från litteratur och dokumentation som avhandlar bland annat
sportturism evenemang, destinationsutveckling, hållbarhet, säsongsförlängning etcetera, samt
olika rapporter och publikationer från Kalmar FF:s och Kalmar Kommuns hemsidor.
Denscombe (1998:198) beskriver att trovärdigheten i skriftliga källor kan kontrolleras genom
att man som forskare ställer sig en rad frågor i granskningen av det skrivna materialet.
Författaren menar att trovärdigheten i ett sådant dokument bland annat beror på faktorer som
vem som skrev det, när det skrevs samt i vilket syfte det skrevs.
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I vårt fall består den skriftliga empirin av de olika planbeskrivningarna, sammanställda av
Kalmar Kommun i samarbete med SWECO FFNS Arkitekter AB, samt olika webbplatser.
Dessa anser vi vara högst relevanta för vår studie då de togs fram i syfte att redogöra och
förklara planerings- och genomförandeprocessen kring den nya Arenan. Dessa återfinns som
bilaga 3 i vår uppsats.

Urval
Holme och Solvang (1997) påstår att det, i en kvalitativ studie, i princip är omöjligt att göra
slumpmässiga urval av informanter, då syftet med kvalitativa undersökningar är att få en
klarare bild av verkligheten och av det som studeras. Författarna menar att valet av
informanter görs utifrån forskarens förståelse för ämnet. Denscombe (1998:24) förklarar att
snöbollseffekt är en process där en person, i vårt fall våra informanter, hänvisar till en annan.
Då vår studie grundar sig på intervjubaserade undersökningar, baseras våra val av informanter
på ett ickesannolikhetsurval, utan ett representativt urval. Denscombe (1998:142) menar att de
människor som ingår i urvalet medvetet har valts ”därför att de har något speciellt att bidra
med, har en unik inblick eller en särskild position”. Vidare hävdar Denscombe (ibid.) att då
syftet med en undersökning är att gå på djupet och utforska det specifika, ”ligger
tyngdpunkten på att välja nyckelpersonerna på fältet”.
Vi har i vår studie bett våra informanter om tips på ytterligare personer som skulle kunna vara
relevanta för vår studie. Vi använde våra ”tipsare” som en slags referens då vi kontaktade den
tidigare föreslagne. Informanterna i vår studie har intervjuats då vi anser att de besitter de
kunskaper som är av intresse för oss som studenter, i vårt fall Arenaprojektet.
En bra urvalsram ska enligt Denscombe (1998:27) vara relevant och innehålla information
vilken är direkt relaterad till undersökningen: Exakt och utesluta all irrelevans till
undersökningen; Aktuell; och Fullständig. Samma författare menar även att en forskare, vid
studiens början, troligen inte känner till urvalets storlek, men att storleken vid kvalitativa
undersökningar brukar vara relativt liten.
I början av vår studie hade vi för avsikt att intervjua alla inblandade i arenabygget, antingen
personligt, via telefon eller e-post, för att få så många olika röster och utlåtanden som möjligt.
Vi insåg snart att detta skulle bli nästintill omöjligt, då Arenaprojektet omfattade otroligt
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många människor, utspridda och med fullspäckade scheman. Vi valde istället ut de personer
vi ansåg besitta expertis inom det här området för att ge oss synpunkter på arenan som ska
byggas. Kontakten med våra informanter skedde enbart via e-post då vi ansåg det vara ett bra
och trevligt sätt att informera dem om vilka vi är samt syftet med vår undersökning. De
tillfrågade fick chansen att ta sig tid och i lugn och ro läsa igenom e-posten och fundera över
om de ville vara en del av vår studie.

Intervjuer
Denscombe (1998) menar att datainsamlingens karaktär är beroende av de tillgängliga
resurserna. Bryman och Bell (2005:118ff) menar att intervjuer som empiriinsamlingsmetod
har både fördelar och nackdelar, där fördelarna bland annat är att undersökaren får en
möjlighet att komma öga mot öga med informanten och på så vis komma åt dennes känslor
och tankar kring fenomenet – Arenabygget i det här fallet. Nackdelen, enligt samma
författare, är att om fel person intervjuas, kan det finnas en risk att rätt frågor inte besvaras,
vilket i sin tur kan bidra till att syftet med forskningen inte uppnås.
Till att börja med, läste vi ”Några goda råd vid personliga intervjuer”, ett kapitel i Andersen
(1998:171), för att försäkra oss om att vi besitter all den kunskap samt alla detaljer som krävs
för att genomföra så pass givande intervjuer som möjligt. I samma syfte, bläddrade vi också
igenom Jacobsens (1993) ”Intervju – Konsten att lyssna och fråga”.
Vi valde att använda oss av intervjuer från ett mindre antal människor för att få mer detaljerad
information till vårt förfogande. Vi tyckte att, för att kunna genomföra vår forskning, behövde
vi detaljerad information från de människor som hade med Arenaprojektet att göra, det vill
säga, de människor som ingick i arenanätverket. Vi genomförde sex intervjuer med totalt sju
personer i ledande positioner. Vid en av intervjuerna medverkade två av våra informanter.
Informanterna presenterades kort i inledningskapitlet samt återfinnes i bilaga 2.
Denscombe (1998:145ff) redogör kring olika typer av upptagning av intervjuer och menar att
en standardmetod för att fånga in intervjudata är ljudupptagning samt att fältanteckningar ska
göras under själva intervjun, eller direkt efter, om situationen skulle så kräva. Han menar även
att de flesta forskare använder sig av en kombination av dessa två, alltså ljudupptagning
kompletterade med anteckningar.
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Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, där vi hade en uppsättning med frågor utifrån
olika teman samt vilka ämnen som skulle behandlas. Hänvisning till intervjuguiden återfinns i
bilaga 1. Vad gällde de olika ämnenas ordningsföljd, var vi redan från början inställda på att
vara flexibla, vilket i sin tur ledde till, som vi upplevde det, att våra informanter talade mer
utförligt och utvecklande kring varje ämne. Vi anser att vi på så sätt fick djup och information
som vi inte hade tänkt på tidigare, det vill säga innan intervjuerna genomfördes.
Informanterna har fått tala fritt och utifrån deras eget perspektiv, vilket har inneburit att vi
ställde i den ordningsföljd vi ansåg lämplig för just den specifika intervjun, för att ha och
behålla en röd tråd genom hela intervjuprocessen. För att öka vår trovärdighet försökte vi,
inför varje intervju, ha någorlunda bra kännedom om arenaprojektet. Våra befintliga
kunskaper kring den nya Arenan kompletterade vi med diverse fakta från tidningar och
Internet.
För att vara på den säkra sidan, använde vi oss av både en diktafon för att banda intervjuerna
samt förde anteckningar som stöd för minnet. Tack vare inspelningen, kunde materialet
transkriberas och antecknas noggrant och vi kunde undvika att fel information kommer ut.

Kontroll av informationen
Denscombe (1998:158) menar att forskaren, om möjligt, bör ”låta de intervjuade ta del av
utskriften för att kontrollera dess riktighet” där syftet är att ”ställa saker och ting till rätta”.
Vi hade i början av vår studie, för avsikt att låta våra informanter läsa igenom utskriften från
intervjuerna, för att kontrollera att alla fakta är korrekta. Denna tanke slopade vi senare,
eftersom ett antal av våra informanter svarade så pass olika att deras åsikter skiljde sig åt
väsentligt. Vi ansåg att en utskrift av intervjun, skickad för kontroll till informanterna, skulle
kunna bidra till att vissa av dem skulle ändra sina uttalanden och åsikter i efterhand, och på så
sätt även ändra utfallet av vår insamlade empiri.

2.5 Studiens trovärdighet
Oavsett val av forskningsmetod, kan forskaren komma att bli ifrågasatt, oftast rörande
forskningsresultatet och hur pass representativt det är, samt vilken överförbarhet den har till
andra miljöer. Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktigaste mätinstrumentet validitet,
13

vilken bedömer om insamlad data samt forskningens slutsatser är relevanta och om de
överrensstämmer med verkligheten eller inte. Patel och Davidsson (1994) menar att validitet
innebär att forskaren undersöker det man avser att undersöka, samt att inget oväntat eller
oberättigat får påverka slutresultatet. Bryman och Bell (2005) hävdar att det finns flera typer
av validitet, utifrån vilka studiens trovärdighet grundas:
Tillförlitlighet – intern/inre validitet – innebär att forskarens uppgift är att redogöra kring att
han/hon har uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt samt presentera slutsatser som blir
trovärdiga även i andras ögon, då alla informanter har olika uppfattning om verkligheten.
Reliabilitet – pålitlighet – innebär att forskarens kollegor eller andra ska ha kunnat granska
hans/hennes forskning samt tillvägagångssättet som valts och använts. Enligt Bryman och
Bell (ibid.) görs detta för att kunna säkerställa att varje steg i studieprocessen ska kunna anses
kvalitetsmässigt pålitlig.
Överförbarhet – extern/yttre validitet – innebär att forskningen som redogörs kring ska kunna
överföras till andra, liknande miljöer. Författarna menar att forskaren ska delge utförliga och
detaljerade redogörelser kring sin studie, vilka i sin tur ska bidra till att även andra ska kunna
förstå den verklighet som informanten beskriver och upplever.
Även Holme och Solvang (1997) beskriver två typer av validitet; inre och yttre, där den inre
avser resultatets trovärdighet och om resultatet faktiskt överrensstämmer med verkligheten.
Yttre validitet däremot syftar till att mäta resultatets generaliserbarhet. Författarna menar
även att informationen en forskare erhåller då denne genomför en kvalitativ studie är
trovärdig dock ställer de sig frågande till i vilken utsträckning informationen är tillämplig för
andra. Holme och Solvang (ibid.) anser att informationen är präglad av informanten, vilket
ofta innebär att denne har stor frihet att gestalta och återge sina egna uppfattningar om
verkligheten.
Vi har, i vår studie, använt oss av de personer vi ansett besitta den rätta kunskapen om
Arenaprojektet, vilket vi anser gör studien giltig. För att försöka nå trovärdighet i vår
forskning har vi ytterligare:
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– använt oss av en pilotintervju, där vi prövade hur de olika ämnena och frågorna godtogs av
informanten samt vilken respons vi fick. Detta för att vi skulle kunna få tillfälle för eventuell
korrigering av frågorna, vilket vi senare fann obehövligt och valde att fortsätta resten av
intervjuerna utifrån samma frågeguide. Pilotintervjun genomfördes med kommunalrådet
Göran Häggfors, en person som vi antog hade god kunskap om arenaprojektet och vår
problemställning.
– tagit kontakt med informanterna via e-post, vilket vi hävdar har bidragit till en mer lättsam
inställning till att träffa oss. Vi beskrev vårt problem och vår studie samt att vi var högst
angelägna att träffa personen i fråga samt visade vår flexibilitet genom att låta informanterna
bestämma tid och plats för intervjun.
– försökt att vara så tydliga som möjligt i framställandet av syftet med vår studie. Detta för att
öka informanternas intresse och motivation för intervjun. Vi talade även om för våra
informanter att de hade blivit rekommenderade samt att vi var ute efter deras kunskap,
vetskap och åsikter, vilket vi tror starkt bidrog till att de kände sig extra samarbetsvilliga.
– under intervjuerna förklarat för informanterna att vi inte hade för avsikt att genomföra
strukturerade intervjuer, utan snarare skulle läsa oss in på fenomenet kring den nya Arenan.
Vi har även i förväg talat om för våra informanter hur länge intervjun skulle fortlöpa samt att
vi skulle ta med fika för att skapa en mer avslappnad stämning.
– spelat in intervjuerna med hjälp av en diktafon samt fört anteckningar. Detta har bidragit till
att vi har kunnat tolka resultatet noga i efterhand, samt föra en diskussion kring
informanternas svar, uttryck, etcetera.
– försökt undvika ledande frågor och snarare fört en diskussion kring Arenabygget med
informanterna. För att få en så djup och klar bild av arenaprojektet och dess inblandade
aktörer, har vi även försökt undvika alla ämnen och teman som inte har med arenabygget att
göra.
– hållit oss uppdaterade om ändringar och uppdateringar kring Arenaprojektet genom att
dagligen läsa lokaltidningarna, Kalmar FF:s och Kalmar Kommuns hemsidor.
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Fastän varje forskning eller studie är unik i sitt slag och utmärks av såväl forskaren,
intervjuobjektet och deras omgivning, samt att resultatet av forskningen är en individs
uppfattning om hans/hennes nuvarande verklighet, anser vi att de strategier och kunskaper
som studien gett, skulle kunna appliceras på liknande fall i liknande situationer. Även om
detta fall är unikt i sig, är Kalmar långt ifrån den enda staden som satsar på nybyggnation av
en arena. Vi tror att det kan finnas liknande fall som möter samma problematik. Vi hoppas att
vår studie kan väcka ett intresse, samt lyfta fram olika förslag till säsongsexpansion. Vi
hoppas även att vi på något sätt har bidragit till att de inblandade aktörerna få en klarare
förståelse för den verklighet kring dem, samt att deras åsikter ibland skiljer sig åt, fastän de
strävar mot samma mål.

2.6 Metodkritik
Vi har tidigare nämnt att stor vikt läggs vid studiens trovärdighet och därför följer nedan en
presentation kring den kritik som vi tror kan komma att riktas mot vår studie:
– Vi hade som ambition att intervjua så många inblandade aktörer som möjligt. Vissa av de
informanter som vi hade för avsikt att träffa och vars uttalande och åsikter vi var intresserade
av, fick vi inte tag i. De svarade inte då vi försökte nå dem. Vi anser att deras medverkan hade
kunnat bidra till en mer verklighetsriktig studie.
– E-post som första kontakt kan uppfattas om opersonligt men vi försvarar detta genom att
hävda att våra informanter sitter med fullspäckade scheman och är därmed svåra att få tag i.
Vi menar att när informanterna får e-post, kan de ta sig tid, bläddra igenom sin kalender och
därefter avgöra om de har tid och lust att träffa oss.
– Vi har i vår studie använt oss av Internet till informationsinsamling, vilket kan tyckas vara
en opålitlig källa. Vi försvarar detta med att påpeka att vi använde Internet till empiriskt
underlag som inte fanns att tillgå i litteratur, exempelvis fakta om Kalmar FF och diverse
tidigare genomförda intervjuer kring Arenaprojektet.
– Vårt val av ansats kan ha begränsat oss i vårt tänk kring fenomenet. Fördelen med att vi
använde oss av en induktiv ansats är att vi faktiskt tolkade verkligheten utifrån vår egen och
våra informanters uppfattning om den. Vi fann problemet i verkligheten och inte i teorierna.
Hade vi exempelvis använt oss av en abduktiv ansats tror vi att vår frågeguide hade kunnat se
annorlunda ut samt att vi hade sällt högre krav på våra informanters svar. I stället nöjde vi oss
med deras berättelse om Arenaprojektet.
16

– Slutligen tror vi att våra slutsatser kan komma att hämmas på grund av vår begränsade
erfarenhet av fältet och kring Arenaprojektet. I och med den kunskap och erfarenhet vi
faktiskt besitter, tack vare vår utbildning och arbetslivserfarenhet inom diverse olika
branscher, hoppas vi ändå kunna tillföra beslutsfattare med nya idéer.
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3 ARENANS UPPKOMST
I det här kapitlet kommer vi att redogöra kring motiven bakom Arenaetableringen och det
som har kommit att möjliggöra den. Vi kommer att presentera aktörernas roll i projektet samt
hur projektet har gått tillväga.

3.1 Idén om en ny arena
Fredrikskans IP är Kalmars idag största idrottsplats, invigdes år 1918 och har sedan dess varit
en stark symbol för Kalmar FF:s fotbollsverksamhet (www.kalmarff.se). Fredrikskans är
beläget centralt med en vacker natur omkring. I jämförelse med moderna arenor, anser en av
Kalmars främsta arkitekter Peder Knutsson att Fredrikskans inte bidrar till en
fotbollsupplevelse. Han anser att åskådarna ska kunna njuta av arenan men att Fredrikskans är
otillräcklig och menar bestämt att den ”inte kan kalla sig för en fotbollsarena då det brister i
faciliteterna vid sidan om såsom försäljning, toaletter etcetera”. Han menar att det är
aktiviteterna vid sidan om som ska höja upplevelsen av besöket. Även Kalmar FF:s lagkapten
Henrik Rydström poängterar att Fredrikskans har ett både historiskt och emotionellt värde
men är otillräcklig för allsvensk fotboll. Han påpekar att Kalmar FF under de senare åren har
tappat sina impulsåskådare därför att de inte får tag i bra sittplatser och för att det är
”bekvämare hemma i soffan”. Enligt Svenska Kommunförbundet (2001) påstår att en viktigt
fråga för kommunerna är att balansera marknadens intressen gentemot samhällets och
invånarnas

mer

långsiktiga

ekonomiska,

miljömässiga

samt,

enligt

vår

åsikt,

interaktionssociala avvägningar. Enligt Svenska Kommunförbundet (ibid.) har många
kommuner anammat ett marknadstänkande där den attraktiva stadsmiljön alltmer ses som en
konkurrensfaktor gentemot andra orter och regioner.
Arkitekten Knutsson, fotbollsintresserad och längtandes efter bekvämlighet, började på eget
bevåg under 2005 att ta fram ritningar på hur en renovering och ombyggnad av Fredrikskans
skulle kunna se ut. Ritningarna presenterades för Kalmar FF:s ledning och Kalmar kommun.
Oppositionsrådet på Kalmar kommun, Göran Häggfors, beskriver att det i Kalmar FF
inledningsvis togs fram en förstudie beträffande en upprustning av Fredriskans IP. Det
ekonomiska utkast som togs fram visade att en ombyggnad av Fredrikskans skulle ha uppgått
till cirka 205 miljoner kronor. Planerna på upprustningen lades ner då det visade sig att en helt
ny arena skulle ge fler ekonomiska fördelar. Det var i samband med denna förstudie kring en
ny arena som SveaFastigheter, enligt Häggfors, föreslog att den nya Arenan skulle placeras på
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den mark de ägde - i kvarteret Bilen vid Europaväg 6 (E6). En stadsdels brister och kvaliteter,
den befintliga bebyggelsens värden, tänkbara lägen för exploatering och vilka krav som bör
ställas på ny bebyggelse, är exempel på frågor som hör hemma i en dialog med medborgarna,
menar Svenska Kommunförbundet (2001). Samhällsmedborgarnas intressen och deltagande
återkommer vi till i senare kapitel.

Bild 2 – Kvarteret Bilen, nordöst om Kalmar centrum.

Svenska Kommunförbundet (2001) skriver att stor del av stadsbyggandet idag sker genom
”successiv förtäring eller omvandling inom den redan byggda staden”. Vidare beskrivs det
att i de ”städer som har outnyttjad mark i utkanterna riktas exploateringsintresset mot
stadens centrala delar”. Vad gäller exploateringen av Kalmars outnyttjade mark ser vi det
som ett mycket klokt beslut av Kalmars politiker att gå emot Svenska Kommunförbundets
stadsbyggnadsöverskrift och faktiskt berika äldre industri- och markområden med nya, stora
byggnadsvolymer.
I samma skede bildades 2005 ett arenabolag med Ronny Nilsson som VD. Syftet med
Arenabolaget AB, är enligt Kalmar FF:s hemsida,
”att till säsongen 2008 färdigställa en fotbollsarena i centrala Kalmar. Bolaget
startas och ägs av Kalmar FF. Kalmar kommun ska erbjudas att bli delägare i
bolaget. Det kan också på sikt bli aktuellt att släppa in andra aktörer i bolaget om
det gynnar färdigställandet av arenan. Bolaget kan efter färdigställandet driva
arenan om delägarna så önskar. Den nya arenan ska skapa en ökad omsättning och
därmed skapa ett större ekonomiskt utrymme för fotbollsverksamheten i Kalmar FF.
Den nya arenan ska vara av absolut europeisk toppklass och därmed generera ett
mervärde för staden och föreningen. Fördelningen av finansieringen av arenan
avgörs i samverkan mellan delägarna. Arenans investeringskostnad ska vara
baserad på småländsk måttfullhet” www.kalmarff.se.

19

Vi tolkar det som att Kalmar FF har väldigt höga ambitioner med Arenaetableringen. Vi hävdar
också att det är farligt för Kalmar FF att se Arenan som enbart sin egen. Att bara rikta in sig på
fotbollsverksamhet kan omedvetet bidra till att man utesluter andra investerare eller andra
aktiviteter. Visserligen är Kalmar FF en av de främsta klubbarna inom svensk fotboll och bör
utveckla faciliteterna runtomkring fotbollen i samma takt som de växer som klubb. Med
faciliteter menar vi exempelvis fotbollsplaner, läktare, sponsorpaket etcetera. Vi ser det som en
självklarhet att Kalmar FF ska ha en ny arena men ställer oss fundersamma till innebörden av
uttrycket småländsk måttfullhet. Innebär måttfullhet en investering på drygt 200 miljoner och
är

det

verkligen

väl

investerade

pengar

om

Arenan

enbart

ska

användas

till

fotbollsverksamhet? En ny arena tror vi genererar ett mervärde till fotbollsföreningen. Däremot
tror vi att ett mervärde för Kalmar som stad ligger i andra arrangemang på och i Arenan,
arrangemang utöver fotbollen. Vi ställer oss därför kritiska till Kalmar FF’s citat ovan, vilket
visar att verksamheten på den nya Arenan kommer att ägnas åt fotboll i första hand, trots att
projektet lanserades som både fotbollsarena och evenemangsarena (se citat sidan 4). Vi
upplever detta som att beslutsfattare varken är klara med profilen eller målet med den nya
Arenan. En satsning på cirka 200 miljoner kronor är enligt vår mening inte en speciellt klok
investering, om investeringen inte har ett tydligt syfte och tydligt mål. ”Formulering av mål är
avgörande för projektet” (Antvik & Sjöholm, 2005:42). Det är av yttersta vikt att ifrågasätta
vad det är som ska presteras och presenteras, inom vilken tidsram och med vilken typ av
projektmedel. Antvik & Sjöholm (2005) poängterar att man vid formulering av projektmål gör
klokt i att fråga sig varför projektet ska genomföras samt vad resultatet ska användas till. Det
har till vår kännedom redogjorts kring projektmålet – en ny Arena, dock har vi som
informationsinsamlare uppfattat dessa mål som både otydliga och mer eller mindre obefintliga.
En genomsyrande känsla som präglar detta projekt, är enligt vår uppfattning att de inblandade
aktörerna inte är överrens om projektresultatet – fotbollsarena eller evenemangsarena? Antvik
& Sjöholm (ibid.) klargör att tydliga och framförallt enkla mål är en god grund för ett lyckat
projekt.

3.2 Klara, färdiga, bygg!
Göran Häggfors berättade om att förslaget för byggnation av en ny arena gick igenom hos
kommunstyrelsen i maj 2006, där kommunen uttryckte ”sitt stora intresse att i nära
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samverkan med Kalmar fotbollsförening, KFF gemensamt skapa en modern arena för fotboll,
konserter, mässor och utställningar”.
För att uppnå målet med att färdigställa en ny arena behövde Arenabolaget få kommunens
stöd för etableringen. Ronny Nilsson menar att förslaget kring en ny arena inte hade gått
igenom, definitivt inte i enighet, ”om man hade sålt in detta som Kalmar FF:s arena”. Han
poängterar även att uttalandet om att den nya Arenan är ”insåld” under benämningen
evenemangsarena, inte är negativt förklarat, utan är ”motiverat som hela regionens
angelägenhet, kommunens angelägenhet, deras baby”. Kommunpolitikerna kunde i och med
den här motiveringen sluta sig samman och i enighet ge sitt godkännande till byggnationen av
arenan. Enligt Rosenberg & Wahlberg (2004) är destinationsutveckling ett faktum av
strategisk affärsplanering. Vi menar att Kalmar kommun valt att stötta Arenaprojektet tack
vare att de ser potential i Arenan som bidragande till destinationsutveckling. SveaFastigheter
gav i december 2005 Knutsson ett nytt uppdrag – att ta fram ritningar på en ny arena. I januari
2006 presenterade Knutsson en första skiss. Samtidigt beslutades det att PEAB går in som
byggherre för projektet.
Nedan presenterar vi olika aktörers ansvarsområden i Arenaprojektet:

•

SveaFastigheter äger marken i kvarteret Bilen samt kommer att bekosta bygget. Enligt
Ronny Nilsson ansvarar SveaFastigheter även för det kommersiella handelscentrat på
8000 kvm som kommer att byggas som en separat byggnad intill Arenan.

•

PEAB bygger Arenan på uppdrag av SveaFastigheter

•

Kalmar FF blir hyresgäst och kommer, enligt Ronny Nilsson, att äga Arenan, både
invändigt och utåtvändigt. Det är ju Kalmar FF:s arena ”men det är ju inte så att vi får
en arena” konstaterar Ronny Nilsson. Alla ekonomiska intäkter från verksamhet i och
på Arenan tillfaller, enligt avtalet, Kalmar FF.

•

Arenabolaget med Ronny Nilsson som VD driver daglig verksamhet

•

Kalmar kommun ger föreningsbidrag till Kalmar FF, 5,8 miljoner SEK i 20 års tid.
Oppositionsrådet Göran Häggfors beskriver detta som en win-win-situation där privata
intressenter bygger och kommunen hjälper till.
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Getz (1999:79) menar att “the project management team itself will consist of a general
manager (or executive director) and a range of professions and functional area managers
reflecting the nature of the project”. Vi tolkar citatet som att en projektgrupp ofta består av en
allmän ledare samt att personer inom olika yrkeskategorier tillsammans reflekterar över
projektets gång. Vi anser att ledande aktörers kunskap har kommit att prägla Arenaprojektets
gång samtidigt som vi ser Arenabolagets VD som den som styr skeppet framåt. Dock är vi
inte helt klara över den juridiska uppdelningen. Det är enligt vår åsikt positivt för
destinationsutvecklingen av Kalmar som stad att Svea Fastigheter som oberoende part, och
inte Kalmar FF kommer att äga Arenan. Om Svea Fastigheter äger Arenan äger de också
rättigheterna att styra över den. På så vis kan i princip vem som helst tas in som hyresgäst.
Kalmar Kommun får inte teckna företagslån till investeringar för ”andra företag, föreningar
eller enskilda personer”, en finanspolicy som klubbades igenom i kommunfullmäktige den 28
september 2000 (www.kalmar.se). Att ge bidrag är däremot okej. Enligt Arenabolagets VD
Ronny Nilsson kommer en ny arena kosta Kalmar FF cirka 10-12 miljoner per år – betydligt
mer än de 1,5 miljoner som Fredrikskans kostar per idag. Den nya Arenan ska enligt klubbens
ordförande Johnny Petersson (www.kalmarff.se) finansieras genom att man har en attraktiv
anläggning, loger, fler sittplatser etcetera. Klubben omsätter 40-50 miljoner årligen och
Arenabygget beräknas kosta lite över 200 miljoner kronor. Med kommunens 20-åriga bidrag,
sponsor- och biljettintäkter samt intäkter för spelare, medlemsavgifter med mera, har Kalmar
FF kanske inte långt kvar till att stå som ensam ägare för den nya Arenan. I detta skede har
informanterna inte delgett oss deras syn kring möjligheter till bidrag från Svenska
Fotbollsförbundet. Vi befarar att Kalmar FF har som intention att köpa loss Arenan –
realistiskt sätt skulle detta kunna vara en investering att presentera för klubbens medlemmar
år 2010 då Kalmar FF firar 100 år som fotbollsklubb samt att det här ärendet kring ägandet
kan komma att bli en politisk sakfråga i Kalmar Kommun.
Trots att vi anser att Arenaprojektet omfattar individer besittandes hög kompetens, ställer vi
oss frågande till om enbart deras åsikter är tillräckliga. Vi tror att huvudaktörerna bör
inkludera lokala och regionala aktörer, privata företag, stora som små i projektet, det vill säga
aktörer utanför projektgruppen och använda dessa som bollplank. Det är ändå dessa senast
nämnda aktörer som kommer att bli de som investerar i och hyr in sig på Arenan på olika sätt,
genom exempelvis skyltning, reklam, olika företagsjippon etcetera. Vi påstår att ju fler aktörer
som inkluderas i projektet, desto fler kommer att intressera sig för Arenan och dess potentiella
framväxt.
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Även om ovannämnda parter är huvudaktörerna i Arenaprojektet, kommer ändå externa
intressenter att få en möjlighet att vara verksamma i projektets etablering, hävdar Nilsson. En
av de mest betydelsefulla externa aktörer kommer enligt Ronny Nilsson att bli sponsorerna.
Getz (1999:24) menar att sponsring växer och att företag ofta använder sig av evenemang för
att marknadsföra sig. Däremot menar Getz (ibid.) att sponsring oftast sker i sportsliga
arrangemang på grund av att dessa attraherar mest publik. Vi tvivlar inte på att Getz (ibid.)
teori är relevant. Vi vill bara uppmärksamma beslutsfattare om att se också utanför sportens
ramar, och försöka skapa en så pass kommersiell arena så att den blir attraktiv även för andra
miljöer så som konserter och mässor. Ett förslag till beslutsfattarna är att först och främst
fastställa vilka typer av aktiviteter som kan komma att äga rum på och i Arenan och därefter
vända sig till potentiella sponsorer och investerare. Ronny Nilsson är positiv till sponsring och
menar att företag kan få betala en summa för att få sin logga eller sitt företagsnamn visad på
Arenans fasad vid speciella arrangemang, som en viss skyltning. Vi anser att Kalmar FF ska
försöka locka till sig så många sponsorer som möjligt för att det är dessa externa aktörer som,
enligt Getz (1999:24ff) bidrar till höga intäkter. Däremot tycker vi att Arenabolaget ska vara
aktsamma med valet av sponsorer. Vi anser att ett regionalt helhetskoncept gentemot Arenans
besökare bör ligga i flera lokala och regionala samarbetspartners snarare än få stora externa
aktörer. För att tydliggöra, tycker vi, att lokala och regionala verksamheter bör vara de som i
första hand stöttar Arenaprojektet, för att besökaren ska uppleva ett regionalt helhetsintryck
vid besöket på den nya Arenan.
Enligt Arenabolagets VD Ronny Nilsson har det hållits över 1000 möten med diverse
inblandade aktörer bland andra samhällsbyggnadskontoret, inköpskontoret, Arenabolaget,
SveaFastigheter och byggherren PEAB, för att nämna några. Parterna har under mötena och
förhandlingarna försökt att enas om ett förslag av en arena som ska gynna satsningar på idrott
såväl kultur i Kalmar (www.kalmar.se). Enligt ett uttalande från Arenaansvarig i Kalmar FF,
Johnny Petersson, har processen kring Arenan varit en utvecklingsgång där många har fått
komma till tals (www.kalmarff.se). Vi ser detta som något positivt och hävdar att en öppen
diskussion oftast bidrar till ökad samarbetsvilja. Forslin och Thulestedt (1993: 48) menar att i
den samarbetande gruppen
”… finns olika slags kompetens och olika personligheter, som alla kan ge unika
bidrag genom sina synpunkter och reflektioner, fungera som bollplank och tillföra
kompletterande kunskap”.
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Våra sju informanter har sitt ursprung i näringslivet och har olika titlar, positioner och
kunskap. Dessa aktörer sammankopplas via Arenabolagets VD Ronny Nilsson, som är noden
i Arenaprojektet - spindeln i nätet, som vi ser det. Marknadschefen för Kalmar FF, Staffan
Roth, framhäver att man i förhandlingarna har lyckats undvika diverse intressekonflikter som
kan komma att uppstå vid omfattande projekt som byggnation av en ny arena. Han menar att
det är främst tack vare Ronnys kompetens som man har lyckats behålla det goda samarbetet i
nätverket. Ronny Nilssons kommentar till detta är att man i ett sådant projekt som
Arenaprojektet måste vara ”öppen och ärlig och få med sig alla från början”. Det har
framgått av våra informanter att det inte har uppstått några större konflikter, tack vare de
kontinuerliga diskussioner och förhandlingar som har ägt rum. Vi anser att det är positivt att
det har hållits cirka 1000 möten då det visar ett stort engagemang och intresse hos de
inblandade aktörerna. Detta kopplar vi till Forslin och Thulestedts (1993:48) teori kring ett
bra samarbete, dvs. att samtliga aktörer bör inblandas för att uppnå en bred delaktighet.
Forslin och Thulestedt (ibid.) förklarar att det är själva grupprocessen i ett möte som främjar
kreativiteten hos deltagarna – nya typer av lösningar och tankesätt utvecklas, något som de
enskilda individerna inte hade kommit på var för sig. Vi menar här att de möten som har
hållits har möjliggjort för olika inblandade parter och aktörer att dela med sig av sin
kompetens och delge sin kunskap. Däremot ställer vi oss frågande till samtliga aktörers
medverkan i dessa möten samt nivån av medgivelse hos samtliga politiska partier. Vi har inte
tagit del av några officiella konflikter i media vad gäller Arenaprojektet och våra informanter
har valt att hålla enig front men Miljöpartisten Jonas Löhnn har inte bara redogjort kring
Miljöpartiets oenighet i de beslut som ligger framme per idag, utan även informerat oss om de
övriga partiernas tveksamhet till beslut. Löhnn var ensam om att säga nej till projektet men
både Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Folkpartiet var mycket tveksamma till det,
Centerpartiet och Moderaterna ville avvakta med uttalande till dess att mer detaljerad
information kring Arenaprojektet presenterades och Vänsterpartiet var positiva till projektet
endast i det fall att Kalmar FF står som ensam ägare till Arenan. Faktum är alltså att det enda
parti som utan tvekan var helt för ett Arenaprojekt är Socialdemokraterna (Löhnn, 2007).
Vidare ställer vi oss frågande till det faktum att våra informanter, i våra möten med dem, inte
har belyst oss om lokalbefolkningens medverkan i Arenaetableringen. Vi undrar om
lokalbefolkningen har fått tillräcklig delaktighet, det vill säga, att deras röst har tagits i
beaktning. Svenska Kommunförbundet (2001) hävdar att en öppen process är unik i den
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kommunala demokratin samt att samhällsmedborgarnas engagemang är störst på den lokala
nivån. Vidare klargörs det kring olika gruppers (barnfamiljer, pensionärer, villaägare,
låginkomsttagare och olika invandrargrupper) skilda intressen, olika upplevelser av lokala
förhållanden och olika uppfattningar om vad som behöver göras för utvecklingen av just den
regionen. Därför är politikerna, som medborgarnas ombud, valda att göra diverse
intressekonflikter synliga och företräda sina väljare. Det har på Kalmar FF:s hemsida förts en
serie intervjuer och chat-diskussioner kring Arenaetableringen, där allmänheten har fått ställa
frågor till beslutsfattarna (www.kalmarff.se). Vi ser Kalmar FF:s hemsida som en
informationskanal riktad till fotbollsintresserade och ställer oss därför frågande till de icke
fotbollsintresserades åsikter. De 1000 möten som Arenabolagets VD påstår ska ha hållits ser
vi snarare som långvariga och för allmänheten hemliga förhandlingar. Getz (1999:44f) hävdar
att samhällets och befolkningens önskningar måste tas tillvara då man planerar kring projekt,
evenemang eller annan turismisk aktivitet. Vi anser att det bör ligga i beslutsfattarnas intresse
att ta del av invånarnas åsikter kring den nya Arenan. Exempelvis kan kommunala
informationsmöten arrangeras för att involvera medborgarna. De invånare i Kalmar med
omnejd som väljer att uttala sig i ämnet, är förmodligen också den främsta målgruppen för
Arenan. Vi hoppas att beslutsfattarna tar tillvara på åsikter, uttalanden och kommentarer samt
ser befolkningen som en fokusgrupp vilken utvärderar ett pågående projekt, både före, under
och efter projektets gång.

3.3 Kommunen som spelpartner
Vi är övertygade om att Kalmar kommun kommer att ha en ekonomiskt betydande roll i
Arenaprojektet då tanken är att kommunen ska stödja idrottsverksamheten med ett
föreningsbidrag till Kalmar FF. Bidraget kommer att vara på 5,8 miljoner kronor per år under
en 20-års period. Kalmar FF kommer att betala en hyra på 4,7 miljoner per år, enligt Ola
Johansson, förvaltningschef på Kalmar kommun. Kommunen kommer att bekosta och
förvalta det som beträffar fotbollsverksamheten, det vill säga skötsel av planer, gräsklippning
och liknande. Kalmar kommun kommer även att stå för kostnader som rör infrastruktur och
miljö (www.kalmar.se). Kamfjord (1999:47) redogör för några punkter kring kommunens roll
i turismbranschen.
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1 - Plan- och regleringsfrågor (vad områden ska kunna användas till). Kalmar kommun
godkände förslaget om den nya Arenan och kommer att bidra med både mark och kapital. Vi
tror att Arenan inte hade kunnat byggas om det inte varit för kommunens medgivande.
2 - Infrastruktur (kommunala vägar, tomtområden, vatten och avlopp). Kalmar
kommuns detaljplan visar att kommunen har ansvar för all infrastruktur kring Arenan.
Arenabolagets VD hävdar att kommunstyrelsens godkännande var nödvändigt för
verkställandet av Arenaprojektet, då det är kommunen som står för Arenans underhållande.
3 - Direkta engagemang i konkreta projekt och verksamheter (en kommun kan till
exempel delta i etableringen av företag för att främja en viss typ av näringsutveckling). Den
nya Arenan togs fram genom ett samarbete mellan Kalmar FF och Kalmar kommun.
Middleton och Hawkins (1998:83f) betonar betydelsen av politikers engagemang och
delaktighet i stora projekt som rör en destinations utveckling. Författarna menar att
drivkraften bakom politikers medverkan är att destinationen som helhet ska tjäna något på en
ny etablering. Våra informanter belyser att Kalmar kommuns politiker var med och tog
beslutet om ett Arenaprojekt. Därefter lutade de sig tillbaka och lät Arenabolaget driva
verksamheten. Effekten av att politikerna och tjänstemännen på Kalmar kommun lägger all
intäktsgenererande verksamhet i händerna på Arenabolaget tror vi bidrar till att de får
begränsade yttrandemöjligheter vad gäller verksamheten i och på Arenan. Vi påstår att en
säsongsförlängning i Kalmar som stad kan komma att bero på arrangemangen i och på den
nya Arenan. Därför ser vi gärna att beslutsfattare på Kalmar kommun har ett finger med i
spelet och pushar på Arenabolaget till att faktiskt bedriva verksamhet året runt - även
storskaliga arrangemang - för att under hela året locka besökare till Kalmar. För att
understryka vårt resonemang, hänvisar vi till Kamfjord (1999:43) som menar att
”Många kommuner och län har engagerat sig direkt i lokal och regional
turismutveckling med ibland mycket lyckade resultat och därigenom skapat ett bra
underlag för en positiv branschutveckling”.

Om Arenan maxar sin verksamhet tror vi bidrar till att även andra turism- och
näringslivsaktörer i hela regionen också gör det, vilket i sin tur kan komma att resultera i
besöksökning året runt, det vill säga säsongsförlängning i Kalmar. Även om tanken är att
Arenabolaget ska driva den löpande verksamheten på Arenan, ser vi en risk i att Kalmar
kommun och resten av näringslivet i Kalmar förväntas att ta en mer tillbakalutad roll och stå
och titta på när Arenabolaget drar in intäkter. Vi tycker att Kalmar kommun ska se

26

föreningsbidraget till Kalmar FF som en långsiktig investering i kommunens och regionens
besöksnäring, inte enbart i den lokala fotbollsklubben. Då vi utgår från att Kalmar FF i första
hand ser efter att tillfredsställa sina supporters behov, tycker vi att Kalmar kommun bör vara
de som verkar aktivt för invånarnas och besökarnas bästa, det vill säga den målgrupp som vill
besöka Arenan men i annat syfte än att se en fotbollsmatch.

Sammanfattning
Tankar kring en ny arena uppkom på grund av Fredrikskans otillräcklighet som fotbollsarena.
Kalmar FF fick stöd till sitt projekt av kommunstyrelsen och startade ett Arenabolag som ska
driva Arenaverksamheten. Aktörer som PEAB och SveaFastigheter är de som gör det möjligt
att driva och genomföra Arenaetableringen. Kalmar kommun kommer att ge Kalmar FF ett
årligt bidrag på 5,8 miljoner kronor men väljer att inta en mer tillbakalutad roll i projektet för
att låta Arenabolaget sköta allt jobb. Anledningen till att kommunen över huvud taget
godkände en ny arena var att den påstods bli multifunktionell och inte enbart Kalmar FF:s
egen fotbollsarena. Oenigheterna kring den nya Arenans verksamhet behandlar vi i kapitel
sju. I nästkommande kapitel kommer vi att diskutera benämningen på den nya Arenan, de
olika aktiviteterna som kan komma att äga rum samt Arenans betydelse för Kalmar som
destination.
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4 ARENAN SOM TURISMATTRAKTION
I det här kapitlet kommer vi att redogöra kring vikten av att den nya Arenan bör ses som en
turismattraktion. Vi kommer att presentera olika teoretikers åsikter kring fotbolls- och
evenemangsarenor samt inblandade aktörers tankar kring benämningen av Arenan. Vi
diskuterar även arenors och evenemangs förmåga att attrahera besökare till en plats.

Redan utanför Arenan ska man känna lockelsen att kliva in i fotbollens tempel, inne i foajén
ska man känna eggelsen att det kommer att bli häftigt – den nya Arenan ska vara en genuin
upplevelse att besöka, säger arkitekten Knutsson. Swarbrooke (2005:163f) menar att
kreationen av en visuell attraktion ska locka även förbigående att besöka attraktionen. Vi
hoppas att den nya Arenan bli så pass häpnadsväckande i sin yttre design att det väcker
nyfikenhet hos många att vilja besöka den. Vi tror att detta även kan komma att locka många
impulsåskådare. Trots att Arenan, fastän man inte ens påbörjat byggandet, redan nu förväntas
bli en dragningskraft, värd ett besök tack vare sin unika design, ser vi en fara i att
beslutsfattare förlitar sig på den yttre skönheten som attraktionskraft. Vi påstår att Arenan bör
vara fylld med aktiviteter som kan anses vara värdefulla att besöka. Det är enligt vår mening
utsidan som får en att känna attraktion och nyfikenhet, medan det är aktiviteterna och
händelserna inne i Arenan som förhoppningsvis gör att besökare vill komma tillbaka.
Miljöpartisten Jonas Löhnn menar att allt som byggs i Kalmar och Kalmarregionen ska ha en
turistattraherande verksamhet. Han framhäver att många turister inte alls kommer att ha den
nya Arenan som turistmål. Enligt Löhnn innebär det att Arenans direkta påverkan på turismen
till Kalmar är mycket liten och att fotbollsåskådare är den främsta målgruppen som kommer
att resa till Arenan. Svenska Kommunförbundet (2005) klargör att en översiktsplanering av
den här karaktären behöver at ett tydligt regionalt perspektiv och bli mer ”närsynt” för att
fånga stadens (dvs. Kalmars) utvecklingsfrågor. Regelmässigt bör det göras en rad
framtidsbedömningar i samband med projektplanering, dels av mer samhällsallmän karaktär,
dels ”mer specifika för den verksamhetsanknutna planering som bedrivs inom skilda
politikområden” (Svenska kommunförbundet, 2005:6). Vidare beskrivs att större kommuner
ofta har mer komplicerade sektorfrågor vad gäller målsättning, regelverk, planeringshorisont,
finansiering, krav på samordning med andra sektorer. I och med detta vill vi tydligt
understryka vår åsikt om att översiktsplanering i detta sammanhang inte bara kan, utan ska ses
som en av många framtidsinriktade planer. Vidare kan kommunen eventuellt få i uppgift att
pröva översiktsplanens aktualitet – Aktualitetsprövningen kan redogöra kring en realisering
av projektet och samtidigt redogöra kring det innehåll som förhoppningsvis stimulerar till en
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politisk diskussion och strategiska frågor rörande kommunens och regionens utveckling. Vi
menar alltså att det är essentiellt att de inblandade aktörerna och projektledningen ser flera år
in i framtiden och försöker kartlägga framtidens samhällsbehov i Kalmar. Att Miljöpartisten
Jonas Löhnn (2007) inte verkar positiv till arenaetableringen ser vi som realistiskt. Vi delar
hans åsikt i det uttalandet om att ”allt som byggs i Kalmar ska ha en turismrelaterande
verksamhet”. Dagens samhälle har öppnat för ett konkurrens- och marknadstänkande hos
samtliga entreprenörer (företag, regioner, kommuner, småföretagande etc.). Därför vill vi åter
igen påpeka betydelsen av ett framtidsperspektiv när man påbörjar nya projekt – inte bara vad
gäller fysiskt utseende och påtagliga faciliteter, utan möjlighet till financiell överlevnad,
alternativa utbud och möjligheter till attraktion av diverse folk-/intressegrupper.

4.1 Fotbollsarena
Den nya Arenan kommer enligt våra informanter att stå färdig hösten 2008, då främst som en
fotbollsarena. Marknadschefen i Kalmar FF Staffan Roth, berättade att den nya Arenan
kommer att fylla alla de europeiska kraven för fotboll. Detta kan enligt Roth komma att
resultera i att fler europeiska turister besöker Kalmar. Det är viktigt, enligt Arenabolagets VD
Ronny Nilsson, att Arenan kännetecknas som en fotbollsarena då verksamheten främst
kommer att rikta sig åt fotboll. Arenan kommer att bidra till att Kalmar FF som förening blir
mer ”sexiga” och självkänslan kommer att höjas, menar lagkaptenen Henrik Rydström. Då
det är svårt att skapa stämning på en arena som Fredrikskans, påstår lagkaptenen att den nya
Arenan kommer att generera ett bättre publikstöd. Beslutsfattarna/politikerna grundar sina
beslut på värderingar (Tonell, 2005). Tonell (ibid.) menar att den positiva föreställningen om
projektets förträfflighet hos majoriteten ledande politiker och tjänstemän ofta resulterar i att
projektet i sig styrs på ett effektivt och förhållandevis snabbt sätt. Den positiva bilden av en
mer eller mindre majstätisk arena i Kalmar har spridit sig som ringar på vattnet bland Kalmars
politiker. Även det hastiga förhållningssättet till projektets genomförande har varit märkbart i
de möten vi haft med inblandade aktörer vilket resulterar i att vi ställer oss skeptiska till det
snabba genomförandet. Tonell (ibid.) beskriver att alla beslutande församlingar och
förvaltningar måste vara med på noterna. I Kalmar är de, i skrivande stund, inte det.
Fastän flera av våra informanter menar att den nya Arenan kommer att bidra till ökat
publiksantal vid fotbollsmatcher, tror Miljöpartisten Jonas Löhnn att det ”inte är en
självklarhet att vi ser en kraftfull publikökning i Kalmar för att vi har en större arena” och
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ser hela Arenaprojektet som ”en chansning”. Vi håller inte med Löhnn och förmodar att den
nya Arenan kommer att bidra till ökad fotbollsturism till Kalmar. Vi tror däremot att om
Arenans kapacitet inte utnyttjas maximalt, det vill säga till andra aktiviteter utöver fotbollen,
och utöver fotbollssäsongen, kan intresset för att besöka Arenan dala och kanske till och med
helt avta. Vår hypotes är att nybyggnationer eller andra stora satsningar generellt omsluts av
stor beundran och nyfikenhet i introduktionsfasen. Om intresset då inte upprätthålls, i det här
fallet genom rätt aktiviteter och beläggning, tror vi att det kan bidra till att potentiella
besökare tappar intresset på grund av att utvecklingen av produkten upphör. Arrangörerna är
medvetna om att Kalmar FF:s fotbollsverksamhet redan ses som en attraktion och en viktig
del av Kalmar. Kalmar FF och Arenabolaget är alltså bara ute efter är att skapa en
vinstdrivande produkt av det som redan finns att tillgå. Kalmar FF:s marknadschef Staffan
Roth har en vision om att Kalmar FF kommer att bussa hit främst fotbollsintresserade
personer från exempelvis Karlskrona och Växjö, samt hänvisar till att detta ska göras på grund
av att ”vi har en ganska stor diameter här i regionen där det inte finns elitfotboll…”. Vi anser
att arrangerade fotbollsresor är ett strategiskt drag för att underlätta för bekväma besökare att
ta sig till Arenan. Vi ser det även som ett smart tillvägagångssätt att dra uppmärksamhet till
den. Därav skulle Kalmar FF som matcharrangör medvetet skapa en mötesplats kring
kärnprodukten fotboll samt underlätta för fotbollsåskådarna som vill ta sig till Kalmar.
Rosenberg och Wahlberg (2004) beskriver en organiserad destinationsutveckling dvs. en
medveten och strategiskt planerad åtgärd för att locka turister till den aktuella orten. Vidare
beskriver Rosenberg och Wahlberg (ibid.) att detta enklast uppnås genom integration och
organisation inom den lokala turismindustrin - en fråga om samverkan mellan olika
självständiga företag och organisationer.
I vårt möte med informanterna Ronny Nilsson och Staffan Roth ställde vi frågor kring
speciella marknadsstrategier för att locka fotbollsintresserade och övriga besökare till Kalmar
och den nya Arenan. Att kommunicera med marknaden innebär enligt Hanefors och Mossberg
(2007) att man medvetet tar till strategier för att locka fler besökare. Detta kan göras genom
exempelvis dagspress, direktreklam, resebyråer och kataloger. Roth pekar på att speciellt fler
kvinnor kommer att resa till den nya Arenan då det kommer att finnas fler toaletter att tillgå.
För att tydliggöra menar Roth att få kvinnor idag besöker fotbollsarrangemang. Därför
kommer en form av toalettmarknadsföring att användas för att fånga upp den kvinnliga
publiken. Detta ställer vi oss kritiska till och menar att det måste till mer eftertänksamhet
bakom marknadsföringen av den nya Arenan för att besökare faktiskt ska åka hit. Vi ser en
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fara i att marknadschefen tar för givet att den nya Arenan kommer att marknadsföra och sälja
sig själv. Vi hävdar att man ständigt måste utveckla nya marknadsföringsstrategier för att
uppnå full effekt och året-runt-beläggning på Arenan.

4.2 Evenemangsarena
Fastän våra informanter har lagt betoning på att det är en fotbollsarena som man har för avsikt
att bygga, har det även uppmärksammats att Arenan kan komma att förvandlas till en
evenemangsarena. Enligt Stiernstrand (1997:97) är evenemang
”… en aktivitet som är avgränsad i tiden med huvudsakligt syfte att förmedla
sinnesintryck. Det har ett program, en arrangör och ett antal deltagare”.

Stiernstrand (1997:99) hävdar att evenemang ofta ingår som en komponent i den totala
turismiska upplevelsen och är många gånger själva orsaken till att en resa blir av.
Evenemanget utgör alltså en avgörande dragningskraft för turister att resa till en destination.
Med detta som grund vill vi betona viktigheten av att ha flera olika verksamheter och
evenemang på den nya Arenan, för att utöka säsongen och rikta sig till flera olika målgrupper.
Enligt Lindgren (1981), söker sig Arenaresenärer till bland annat publika idrottsevenemang.
Dessa evenemang beskrivs som ”Fartfyllt, Folkligt, Festligt och Fullsatt”. Om man på den
nya Arenan lyckas skapa en tilltalande stämning under exempelvis fotbollsmatcher, tror vi att
fotbollsåskådare återvänder för att än en gång uppleva den speciella stämningen, även i de fall
då Arenan ställs om till att passa andra arrangemang. Därför tycker vi att det är viktigt att
beslutsfattare ständigt och i alla sammanhang framställer den nya Arenan som en
multifunktionell sådan, samtidigt som man bör undvika att rikta marknadsföringen och
evenemangsutbudet till enbart en målgrupp. Enligt vår mening skulle det underlätta att uppnå
den stämning Lindgren (ibid.) beskriver ovan då man riktar evenemangsutbudet till flera olika
målgrupper.
I detaljplanen (2006:7) är det beskrivet att ”den nya arenan föreslås utformas som en året
runt-arena med ett skjutbart tak” (återfinns i bilaga 3). Arenabolagets VD Ronny Nilsson
menar att det inte fanns någon ekonomisk realism i det resonemanget. Mycket av visionen
med evenemangsarenan försvann samtidigt som idén med taket slopades. Fastän idén med ett
flyttbart tak slopades hävdar ändå några av våra informanter att den nya Arenan ska vara en
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året runt-arena. Dock kommer det enligt Arenabolagets VD inte ske några större
utomhusaktiviteter under vinterperioden. Vi ser ingen logik i ett resonemang som det ovan.
Hur ska Arenan kunna axla rollen som en året runt-arena om bolagets VD Ronny Nilsson
hävdar att inga aktiviteter kommer att arrangeras under vinterhalvåret? Det bör ligga i
samtliga investerares intressen att en nybyggnation av den här karaktären ska locka besökare
året runt. Vi hänvisar till Swarbrooke (2002:166) som påstår att en attraktion måste kunna
attrahera besökare, oavsett väderlek. Vi anser att 13 allsvenska matcher per år inte är
tillräckligt om arrangörerna ska kunna ”maxa” beläggningen på Arenan. Vi föreslår att man
exempelvis planerar arrangemang efter årstid, det vill säga att utöver fotbollen ordnar
utomhuskonserter under sommarhalvåret och vinterlika evenemang under vinter, till exempel
hockeymatcher eller Disney on Ice. Visserligen är det inte en självklarhet att kyla och
vinterklimat lockar besökare till utomhusaktiviteter. Därför skulle det flyttbara taket som det
planerades för i början underlätta. Ronny Nilsson påpekade att taket inte ansågs vara
ekonomiskt hållbart och att idén därför slopades. Även om ett femmiljoners tak över Arenan
anses vara för dyrt tror vi att Arenabolaget genom rätt marknadsföring, rätt aktiviteter och rätt
prissättning, på exempelvis inträdesbiljetter, snart skulle tjäna in kostnaderna för taket om
man har aktiviteter och intäkter året runt.
För att Arenan över huvud taget ska kunna ha benämningen evenemangsarena måste den
enligt vår mening kunna möjliggöra för evenemang utöver fotbollsförknippade, att äga rum.
Flera av informanterna menar att de skulle vilja se festivaler, konserter, mässor, utställningar,
shower, konferensmöten, övriga sportarrangemang etcetera. Enligt Knutsson är gräsplanen
konstruerad så att ett golv kan läggas över. I och med Knutssons uttalande om den
möjligheten, anser vi att andra, större evenemang skulle kunna äga rum. Getz (1999:7f) menar
att de vanligaste arrangemangen som hyllar kulturellt firande är festivaler. Vi tror att
exempelvis en kulturell Medeltidsfestival på den nya Arenan skulle kunna vara ett alternativ
till dragplåster för historieintresserade besökare, där man blandar historia och nutid.
Getz (1999:8ff) åsyftar att många arrangemang är direkt anknutna till business istället för
kulturellt firande. Getz (ibid.) menar att mässor, utställningar och shower arrangeras sällan
och är till för att generera affärer. Vi ser potential i en ökad tillströmning av affärsmän till
Arenan om det skulle komma att arrangeras evenemang av ovannämnd karaktär. Vi är
medvetna om att det i nuläget anordnas många konferensresor till Kalmar, däremot tror vi att
den nya Arenan skulle kunna möjliggöra för ett nytt konferenskoncept. På den nya Arenan
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skulle man exempelvis kunna inkludera fotbollsmatcher eller konserter i konferenspaketet.
Det har uppvisats att de kommersiella ytorna i Arenan, såsom kongressalen, loungen etcetera,
kan möjliggöra för företag att anordna konferenser och andra affärsmöten. Denna karaktär av
evenemang menar Getz (1999:9) möjliggör för externa aktörer att hyra in sig, i det här fallet
på Arenan, i syfte att anordna kunskapsgivande affärsmöten. Här ser vi affärsmännen som en
inkomstkälla samt en stor potential för Kalmar FF att nyttja denna form av business. Bilden
nedan visar de tänkta våningsplanen på Arenan med bland annat vip-lounger och
omklädningsrum till vänster på bilden.

Bild 3 – Den nya Arenan

Ronny Nilsson hävdar att Arenabolaget kommer att anlita proffs för att arrangera och
genomföra speciella evenemang, det vill säga aktiviteter som inte har anknytning till
fotbollen. Vi finner det viktigt att Arenabolaget gör det till en angelägenhet att inkludera
kulturella evenemang till sin verksamhet. Vi hävdar att det även genererar intäkter till
Arenabolaget och Kalmar FF. Vi anser att det borde vara av högsta intresse för Arenabolaget
att få en hög ekonomisk vinning då de ska betala en hyra på flera miljoner per år. För att få in
de pengar som krävs anser vi att det måste till fler, som vi nämnt ovan, större arrangemang
utöver de inplanerade fotbollsmatcherna.
Kalmar FF:s Arenaansvarig Johnny Petersson menar att evenemang inte bara behöver äga
rum på gräsplanen utan att det även finns inomhusytor som kan användas. Exempel är
lounger, vip-loger och kongressal, för att nämna några. ”Om planerna som de ser ut nu blir
realiserade kommer det förstås att kunna vara verksamhet året om i de lokalerna, och det ser
vi som ett minst lika bra alternativ”, menar Johnny Petersson (www.kalmarff.se). Med
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påtryckningar från bland annat Kalmar FF, ser en möjlighet i att Arenabolaget eventuellt
förverkligar diverse uttalade visioner om en förlängd säsong med en arena som används året
om och till fler evenemang än enbart fotboll.

Att resa till ett evenemang
Evenemang gör det attraktivt för turister att besöka en destination menar Stiernstrand
(1997:92ff). Vidare beskriver han att evenemang kan vara en bidragande faktor för
destinationen att utvecklas, speciellt vid större arrangemang såsom OS och VM. Det är
evenemangen av större karaktär som, enligt Stiernstrand (ibid.), gör att besökarna återvänder
till destinationen. Getz (1999:38) förklarar att resors längd har blivit kortare och att det är
vanligt med weekend pleasure trips. Dessa kortare resor innebär att resenären får uppleva så
mycket som möjligt under en kortare vistelse. Vidare menar Getz (ibid.) att dessa sker under
off-säsongen, det vill säga främst före och efter sommarmånaderna. Vi anser att den nya
Arenan inte bör stå still off-säsong då många korta resor sker. Vi föreslår Arenabolaget att
medvetet välja också denna typ av inkomstkälla av den orsaken att även ’många bäckar små’
kan ge både beläggning på Arenan och ekonomiska fördelar för bolaget. Getz (ibid.) beskriver
att besökare alltid reser under sommarperioden vilket ger destinationer en säkrad
inkomstkälla. Detta upplever vi gälla speciellt för Kalmar som destination som i dag har en
kort turistsäsong. Därför blir det enligt oss ännu viktigare för Kalmar att säkerställa sitt utbud
med exempelvis weekendresor.
Visionerna är höga enligt förvaltningschefen Ola Johansson på Kalmar kommun. Han säger
att ”det är en enorm kraftsamling från alla parter, att vilja det här. Det är bara att köra på”.
Kalmar FF:s marknadschef Staffan Roth tror att den nya Arenan kan komma att fungera som
en evenemangsarena och därmed locka de riktigt stora artisterna. Som vi nämnde i kapitel 3.2,
sålde man in en ny arena under benämningen evenemangsarena med förhoppningarna om att
Arenan faktiskt skulle ha evenemang. Miljöpartisten Jonas Löhnn uttryckte att: ”Det var
väldigt viktigt för oss att det skulle bli en evenemangsarena.” Han säger även att det vore
”Attraktivt att kunna använda den till annat än fotboll”. Löhnn menar att ambitionsnivån för
en större anläggning har minskat markant under projektets gång därför att förutsättningarna
för projektet har ändrats. Exempelvis minskades ambitionen när Arenans tak slopades. Löhnn
(ibid.) påpekade att ”det blir nog sällan som den här fotbollsarenan ställs om till annat”.
Detta visar att beslutsfattarna är oense om de aktiviteter som ska komma att äga rum på den
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nya Arena. Vi ifrågasätter huruvida politikerna i Kalmar verkligen har fått sin åsikt hörd
under planeringsprocessen av arenaprojektet eftersom åsikterna skiljer sig ansenligt.
Dessutom undrar vi hur det kommer sig att politikerna röstar igenom ett projekt av den här
omfattningen om de inte tror på framgång?

4.3 Fotboll eller evenemang?
Lagkapten Henrik Rydström berättar att Kalmar FF i början av Arenaprojektet studerade hur
andra fotbollsklubbar hade gått igenom denna typ av utvecklingsprocess. Han hänvisade till
Borås och fotbollslaget Elfsborg och påstår att lagets nya arena bidrog till en starkare
självkänsla i laget vilket i sin tur sågs som en viktig faktor till den allsvenska vinsten 2006.
Rydström har även fungerat som en spelarrepresentant i Arenaprojektet och framfört Kalmar
FF:s spelares åsikter. Som spelarrepresentant har han: ”även hunnit kritisera och elda på”
beslutsfattarna eftersom han var tveksam till att förslaget kring Arenaprojektet skulle gå i mål.
Kalmar FF:s marknadschef Staffan Roth menar att en ny Arena skulle höja standarden på
fotbollen samt åskådares komfort och säkerhet vid arenaevenemang. Även Roth hänvisar till
framgångsexempel som Borås, Örebro och Köpenhamn som med nya arenor har lyckats att
öka besöksantalet till arenorna. Enligt Elfsborgs hemsida, www.elfsborg.se, ger Borås Arena
positiva effekter för hela fotbollsrörelsen i Borås med omnejd samt för kommuninvånare och
näringsliv. Vi rekommenderar Arenabolaget att söka inspiration och stöd av bland andra
Borås stad och fotbollsklubben Elfsborg för att strategiskt kunna arbeta för att uppnå liknande
resultat.
Våra informanter beskriver att behovet av en ny Arena har uppstått eftersom Fredrikskans inte
har tillräcklig kapacitet som arena. Kommunpolitikerna köpte idén om en ny
evenemangsarena därför att det flyttbara taket möjliggjorde aktiviteter både på gräsplanen och
på läktarna. Arenabolagets VD berättade att det kompletta konceptet slopades eftersom det
ansågs vara för dyrt (96 miljoner). Vår uppfattning är att när taket slopades så slopades även
ambitionerna att arrangera stora evenemang som fyller läktarna och utnyttjar den inplanerade
Arenans maxkapacitet på 13 000 åskådare. Ronny Nilsson påpekade att Arenan kommer att
byggas så att den är förberedd för att ha tak. Det vill säga att om Arenabolaget i framtiden vill
eller om det finns behov kommer det inte vara omständligt att lägga på ett tak. Hans åsikt är
att; ”Man ska vara försiktig med att lägga massa vikt vid att det kommer att vara en
evenemangsarena … Örebro rustade upp sin för att ha evenemang men de har inte haft
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många konserter. Det är viktigt att ha med sig ursprungstanken att det är en idrottsarena”.
Vi anser att det är viktigt att ha ett mål med att bygga en arena – ett mål som alla parter
strävar för. Vi ställer oss däremot frågande till Arenaprojektets aktörers strävan mot samma
mål då deras åsikter skiljer sig åt. Vi ser att det finns två lag som vill spela samma match men
som i dagsläget inte är på samma spelplan. Ett lag består av de informanter som är fast
beslutna om att den nya Arenan i första hand ska främja Kalmar FF:s fotbollsverksamhet. Det
andra lagets spelartrupp tycker att Arenan även bör användas till evenemang utöver idrott.
Dessutom tycker vi att det är bristande av VD:n Ronny Nilsson att likna Kalmars arena med
den i Örebro. Vi anser att det krävs en stark organisation bakom som har viljan att
marknadsföra Arenan, skapa nytänkande, uppseendeväckande evenemang samt öka intresset
kring fotboll som sport, samtidigt som man besitter kunskapen för att faktiskt genomföra det.
Självklart tycker vi att arenabolaget i sina beräkningar ska ha både positiva och negativa
erfarenheter från klubbar som nyligen har arbetat med liknande projekt men vi ser det som en
ovisshet att uttala sig om Örebros ”misslyckande” med evenemangsarenan och indirekt tolka
det som att Kalmar FF:s framtida arena kommer att misslyckas som evenemangsarena. Även
Nilssons uttalande om att idén om en ny arena ”såldes in som en evenemangsarena” vid
förhandlingar med Kalmar kommun kan få utomstående observatörer att ifrågasätta
Arenabolagets uppriktighet gentemot kommunens politiker. Tyvärr ser vi här en oenighet
mellan idé och verklighet. Det kanske är drastiskt att påstå att Kalmar Kommun lurades in i
Arenaprojektet, men en förutsättning för att ett arbetslag ska fungera optimalt är den
kommunikativa processen parterna emellan. Maltén (1998) menar att grundvillkoret för att
medlemmarna kan enas om gemensamma mål är att samtliga medlemmar besitter både vilja
och förmåga att diskutera sina olika mål, visioner och värderingar. Om verkligheten är sådan
som vi uppfattat den, dvs. att Arenabolaget presenterade en idé om en evenemangsarena för
att ”locka med” Kalmar Kommun på tåget, för att sedan återgå till ursprungsidén om en ren
fotbollsarena, väljer vi att dra paralleller till bedrägeri och ser detta som mer eller mindre ett
fall av oärlighet. Det bör även uppmärksammas att vi finner både Ronny Nilsson och Staffan
Roth är tämligen otydliga vad gäller deras vision med den nya Arenan. Båda informanterna
omedvetet talar om en evenemangsarena vid de tillfällen då vi som intervjuare påpekat
Arenans betydelse för Kalmars säsongsutveckling. I själva verket får vi en känsla av att båda
herrarna vill ha och kommer att arbeta för en ren fotbollsarena åt Kalmar FF.
Getz (1999:102ff) menar att det är viktigt att evenemang leder till att turismflödet tilltar och
att säsongen expanderar. Vi ser gärna att Getz (ibid.) tankar ansluts till den nya Arenan. Om
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Arenabolaget väljer att enbart förse Arenan med fotbollsevenemang tror vi att det kan
resultera i en allmän uppfattning om att andra evenemang inte är välkomna. En genomgående
känsla vi får av våra informanter är att den grundläggande tanken med Arenan är att den
främst ska ha fotbollsevenemang och att denna tanke inte har vidgats. Kalmar FF spelaren
Henrik Rydström hävdar att tanken med den nya Arenan var att den skulle stärka Kalmar FF:s
position som ett av de bästa lagen i Sverige. Getz (1999:16) påstår att turistdestinationer är
extremt konkurrensdrivna. Vi ser att Kalmar är en destination som främst lockar besökare
under sommaren och att Kalmar har en relativt kort turismsäsong. För att förlänga säsongen
anser vi att besökstrycket behöver spridas ut under året.
Arkitekten Peder Knutssons åsikt är att även om den nya Arenan i första hand ska främja
Kalmar FF måste den förses med andra evenemang på grund av fotbollens korta säsong.
Tretton stycken allsvenska matcher per år är magert för att få liv i Arenan, menar Knutsson.
Han tror att ”risken finns att någon aktivitet slås ut men samtidigt är det en viljeriktning av
hur mycket man vill med arenan som måste finnas hos de inblandade aktörerna”. Kalmar
FF:s marknadschef Roth uttalar sig om att Arenan skulle kunna användas som en
evenemangsarena som kan komma att locka de riktigt stora artisterna. Roth menar att Arenan
ska användas först när Borgholms slottsruin inte räcker till. Roth menar att ”då kan man ta
hit Pavarotti och Bruce Springsteen” och syftar på den nya Arenan. Ronny Nilsson skulle
vilja se så mycket olika arrangemang på Arenan som möjligt ”så länge det inte förstör
underlaget för då blir vi ju lidande”. Vi ställer oss kritiska till Roths uttalande om att den nya
Arenan ska komma till användning då Borgholms slottsruin inte räcker till och undrar om
Arenan ska agera ett substitut för slottsruinen. Vi ser att det skapas en konflikt när
Arenabolaget måste välja mellan att arrangera evenemang som är fördelaktiga för
destinationen och samtidigt inte skadar Kalmar FF:s möjligheter att spela fotboll.
Arenabolaget sätts i en sits där de som tar beslut om vilka aktiviteter som ska göra Kalmar till
en mer attraktiv destination att besöka. Vi anser också att det är viktigt att Arenabolaget men
också Kalmar kommun i samarbete med näringsidkare har i åtanke att alla satsningar för med
sig någon form av konsekvenser, antingen positiva eller negativa. Förhoppningsvis för det
med sig att beslutsfattarna väljer rätt aktiviteter vilka kan komma att främja Arenans
konkurrenskraft samt Kalmar som destination.
Arkitekten Peder Knutsson berättar att tanken med den nya Arenan är att ”det ska vara en
fotbollsarena i första hand” men även att ”mycket är väldigt förberett för att det ska kunna
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hållas evenemang”. För att stora utomhusarrangemang inte ska bli skadliga för underlaget
(gräset) hävdar arkitekten Knutsson att för ett golv ska kunna läggas på så att andra
evenemang förutom fotboll ska kunna arrangeras. Knutsson säger att intäkterna från
fotbollsevenemang är otillräckliga för att Arenan ska vara ekonomisk lönsam. Han menar att
fler evenemang bör ges utrymme då det är just evenemangen som avgör om det blir succé
eller flopp. Efter en sammanfattning av Knutssons hittills uttalade utsikter, tolkar vi det som
att det mesta är förberett för att aktiviteter utöver fotbollen ska kunna arrangeras på den nya
Arenan.

Bild 4 och 5 - Mingelytor

Arenabolagets VD Ronny Nilsson hävdar att evenemangen inte enbart behöver arrangeras på
gräsplanens yta utan även i de 1000 kvm mingelytorna inomhus (se bild s. 33). Enligt Nilsson
kommer privata intressenter genom överenskommelser och avtal med Arenabolaget att kunna
hyra in sig på Arenan. Utöver de privata intressenterna kan exempelvis inomhuskonserter
komma att arrangeras. Arkitekten Peder Knutsson hävdar att loungen kan användas utifrån ett
evenemangsperspektiv ”där kan man ha massa grejer året runt om man vill, t.ex. konserter,
mässor, minimässor, etcetera”. Vice ordförande för Kalmar FF, Johnny Petersson menar att
loungen och de kommersiella ytorna kan användas som en amfiteater med olika slags
evenemang. Vi anser det viktigt att Arenabolaget arrangerar andra evenemang och inte enbart
fotboll samt ser positivt på att tankar kring inomhusevenemang under off-säsong finns
tillämpade hos beslutsfattarna. Däremot anser vi att detta tankesätt även bör appliceras på
utomhusaktiviteter fastän det för tillfället inte finns några planer på att ett arenatak. Vi ser
potential i olika utomhusarrangemang arrangeras även om det inte finns ett tak över Arenan.
Exempel på evenemang under off-säsongen kan vara olika snöshower, julkonserter eller
hockey. Viktigt är att samma eller snarlika tankar och visioner finns implementerade hos
samtliga inblandade. Oavsett vem den nya Arenan anses tillhöra, är det av högsta vikt att
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samtliga inblandade fokuserar på framtiden, utvecklingsmöjligheter för Arenan som ännu inte
är byggd samt på att tjäna pengar under fotbollens off-säsong.

Sammanfattning
Våra informanter är eniga om att Arenan är framtagen för att utgöra både fotbolls- och
evenemangsarena. Däremot påpekar vissa av dem att fotbollen väntas gå i första hand och att
evenemangsutbudet kan bli lidande alternativt att det inte blir några evenemang alls. Sen finns
de som går så långt att de säger att Arenan inte alls kommer att användas till evenemang och
att den enbart ses som Kalmar FF:s angelägenhet. Våra informanter bör vidga sina vyer och
inte begränsa arrangemangen på Arenan till högsäsong och inomhusmiljöer. Arenan kan
enligt oss bidra till en säsongsförlängning men i sådant fall bör någon se till att det hela tiden
sker nya arrangemang som lockar besökare. Med tanke på de många miljonerna som kommer
att investeras i Arenan, bör Kalmar kommun kunna ställa vissa krav på Ronny Nilsson och
Arenabolaget, propsa på att Arenans kapacitet maxas, Arenan utnyttjas till fullo samt att
Arenabolaget arbetar för att attrahera besökare till Arenan och Kalmar året runt. Kalmar FF
däremot agerar målinriktat och kör sitt eget race. De kommer att få det de velat ha – en ny
fotbollsarena.
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5 ARENAN MED LOKAL FÖRANKRING
I det här kapitlet kommer vi att redogöra kring Arenans betydelse för lokal och regional
utveckling samt vilka förväntade effekter Arenan kommer att föra med sig.

5.1 Arenan som en del av den lokala och regionala utvecklingen
Vi ser att det inte råder någon tvekan om att Arenan kommer att ha en betydande roll för
utvecklingen av Kalmar som stad och destination. Ronny Nilsson menar att Kalmar är i en
”uppåtgående spiral” och att det satsas otroligt mycket i hela regionen. Han säger att: ”Vi har
fått kineser, vi har fått IKEA, vi får en arena. Det satsas i Västervik, det satsas på Öland…”
och att dessa olika erbjudanden ska paketeras och säljas till turister från hela Sverige och
Europa. Vi refererar till Swarbrooke (2005:49f) som hävdar att företag blir attraktivare om ett
samarbete inleds med andra aktörer. Vi tycker att det är högst angeläget för Arenabolaget att
se över samarbeten med ovanstående aktörer för att snabbare kommare in på marknaden och
attrahera besökare, både till Kalmarregionen som destination såväl som Arenan som
attraktion. Vi ser fördelaktigt på samarbeten med diverse lokala och regionala aktörer där den
färdiga Arenan kan komma att ingå i ett nätverk fullt av turismiska aktiviteter och
upplevelser. Ensam är inte stark varför vi är positiva till paketering av sevärdheter och
tilldragelser i regionen med Arenan som ett av de viktigaste landmärkena.
Arenabolagets VD Nilsson påstår att en av förutsättningarna för att politikerna i Kalmar över
huvud taget skulle bli intresserade av Arenaprojektet var den färdiga produktens potential att
attrahera besökare till sig, staden och regionen. Enligt vår mening såg politikerna den färdiga
Arenan som en attraktion och en bidragande faktor till regional utveckling. Henrik Rydström,
lagkapten i Kalmar FF, hävdar att det måste till en ny arena om ” vi ska kunna utnyttja den
potentialen som finns i regionen” samt att potentialen för utökad besöksverksamhet i regionen
är enorm. Nilsson instämmer och menar att den ökade turismen och de ökade arbetstillfällena
som den nya Arenan förväntas föra med sig har ett värde och utveckling som inte kan
kalkyleras eller mätas. Det är ytterst positivt att bolagets VD är jakande inställsam till
Arenans betydelse dock ser vi en fara i att han anser att vissa värden och mål inte kan
värderas. Det är synnerligen angeläget att ett projekt av den här kalibern innefattar uppsatta
mål. Mycket viktigt är också att dessa mål är mätbara för att på ett enkelt sätt kunna fastställa
utveckling och förbättring i Arenaprojektet. Man har bildat ett bolag och man är villig att
satsa resurser men uppenbarligen är det ingen som vet vad det här projektet ska leda till eller
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mynna ut i, förutom att Kalmar FF får en ny arena. Vi anser att samtliga mål och delmål på
något sätt ska kunna mätas. Om Arenabolagets VD i dagsläget inte förfogar över uppsatta mål
eller kunskap om hur vissa värden och mål ska mätas samt utvärderas, ser vi det som en stor
angelägenhet att redan idag påbörja arbetet med målsättning för dem nya Arenan, innan den
börjar byggas. Som ovan nämnt, varför satsa om man inte vet vad man vill uppnå? Antvik &
Sjöholm (2005) beskriver den så kallade SMART-modellen – ett bra minnesord när
projektmål ska formuleras:
Specifikt – innebär att målet är tydligt beskrivet.
Mätbart – innebär att målet uttrycks på sådant sätt att det går att mäta (t.ex. antal sittplatser på
den nya Arenan).
Accepterat – innebär att det finns ömsesidig acceptans mellan dem som fastställt och dem
som ska uppfylla målet.
Realistiskt – innebär att det ska finnas rimliga möjligheter att uppnå slutmålet.
Tidsatt – innebär att det ska finnas en tydligt angiven tidpunkt, med datum, för när målet ska
vara uppfyllt.
För att få klarhet och enighet vore det, enligt vår mening, klokt att utgår från denna eller en
liknande modell i planeringsarbetet gällande den nya Arenan.
Miljöpartisten Löhnn förklarar att nackdelen med en större idrottssatsning som Arenaprojektet
är att Kalmar Kommun i framtiden kommer att ha kostnader för två arenor, Fredrikskans och
den nya Arenan. Kostnaden består i att kommunen ska betala 5,8 miljoner i föreningsbidrag
till Kalmar FF under 20 års tid och samtidigt bekosta en upprustning av Fredrikskans.
Visserligen är förenings- och idrottssatsning i Kalmar positivt, menar Löhnn, men då
kommunen har så pass mycket andra investeringar (Fanerdun-projektet, en ny flygplats, nya
köpcentra, ett nytt polishus etcetera), anser han att Kalmar kommun egentligen inte har råd,
fastän det råder god ekonomi i hela regionen. Jonas Löhnn konstaterar även att den nya
Arenans påverkan på utvecklingen av Kalmar som stad ”inte gör så stor skillnad som de
flesta tror” och att den inte är avgörande för dragkraften till destinationen. Han köper inte
resonemanget om att en ny arena kan ses som förutsättningen för framgång utan att det
snarare har blivit ett faktum att en elitförening ska ha en ny arena, vilket det inte längre ens
tvistas om bland beslutsfattarna. Vår åsikt i den här debatten är att den nya Arenan kan
komma att vara en av de avgörande faktorerna för en ökad besöksnäring till Kalmar, beroende
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på drivkraften och ambitionsnivån hos destinationens beslutsfattare och de som ska verkställa
deras beslut.
Arenabolagets VD Nilsson hävdar starkt att den nya Arenan kommer att ha en stor betydelse,
inte bara för Kalmar FF utan för hela regionen. Nilsson ser Arenan även som en riktning mot
framtidsvisionen att växa som kommun och region. Även arkitekten Knutsson beskriver den
nya Arenan som ”en oerhört viktig ingrediens för den regionala utvecklingen” samt som en
viktig regional angelägenhet. Swarbrooke (2002) menar att attraktioner generellt är egna
enheter, individuella sevärdheter eller små, enkelt avgränsade geografiska platser, vilka
baseras på ett enda karaktärsdrag. Individuella attraktioner finns det gott om i
Kalmarregionen, dock ställer vi oss fundersamma till dessa attraktioners enskilda
dragningskraft. Knutsson menar att Arenan ses som ”en viktig pusselbit i det stora hela” – för
att kunna förvalta turism måste alla bitar i regionen gå ihop! Åter igen hänvisar vi till Getz
(1999) och Swarbrooke (2005) som båda hävdar att paketering innebär att destinationen som
helhet stärks och underlättar för besökaren att hitta hit.
Både lagkaptenen Rydström och arkitekten Knutsson ser den nya Arenan som ett landmärke
av hög betydelse vid framtida lansering av Kalmar. Den beskrivs som ett av de viktigaste
kännemärkena i staden som tillsammans med Kalmar Slott och Ölandsbron kommer att sätta
Kalmar och Kalmar FF på kartan. Miljöpartisten Jonas Löhnn anser däremot att Arenan
kommer att bli ”en schysst arena men inte en arkitektisk attraktion” samt att den inte kommer
att vara så märkvärdig som de flesta anser. Löhnn ser byggandet av den nya Arenan som en
del i en stor helhet, där det är helheten han är orolig över. Kalmar Kommun har satt upp
kvalitets- och kvantitetsmål på bland annat 70 000 invånare år 2014 och mål att ha en
konsumtion som uppmuntrar till utökad handel. Löhnn menar att få beslutsfattare tänker
långsiktigt, åtminstone inte så långt som tio år framåt. Vi delar inte Löhnns åsikt då han påstår
att den nya Arenan inte är en attraktion i sig. Löhnn hävdar att Arenans unicitet var tanken
bakom projektet. Vi finner lustigt att vår informant inte ser att en unik pusselbit hos
destination är en attraktion i sig. Våra åsikter skiljer sig vidare åt eftersom Löhnn enbart ser
Arenan som en del av helheten medan vi å andra sidan även ser att Arenan som enskild enhet
kan komma att bli en av de viktigaste faktorerna för regional utveckling.
O’Dell och Billing (2005) menar att regioner kan säkerställa den regionala framtiden genom
att ta strategiska beslut och handlingar om regionens utveckling. Vi anser att det allmänna
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intresset kring Arenan kan ökas om beslutsfattare inom Arenaprojektet vågar ta strategiska
beslut om en säsongsutökning, dvs. att se utanför ramarna och planera för arrangemang på
och i Arenan även under de perioder då det är allmänt känt att Kalmar har få besökare. Vi
påstår inte att det är ett faktum, snarare att Arenan kan komma att bli så pass attraktiv och
vinstdrivande att fler arbetstillfällen skapas vilket förhoppningsvis även lockar till inflyttning.
Vi menar också att regional utveckling inte bara behöver innebära att fler företag etableras sig
i regionen eller att fler människor flyttar hit. Med stöd i teorier, bland annat Getz (1999:44),
hävdar vi att arenaetableringen kan tillföra en ökad stolthet hos invånare i Kalmar och öka
turistandet i hemstaden genom att besöka evenemang oftare, exempelvis att bevista Kalmar
FF:s fotbollsmatcher. Andra långsiktiga fördelar med att engagera lokalbefolkningen kan
enligt Getz (ibid.) även bidra till ökat antal frivilliginsatser och samarbete. Viktigt är, enligt
vår mening, att ta vara på både Kalmar FF:s supportrar och lokalinvånarnas intressen då det är
de som i störst utsträckning kommer att stå för ideella arbetsinsatser, agera viktiga bollplank
samt vara den mest frekventa besökaren.

5.2 Förväntade effekter av Arenaetableringen
Våra informanter redogör för att de förväntade effekterna av den nya Arenan är både positiva
och negativa. Det positiva med att den nya Arenan kommer att vara belägen i kvarteret Bilen
är, enligt oppositionsrådet Göran Häggfors, att omgivningen inte störs av bruset, till skillnad
från nuvarande Fredrikskans. Han menar att Arenan kommer att tilltala besökare med ökade
bekvämligheter så som fler parkeringsplatser och bättre åskådarplatser på läktarna. De
negativa effekterna är enligt lagkaptenen Rydströms att det kommer att ”bli mer cyniskt och
lite mer business över fotbollen”. Han menar att fotbollen som sport tappar sin charm men
eftersom fotboll nu för tiden handlar om pengar så gäller det att hänga med i det ekonomiska
begrundandet. Macheridis (2005) menar att projektledningar borde se på andra projekts
finansieringslösningar, för att ta efter lyckade projekts finansieringslösningar. I dessa fall
kommer de inblandades tidigare erfarenheter och kontaktnät till stor nytta. Vi kommer inte att
fördjupa oss i ekonomiska perspektiv på projekt, utan vill endast poängtera det faktum att
ekonomi spelar stor roll idag, oavsett bransch. De inblandade aktörerna skulle, enligt vår
mening, göra klokt i att ta efter lyckade ekonomiska genomföranden i stället för att gräva ner
sig i att fotbollens ekonomiska aspekter ”slår ut” åskådarnas abstrakta och supporternära
känslor.
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Vår åsikt är att inte enbart fotbollsverksamheten ska vara business minded, dvs. ha ett
företagsperspektiv, utan snarare all arenaverksamhet. Det är viktigt för beslutsfattarna och
Arenabolaget att ha i åtanke att det är just en vinstdrivande verksamhet som bör utövas för att
i slutändan generera positiv avkastning, både till Arenabolaget, Kalmar kommun, och resten
av regionen. Fotbollen må eller må inte tappa sin charm, så som Rydström uttryckte det, men
om all business på och i Arenan ska ägnas åt fotbollen, försvinner idén med en
evenemangsarena, förslaget som projektet såldes in som till Kalmar kommuns politiker.
Rydström berättade att politikerna i Kalmar i början sa nej till Arenaprojektet då det ansågs
vara för dyrt. För en kommuns välbefinnande måste det finnas aktiviteter som enar och samlar
anser Rydström och att elitidrott är en sådan grej. Lagkaptenen saknade visioner hos
politikerna i Kalmar och menar att en satsning på fotboll i regionen inte ska behöva innebära
att kulturella bitar utesluts utan ska snarare höja Kalmar stads känsla oavsett genre. Han
menar att en satsning på fotboll i regionen inte behöver innebära att destinationen utesluter att
satsa på kultur. Fotbollen i Kalmar kommer, enligt Rydström, få en ”rock ’n’ roll - status”
vilket kommer att vara positivt för hela kommunen. Uppfattningen om Kalmar FF i folks
medvetande kommer att höjas. Även här är vår åsikt att det ligger för mycket fokus på fotboll
och håller inte med Rydström då han säger att kulturella bitar inte ska uteslutas. Vi vill i
stället framhäva vikten av att andra arrangemang inte bör uteslutas för att Arenan ska kunna
blomstra året runt och dra besökare till Kalmar. Våra övriga informanter är oense om Arenans
slutprodukt. Politikerna är fast beslutna om att det kommer att anordnas diverse evenemang
på Arenan och att den kommer att attrahera andra besökare utöver fotbollsintresserade.
Kalmar FF:s lagkapten Rydström är inte emot att andra aktiviteter äger rum på Arenan men
påpekar att fotbollen kommer att vara huvudattraktionen och Arenabolagets VD Nilsson samt
Kalmar FF:s marknadschef Roth är eniga om att den nya Arenan kommer att vara en
fotbollsarena, all övrig verksamhet kommer i andra hand. Enligt vår mening råder det ingen
tvekan om att den nya Arenan kommer att vara en upplevelsearena, däremot ställer vi oss
frågande till vem som i slutändan avgör om upplevelsen som erbjuds ska vara enbart
fotbollsmatcher eller också något annat.
Det är inte särskilt svårt att skapa sig en uppfattning kring ett etableringsprojekt som detta. I
planeringsstadiet är det ofta de positiva intrycken som överträffar de negativa varför vi önskar
höja ett varningstecken till beslutsfattarna att vara realistiska och betrakta även de negativa
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sidorna av Arenaprojektet. Av våra informanter är politikern Jonas Löhnn den enda som starkt
uttrycker negativa, eller enligt oss snarare realistiska åsikter.

5.3 Paketera! Samarbeta!
Eftersom Kalmar som stad i dagsläget befinner sig i en expansionsfas, förutfattar vi att
Kalmar, konkurrensmässigt, kommer att stärkas som destination. Dessa nya etableringar leder
därför till att företag behöver öka attraktionskraften i sina erbjudanden. Vi ser att många
företag väljer att slå ihop sina tjänster och erbjudanden till ett koncept för att skapa en
helhetsbild av destinationen och utbudet. Swarbrooke (2005:49) menar att paketering innebär
att attraktionen kombineras med olika aktörers erbjudanden för att göra det mer attraktivt och
tillgängligt samt att sälja produkten genom att göra den till en del av paketerbjudandet. Enligt
Hanefors och Mossberg (2007:79) finns bland annat paketresor som går med exempelvis buss
till olika sport- eller kulturevenemang. Vi nämnde i kapitel fem att marknadschefen Staffan
Roth hade för avsikt att bussa folk till Kalmar FF:s matcher. Detta tycker vi är viktigt för att i
största möjliga mån bidra till åskådarnas bekvämlighetskrav.
Om Arenabolaget skulle paketera erbjudanden och tjänster tillsammans med andra aktörer i
Kalmar skulle attraktionskraften i att besöka orten öka (Hanefors & Mossberg, 2007).
Hanefors och Mossberg (ibid.) menar att attraktion bygger på att man förflyttar sig till en
annan värld. Våra informanter menar, som vi tidigare beskrivit, att Arenans främsta
evenemang planeras att vara fotbollsrelaterade. Vi ser att attraktionskraften hos Kalmar i
allmänhet och Arenan i synnerhet skulle öka om fler evenemang än fotboll skulle komma att
äga rum på Arenan – det skulle medföra bredare målgrupp och ökat besöksantal. O’Dell och
Billing (2005:51ff) redogör kring att aktörer inom turismbranschen faktiskt kan paketera
erbjudanden så att turister upplever dem som meningsfulla och attraktiva. Vid paketering av
utbud blir Arenan istället ett centrum för upplevelser och en plats där andra världar erbjuds.
Vi ser att besökare i större utsträckning på så vis kan turista hemma i och med att en större
variation samt bredd av upplevelser gör att besökare får en positiv bild av sin hemstad.
Förhoppningsvis leder detta till att fler Kalmariter börjar turista hemma – upplevelserna finns
ju på hemorten!
Med detta som bakgrund, menar vi att det är viktigt för en destination att samla och paketera
sina tjänster samt förmedla dessa som ett helhetskoncept. Getz (1999:252) beskriver
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paketering som en kombination av olika tjänster som erbjuds och säljs till kunden. Principen
med paketering blir därmed att man erbjuder kunden ett helhetsarrangemang. Kravet för att
paketerade erbjudanden ska kunna anordnas är enligt vår mening ett väl fungerande samarbete
mellan olika inblandade aktörer.
Mossberg (2003:41) menar att om olika aktörer väljer att samarbeta med dem som arrangerar
olika evenemang och/eller paket kan det bidra till en starkare dragningskraft och större vilja
för besökaren att besöka destinationen. Detta ses som ”… ett sätt att öka platsens eller
områdets attraktionskraft”(ibid.) Våra informanter från Kalmar FF har pratat om att inleda ett
samarbete med företag och organisationer såsom Glasriket, Astrid Lindgrens Värld etcetera
för att kunna erbjuda en komplett upplevelse för Arenabesökaren. Besökaren ska väl på plats
kunna ta del av alla godsaker i regionen och den nya Arenan blir trippelnöten i Aladdinasken,
som Ronny Nilsson uttryckte det. Kalmar FF väljer medvetet att samarbeta med andra aktörer
för att ge resenärer en starkare anledning till att resa till Kalmarregionen. Väl på plats erbjuds
resenären den ultimata upplevelsen. Vi redogör nedan kring en av Mossbergs (2003:40ff) tre
inriktningar som handlar om att i högsta möjliga utsträckning erbjuda kunden en komplett
upplevelse. Den syftar till att förstärka nöjesinslaget och olika tjänster samt att paketera
produkter till en gemensam helhet. Vi ser det som en klok strategi från Kalmar FF:s och
Arenabolagets sida att faktiskt gå ihop med andra aktörer. Enligt vår uppfattning erbjuder
Kalmar ett brett utbud av olika produkter och tjänster, vilka tillsammans kan skapa en
helhetsupplevelse för besökaren. Det vi däremot vill höja varningens finger för är att Arenan
som aktör inte ska tillåtas ta för mycket plats i det här samarbetet. Vi ser ett jämnt och seriöst
samarbete i skapandet av helhetskonceptet som kanske den mest essentiella komponenten för
att alla aktörer ska kunna ta sin del av kakan – en rättvist fördelad sådan.
Arkitekten Knutsson menar att Kalmar Län, Öland, Glasriket, Astrid Lindgrens Värld etcetera
arbetar i ett enda stort projekt. Han påstår att en regional expansion kommer att attrahera
besökare till den nya Arenan och det intilliggande handelscentrat. Mossberg (2003:41) hävdar
i stället att uttrycket ”närheten till allt” ofta används i marknadsföringen av ett evenemang.
Här ser vi en risk i Kalmar FF:s val av samarbetspartners. Självklart ser vi mer slagkraftiga
fördelar då Kalmar FF förknippas med stora aktörer och varumärken som exempelvis Astrid
Lindgrens Värld, Glasriket och Öland, men påstår även att avståndet till dessa besöksmål kan
komma att missgynna utvecklingen i Kalmar som stad. Enligt vår mening bör aktörer i
Kalmar stad utveckla ett gemensamt koncept och inte förlita sig på de regionala varumärkenas
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existens. Då syftet med vår studie är att ta reda på hur den nya Arenan skulle kunna bidra till
en säsongsförlängning i Kalmar som stad, anser vi att paketering av lokala erbjudanden, så
som hotell, restauranger, museum, konferens etcetera, bör vara av högsta prioritet. Vi ser det
som en angelägenhet för beslutsfattare att vilja göra det enkelt och bekvämt för besökaren
samtidigt som man paketerar och erbjuder en total upplevelse.
Sammanfattning
Våra informanter beskriver Kalmar som en stad i en uppåtgående spiral. Arenan antas ha en
betydande roll, både för Kalmar som stad och för hela regionen. Vi har funnit stöd i teorier
som beskriver angelägenheten av samarbete i ett projekt av den här karaktären. Eftersom
företag uppfattas som mer attraktiva då de inleder samarbete med andra företag eller
organisationer, anser vi att Arenabolaget skulle göra klokt i att arbeta tillsammans med andra
entreprenörer i Kalmar och paketera sina erbjudanden och tjänster. Teoretikerna påstår att
paketkoncept ger större dragningskraft till platsen i fråga och i det här fallet skulle detta
innebära att man förmedlar ett helhetskoncept för destinationen.
Vi har även presenterat en relativt oklar målsättning med den nya Arenan. De inblandade
aktörerna delar inte åsikt om vad det är som egentligen ska uppnås med denna nybyggnation.
Vi redogjorde därför kring SMART-modellen i projektledning och poängterar att det är
ambitionsnivån, viljan och drivkraften hos beslutsfattarna i regionen som kommer i slutändan
avgör verksamhetens framgång.

47

6 ARENAN SOM GENUIN UPPLEVELSE
Det autentiska uppfattas olika av alla människor. Vi kommer i det här kapitlet att diskutera
hur olika arrangemang på och i den nya Arenan kan bidra till att besökare upplever den som
genuin.
I förra kapitlet redogjorde vi kring en av Mossbergs (2003:43ff) tre definitioner av en
komplett upplevelse. Den tredje utgångspunkten innebär enligt författaren att ”kundes ges
något extra, som inte konkurrenterna erbjuder”. Mossberg (ibid.) hävdar att det inte krävs
speciellt mycket för att uppnå detta. Miljöpartisten Jonas Löhnn menar att fotboll idag inte
längre handlar om bara sporten utan att atmosfären i sig lockar åskådare. Informanterna
betonade att den nya Arenan ska erbjuda ett helt nytt utbud av bekvämlighet och bara det
anser vi vara ”något extra”. Kalmar FF:s marknadschef Staffan Roth menar att den nya
Arenan i jämförelse med Fredrikskans kommer att öka komforten för Arenans besökare –
”alla kommer sitta bra, alla kommer se bra – det blir en helt annan upplevelse”. Han drar
paralleller till Kinnarps Arena i Jönköping, som påstås vara en upplevelse att åka till då man
vill se elithockey och menar att alla möjliga typer av människor kommer att åka till Kalmars
nya arena för att se allsvensk fotboll.
I vårt möte med arkitekten Peder Knutsson påpekade han att det byggs nya arenor hela tiden
och i alla större städer. Därför anser vi det högst angeläget att vår nya arena skiljer sig från
mängden. Även om Arenabolaget främst driver Arenan för att främja fotbollsverksamhet bör
de enligt oss ha som mål att vid alla arrangemang tillfredsställa besökaren. Vi drar här
kopplingar till amerikansk basket och football där arrangörerna i varje halvlek erbjuder en
show för att ge åskådarna en extra touch utöver tillställningen - som körsbäret på toppen av
glassen. Enligt vår mening är det det lilla extra som skapar det genuina i en upplevelse.

Arkitekten bakom den nya Arenan, Peder Knutsson, hävdar att Arenan kommer att bidra till
en genuin upplevelse för besökare i och med att den är säregen. Den är inte efterhärmad utan
snarare inspirerad av godbitar från diverse fotbollsarenor runt om i Europa. Arkitekten tror att
många kommer att besöka Arenan på grund av dess unika externa design. Kort förklarat
kommer Arenans yttersta lager exempelvis att kunna skifta färg i form av ett ljusspel,
exempelvis vara röd då Kalmar FF spelar på hemmaplan.
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Bild 6 och 7 – Visionsskisser över den nya Arenan

Lagkaptenen Rydström framhäver att spelarna i Kalmar FF hade som krav att den nya Arenan
skulle byggas som ett rum och att ljudet skulle stanna kvar där inne. Detta skulle förhöja
stämningen i Arenan. Hans åsikt om Fredrikskans som en naturskön stadion finns kvar men
menar att ”stämningen försvinner eftersom det är så öppet”. Arkitekten Knutssons
resonemang kring Arenans utseende och funktionalitet bygger på att åskådaren ska gå in i
Arenan ”likt en teater”. Knutsson menar att fotboll är ett socialt skådespel, att det hör till att
”sitta och tjabba med varann på läktarna”. Bryman (2005:1ff) menar att sociala arrangemang
kan liknas vid en teaterföreställning i samspel mellan tre olika komponenter; scenen,
skådespelarna och publiken. Det är samspelet dem emellan som skapar upplevelsen. Vi ser
Arenan som scenen där skådespelet utspelar sig exempelvis en fotbollsmatch eller konsert.
Skådespelarna består av fotbollsspelare eller artister och slutligen utgörs publiken av besökare
och åskådare. För att åskådarna ska få en genuin upplevelse i samband med sitt besök tycker
vi att Arenabolaget bör ha i åtanke att upplevelsen skapas i samspelet mellan de ovannämnda
komponenterna.
Fastän våra informanter tydligt har framfört att arrangemang på den nya Arenan kommer att
skapa genuina upplevelser, ser vi en farlighet i att förlita sig på detta argument. Vi är inte
tveksamma till att våra informanter och andra inblandade aktörer för en argumentation kring
att Arenan kommer att vara häftig, speciell och unik i sitt slag, men ställer oss frågande till om
detta baseras på deras egen verklighetsuppfattning eller teorier och studier kring utfallet av
liknande projekt? Vi menar att Arenans besökare kan komma att ha samma åsikt som
Miljöpartisten Jonas Löhnn och över huvud taget inte känna Arenans märkvärdighet. Vi
hänvisar till Mossberg (2003:36) där hon betonar vikten av att kunden ska bli underhållen –
”… det ska vara en show fylld med upplevelser”. För att upplevelserna som äger rum på den
nya Arenan ska uppfattas som genuina bör det till flera olika arrangemang. Dessa ska
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arrangeras vid olika tillfällen under året för att kunna locka olika typer av människor och. Vi
skulle vilja se en ständigt växande Arena, att den alltid ska kännas aktuell, varje gång man
besöker den.

Sammanfattning
De inblandade aktörerna, dvs. våra informanter är försäkrade om att den nya Arenan kommer
att vara något utöver det vanliga. Arkitekten Knutsson poängterar att Arenans säregenhet och
den atmosfär som framspås råda inne på Arenan vid fotbollsmatcher kommer att vara unik i
sitt slag. Oförglömlig.
Teoretiker hävdar dock att det måste till en show, fylld med upplevelser, för att framhäva det
unika i och på en arena. Vi ser gärna att Arenabolaget har både det lilla extra i åtanke, t.ex.
pausunderhållning vid matcher, likaså som det absolut mest spektakulära i evenemangsväg då
man planerar för olika arrangemang. Något som publiken tidigare inte upplevt, som får dem
att sprida det goda ryktet vidare samt återkomma vid ytterligare happenings.
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7 MILJÖPARTIET SOM OPPONENT
I det här kapitlet förklarar vi varför ett av de politiska partierna gick med på förslaget om en
ny Arena, fastän de ställer sig kritiska till den.
Förslaget om byggnation av en ny arena kom från Kalmar FF och såldes in som en
evenemangsarena hos Kalmar kommuns politiker. Alla partier var eniga i beslutet, menar
Arenabolagets VD Nilsson men vi ar tidigare klargjort kring partiernas ställning i frågan
(kapitel 3). Vidare ser vi även indikationer på att Miljöpartisternas åsikt har skiljt sig kraftigt
från mängden. Miljöpartiets Jonas Löhnn menar att miljöpartisterna, precis som alla andra
partier, har interna diskussioner där många av hans partikamrater tycker att ”man borde lägga
ner det här med arenan” och ”vill de så gärna ha en arena får de skaffa pengarna själva”.
Utåt är Miljöpartiet enade och fastän åsikten om att inte ge stöd till Arenaprojektet finns
levande inom partiet har man utåt inte fört den politiken. Löhnn framhåller att fokus på
miljön, utifrån de miljömässiga konsekvenserna som den nya Arenan kan föra med sig, är
oerhört viktigt. Han vill inte ”banta ambitionerna” men menar att beslutsfattare måste tänka
mer på framtiden och den hållbara utvecklingen. Även om man oftast kan hitta en lösning
som ger snabba pengar till både kommun och näringsliv ligger det i Löhnns och Miljöpartiets
intresse att utreda om en investering bibehåller en långsiktig hållbarhet. För att uppnå
hållbarhet inom turism, menar Middleton och Hawkins (1998:85ff) att ett bra samarbete
mellan arrangören, offentliga och privata sektorn måste skapas. Författarna påstår att
”Partnership for sustainability means jointly negotiated and agreed approaches to
tourism management in which the goals are mutually defined and endorsed…”

Citatet innebär att parterna tillsammans förhandlar och kommer med enade beslut kring
turism management samt att man strävar mot samma mål för att uppnå hållbarhet.
Anledningen till att Miljöpartiet har en kritisk syn på ett projekt av den här storleken, tror vi
präglas av partiets noggrannhet att hela tiden värna om miljön, hållbarhet och långsiktighet.
Miljöpartisten Jonas Löhnn samt Kalmar FF:s marknadschef Staffan Roth framför att det
givetvis finns ett miljötänkande perspektiv när man bygger en anläggning av samma karaktär
som den nya Arenan. Hanefors och Mossberg (2007:258ff) förklarar att
”Tankarna om en uthållig turismutveckling har vunnit respekt hos organisationer
och myndigheter … För att uppnå en uthållig turismutveckling gäller det således att
hitta en god balans mellan ekologi, sociokulturella aspekter och ekonomi”.
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Vi drar paralleller mellan citatet ovan och Arenaprojektet och påstår att både Kalmar FF och
Arenabolaget har tagit till sig av miljöpartisternas kritik och tankar gällande miljöaspekten,
samt hur de ska se till arenans existens ur ett långsiktigt perspektiv. En detaljplan framtagen
av Kalmar kommun i samarbete med SWECO presenterar ansvarsområden gällande
sophämtning, avfallssortering, miljömärkt energi, utsläpp av gas och andra skadliga ämnen –
faktorer vilka vi anser vara noga begrundade och väl inplanerade i projektet. I samband med
detta ser vi möjligheter för den nya Arenan att faktiskt kunna ha beläggning året runt, utan att
ha en negativ påverkan på miljön.
Kalmar FF har på sin hemsida, www.kalmarff.se, sedan år 2005 fört en serie intervjuer med
de olika politiska partierna i Kalmar, och i frågan hur de politiska partierna ställer sig inför
Kalmar kommuns förslag till en ny arena, svarar Jonas Löhnn å Miljöpartiets vägnar:
”Vi vill se utredningens slutsatser innan vi bestämmer oss, men vi har några
ståndpunkter som vi knappast kommer att lämna … sen är vi aldrig omöjliga att
övertyga om man har idéer och förslag som är så bra att vi kan se en framtid i dem.
Det är ett ansvar vi försöker ta – att sålla bort sådant som är ohållbart, men också,
framför allt, att fånga upp, utveckla och hitta sätt att förverkliga goda förslag”.

Löhnn hävdar också att det inte är någon större miljömässig konsekvens om man skulle
ha full beläggning på den nya Arenan. Han påstår att det istället skulle vara till en fördel, både
ekonomiskt och ekologiskt, att ha flera aktörer med sig och få till en arena som kan användas
maximalt. Maximalt utnyttjande av den nya Arenan skulle enligt Löhnn förbättra
resursutnyttjandet och Arenan skulle användas så mycket som det går, i stället för att stå still
vissa perioder av året. Svenska Kommunförbundet (2001) beskriver att portalparagrafen i planoch bygglagen (PBL) ger uttryck för en bred samhällssyn samt att planeringens möjligheter att
påverka människors tillvaro. Bestämmelserna syftar till ”att med beaktande av den enskilda
människans

frihet

främja

en

samhällsutveckling

med

jämlika

och

goda

sociala

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människor i dagens
samhälle och för kommande generationer” (Svenska Kommunförbundet, 2001:3). Efter att ha
tolkat Löhnns åsikter och uttalanden uppfattar vi det som att han, med miljöpartiets fulla stöd,
motsätter sig tanken om att den nya Arenan skulle innefatta enbart fotbollsverksamhet. Vi
förstår det som att miljöpartiet tycker att en ny arena är positivt för utvecklingen av Kalmar om
stad om den används till flera olika verksamheter. Vi har hela tiden haft som åsikt att en
byggnation av den här storleken måste användas under hela året och inte bara till de 13
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allsvenska matcher och en sommarkonsert med Per Gessle. Tanken med den nya Arenan var att
ge Kalmar FF konkurrensfördelar samt en kaxigare och sexigare image. Vi ställer oss därför
tvivlande till att Kalmar FF:s åskådare verkligen bidrar till den ökade besöksnäringen som
faktiskt krävs för att Kalmar kommun ska få något i gengäld. Vi ställer oss även frågande till
Kalmar kommuns stöd och bidrag till Arenaprojektet. Enligt våra informanter framgår det att
arrangemangen på den nya Arenan främst kommer att fokusera på Kalmar FF:s
fotbollsverksamhet och på övriga arrangemang enbart om utrymme finns. Flera av våra
informanter har även påpekat att såväl företag och organisationer som privatpersoner kommer
att kunna hyra in sig i bland annat loungen, kongressalen etcetera. Ändå ser vi stora
helhetsarrangemang så som konserter, stora mässor och hästshower omgivna av läktare inne på
Arenan som det mest hållbara. Ska man tjäna de riktigt stora pengarna ska det enligt vår
mening till fulla läktare - flera gånger om året. Vi som turismstudenter, otroligt intresserade av
diverse evenemang och nya idéer, ser gärna att Kalmar kommun, med exempelvis Destination
Kalmar i spetsen, tar sin del av kakan och ökar utbudet av övriga arrangemang. Vi tror att det
är arrangemangen utöver de av fotbollskaraktär som kan komma att bidra till en
säsongsutveckling för både den nya Arenan och Kalmar som stad. Vi liknar säsongsutveckling
vid en cykel och förklarar det med: Ju fler arrangemang, desto mer intäkter. Ju mer intäkter,
desto mer att investera i både hållbarhet, långsiktiga lösningar och nya arrangemang. Åter igen
vill vi koppla detta till Svenska Kommunförbundets (2001) kartläggning av svenska kommuner
som har anammat ett marknadstänkande och investerat i attraktiva stadsmiljöer och stadsdelar
– konkurrensfaktorer gentemot andra orter och regioner.

Sammanfattning
Miljöpartiet är inte det enda politiska parti vars åsikter skiljer sig från de andra
informanternas, dock har Miljöpartiet, som enda parti, varit helt emot Arenaprojektet (så som
den framställs per idag). Löhnn menar att man inte vill banta ambitionerna eller verka
motsträvande utan har ett önskemål om att beslutsfattarna ska vara mer realistiska i sitt
framträdande. Vidare förklarar Löhnn att det vore både en fördel, både ekonomiskt och
ekologiskt att få med så många aktörer som möjligt för att skapa en arena som kan användas
maximalt. Även teoretiker menar att nyckeln till långsiktig hållbarhet är ett gott samarbete.
Vi har fått en bild av ett nytt, roligt och spännande projekt som saknar tydliga mål. Vi ser det
som att aktörerna stressade in i projektet och nu redovisar otydliga planer. För att ge den nya
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Arenan en konkurrensmässig fördel samt en kaxig och sexig image hävdar vi att det bör till
fulla läktare, flera gånger per år. För att uppnå detta krävs en politisk enighet och
gemensamma mål.
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8 SÄSONGSFÖRLÄNGNING TACK VARE EN NY ARENA?
I detta kapitel presenterar vi teorier vilka behandlar lokalinvånarnas betydelse för
säsongsförlängning samt diskuterar kring den säsongsproblematik som präglar
turismindustrin.
”The tourism industry is in many places preoccupied with overcoming
traditional “seasonality problems … demand is concentrated in one or more
“peak seasons” rather than being spread uniformly over the year”. (Getz
1999:53)

Citatet ovan visar att turismindustrin präglas av en säsongsproblematik, det vill säga att
destinationer under vissa perioder av året har svårt att attrahera besökare. Efterfrågan är
endast koncentrerad under en eller flera högsäsonger på året istället för att vara jämnt
utspridda. Vidare menar Getz (ibid.) att olika evenemang har en förmåga att undkomma
säsongsproblematik eftersom de kan anpassas och skapas utifrån olika väderförhållanden. Den
nya Arenan skulle i början konstrueras med ett flyttbart tak. Även om tanken med tak
slopades tycker vi inte att det behöver påverka off-säsongen negativt. Utifrån Getz (ibid.) teori
hävdar vi att antalet arrangemang på den nya Arenan inte ska begränsas på grund av vädret
utan i stället anpassas utifrån årstiden – snö- och isshower på vintern och konserter och
festivaler på sommaren. Både Arenabolagets VD Ronny Nilsson och Kalmar FF:s
marknadschef Staffan Roth menar att utomhusarrangemang ska hållas under sommarperioden
och inomhusarrangemang i lokalerna inne i Arenan under vinterhalvåret. Henrik Rydströms
förslag till säsongsförlängning är att det bör satsas på ett tak i det fall att det visar sig att
Arenan blir evenemangsmässigt lidande och stå tom under vinterhalvåret. Vi menar att om
Arenan överhuvudtaget ska kunna vara en bidragande faktor till säsongsförlängning måste
evenemang förankras under hela året och attrahera gamla såväl som nya besökare.
Getz (1999:53f) menar även att lokalinvånare ofta föredrar evenemang arrangerade under offsäsongen. Han påstår att det i off-säsong är lättare att fokusera på lokalbefolkningen och deras
upplevelse. Getz (ibid.) skriver dessutom att destinationer inte ens behöver ha off-säsong om
strategin med att sprida ut arrangemangen under året lyckas. Arenaansvarig i Kalmar FF,
Johnny Petersson fastställer att det finns förhoppningar om att Arenan ska användas till andra
aktiviteter förutom fotbollsverksamhet och menar att musikarrangemang, utställningar,
kongresser etcetera kan komma att bli aktuellt. Evenemangen ska ”… vara det som skapar en
ännu bättre ekonomi för Kalmar FF” (www.kalmarff.se). Vi hävdar, utifrån Getz (1999)
teorier kring säsongsförlängning, att Arenabolaget bör ha som mål att förankra evenemang
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och arrangemang året runt, både inomhus och utomhus, för att hålla Arenan levande. Vi håller
fast vid vårt argument om att arrangemang på och i den nya Arenan kan komma att ha stor
påverkan på säsongsutvecklingen även i Kalmar stad.
Arenaarkitekten Peder Knutsson framför att ”svårigheten med den här arenan är att den
byggs i en liten stad som Kalmar. Man skulle kunna bygga den på ett annat sätt men den är
bra för Kalmars storlek. Det är en liten arena som ska se maffig, kaxig och sexig ut”.
Lagkaptenen Rydström beskriver att den nya Arenan kommer att bli ”Rock n’ Roll sexig” och
inte ”dansbandsaktig” som Fredrikskans är idag. Han tror att en snygg Arenabyggnad kommer
att bidra till att fler människor besöker Arenan på grund av dess omtalade design. Med
bakgrund i Hanefors och Mossberg (2007:115ff), menar vi att den unika designen kan komma
att vara en attraktionskraft för besökare att resa till destinationen och dess nya Arena.
Marknadschefen Roth menar att attraktionsvärdet i Arenan inte endast begrundas hos dem
som vistas inne i Arenan utan även för de som åker förbi. Roth menar att stor vikt har lagts i
att ta fram den externa interiören, att Arenan ska se trevlig ut och ligga i ett bra område är
oerhört viktigt. Arenabolagets VD Nilsson liknar den nya Arenan med trippelnöten i Aladdin
och menar att Arenabolaget inte ville konstruera ”en jävla plåtlåda” utan Arenan ska vara
”pralinen i hela det här området”. Fastän Hanefors och Mossberg (ibid.) hävdar att
attraktionskraften kan ligga i designen, tror vi inte att besökare reser till Arenan enbart på
grund av dess utseende, utan även tack vare den unika upplevelsen som erbjuds, kryddad av
ett speciellt arrangemang, blandad med häftig miljö och atmosfär. Självklart bör attraktiva och
efterfrågade arrangemang äga rum för att väcka ett intresse samt hålla det vid liv.

Sammanfattning
Turismindustrin präglas av en säsongsproblematik. Getz (1999) hävdar att man kan
undkomma detta problem genom att arrangera olika årstidsanpassade evenemang.
Destinationer, exempelvis Kalmar, behöver egentligen inte ens ha off-säsong om strategin
med att sprida ut de olika arrangemangen över hela året lyckas. Lagkaptenen Rydström
önskar ett skjutbart tak över den nya Arenan som en del av lösningen på turismindustrins
akilleshäl.
Det är alltså av högsta angelägenhet för säsongsförlängningen i sommarstaden Kalmar att
erbjuda arrangemang också under vinterhalvåret. Visserligen har de inblandade aktörerna för
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avsikt att bygga arenornas motsvarighet till trippelnöten i Aladdinasken men det är, som vi
tidigare redogjorde kring, inte enbart exteriör och fysisk framställning, utan den unika
upplevelsen som gör att besökarna återkommer.
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9 SLUTSATSER
Syftet med den här uppsatsen var att studera projektet kring den nya Arenan samt hur de
inblandade aktörernas tankar löd kring denna investering. Vi kommer nedan att presentera de
slutsatser vi kom fram till i studien. Vår forskningsfråga lyder:

På vilka sätt kan den nya Arenan bidra till en säsongsförlängning i
sommarstaden Kalmar?
Det vi kom fram till är att:
Säsongsförlängning i Kalmar som sommarstad inte enbart behöver innebära att turister reser
hit av olika anledningar. Även lokalbefolkningen bör ses som en bidragande faktor till
säsongsförlängning och utveckling av den nya Arenan. Dock ser vi lokalbefolkningens
deltagande i arrangemang på och i Arenan direkt gynnande för Arenabolaget och inte
nödvändigtvis Kalmar som stad.
Kalmar kommun som delaktig aktör i Arenaprojektet bör ta mer plats och få större inflytande
i arenaverksamheten. Om kommunen vill se en säsongsförlängning i Kalmar, krävs ett större
engagemang från deras sida. Vi tror att Arenabolaget fokuserar sin verksamhet kring fotbollen
och utvecklingen av Kalmar FF:s som lag och därmed inte lägga någon större vikt vid andra
arrangemang och evenemang. För att den nya Arenan ska blomstra året om och kunna bidra
till att besökare reser till Kalmar, kan man som kommun och destination inte förlita sig på att
Arenabolaget ska anordna arrangemang utöver fotbollen då det tydligt framkommer att
intentionen från Arenabolagets sida är annorlunda.
Om Kalmar kommun inte godkänt projektet och beslutat om att ge bidrag till Kalmar FF
skulle Arenaprojektet inte varit genomförbart. Därför ser vi det som en ännu större
angelägenhet för Kalmar kommun att äta sin bit av kakan och faktiskt påverka valet av
arrangemang som ska äga rum på och i Arenan. Arenabolagets VD Ronny Nilsson beskrev att
förslaget godkändes eftersom det såldes in som en evenemangsarena. Vi ser en investering på
5,8 miljoner per år under en 20-årsperiod som högst osannolik från Kalmar Kommuns sida
om man inte haft baktankar med annan intäktsgenererande verksamhet, exempelvis shopping
och besöksnäring indirekt kopplade till Arenan.
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Om Arenabolaget går med på att maxa verksamheten på och i Arenan och anordnar
evenemang av olika karaktär året runt, kommer detta bidra till att andra verksamheter inom
besöksnäringen också kommer att tvinga maxa sin kapacitet. En fullsatt julkonsert på Arenan
uppmuntrar Kalmars hotell, restauranger och andra turismaktörer att utöka säsongen. Detta
kan bidra till säsongsförlängning.
Kombinerade paketresor där olika aktörer i Kalmar går ihop och samarbetar kring ett koncept
– att erbjuda en oförglömlig vistelse i Kalmar – är en viktig förutsättning för
säsongsförlängning. Att paketera och distribuera sina erbjudanden på ett lättillgängligt och
bekvämt sätt för besökaren, bidrar till att fler får en önskan att resa hit.
Den unika upplevelsen vilken olika arrangemang kan komma att bidra till, exempelvis den
specifika karaktären och känslan av en fullsatt konsert sommartid, kan locka åskådare till att
återvända och delta i skapandet av andra evenemang, exempelvis fotbollsmatcher,
julmarknader eller cirkus under andra årstider.
En ny arena är ett attraktionsplåster för fotbollsintresserade. Vi tror att detta kan vara till
fördel i marknadsföringen av Kalmar samt olika aktiviteter som äger rum på destinationen.
Som fotbollssupporter reser man till Kalmar för ett besök på Arenan och för att delta i
upplevelsen i en match. Som arrangör gör man, enligt vår åsikt, klokt i att fylla dessa besökare
med andra kulturella jippon vid sidan av fotbollen. Dock krävs ett gott samarbete mellan olika
aktörer i Kalmar samt lokalbefolkningens delaktighet för att skapa ett positivt intryck av
Kalmar som destination.
Oenigheter samt att de inblandade aktörerna inte delar samma åsikter och visioner har
genomsyrat hela denna rapport. Detta medför enligt vår mening svårigheter att uppnå en
slutprodukt de alla kan enas om. Våra informanter, dvs. nyckelpersonerna i Arenaprojektet
har bistått oss med sina tankar och åsikter kring byggnationen. Det föreligger i dagsläget
ingen heltäckande information om projektet. Ändå väntas det stå klart om lite mer än ett år.
Många av partierna är tveksamma till beslut och ett slutligt beslut är fortfarande inte taget,
varken i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige (www.kalmar.se). Politikernas åsikter
och värderingar kan komma att kollidera, kanske flera gånger, innan projektet går i mål. Vi
ser inte detta projekt som realistiskt genomförbart, dvs. att den nya Arenan står klar att
användas hösten 2008. Dessförinnan ska det till diverse olika sammanträden, beslut, modeller
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som ska presenteras etcetera. Dessutom har ingen av våra informanter, inte vid något tillfälle,
nämnt yttre ekonomiska faktorer så som ekonomisk kris, inflation, krig eller liknande. Vi
befarar att ärendet, dvs. Arenaprojektet kommer att bli en politisk stridsfråga den dagen det
slutliga förslaget läggs fram. Vi befarar även att dessa oenigheter och otydliga projektmål
kommer dra ut på tidsramen och att den Arena som sägs stå klar hösten 2008 i själva verket
inte ens kommer ha påbörjats då. Det är av högsta angelägenhet att samma tankar och visioner
implementeras hos samtliga inblandade aktörer för att detta projekt ska nå sitt resultat.
Givetvis ser Kalmar FF arenan som sin egen och fotboll ligger KFF varmast om hjärtat men
för

att

kunna

köpa

bra

spelare,

nya

investeringar,

skapa

förbättringar

och

utvecklingsmöjligheter samt kunna planera klubbens framtid bör klubben tjäna pengar under
off-säsong.
Vår slutsats i den här uppsatsen är att den nya Arenan kan bidra till en säsongsförlängning i
sommarstaden Kalmar. För att detta ska vara möjligt och genomförbart bör;



samtliga beslutsfattare börja spela i samma lag



klara och tydliga mål med projektet måste sättas upp



fokus läggas på hur ett projekt av den här storleken kan gynna Kalmar som
destination, inte enbart en aktör (Kalmar FF i det här fallet)



Arenabolagets VD Ronny Nilsson komma ifrån fotbollshysterin kring Kalmar FF och
ha som mål att vara VD för evenemangsarena



verksamheten maxas – man planerar för evenemang året runt för att komma ifrån
turismbranschens säsongsproblematik
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10 REKOMMENDATIONER
Vi tror att ”Småländsk måttfullhet” ligger i upplevelsen snarare än pengars värde räknat i
kronor och ören. Med detta menar vi att småländskt perspektiv – intimt och unikt – snarare än
pampigt, påkostat och tomt, bör anammas av beslutsfattarna för att uppnå den typ av
säregenhet vi eftersträvar.
Det är av högsta angelägenhet att beslutsfattarna börjar se andra regioner som konkurrenter.
För att leva upp till teorin kring Fartfyllt, Folkligt, Festligt och Fullsatt bör verkställande hela
tiden utgå från ett businesstänk – Vad genererar inkomst till Arenan och vad skiljer oss från
mängden? För att uppnå den Rock ’n Roll-status som lagkaptenen Rydberg eftertraktar är det
av stor vikt att tänka stort, men också agera stort. Det viktigt att se kommunen som en stark
medspelare i projektet, inte bara vad gäller det 20-åriga bidraget utan även när det kommer till
andra viktiga investeringar och arrangemang i, på och kring den nya Arenan. Arrangemang
såsom den årliga Fotbollsgalan och faciliteter runtomkring den bekostas inte av
fotbollsklubbarna dock är det just fotbollsklubbarna som får mest goodwill av den här typen
av promotion. En annan viktig medspelare i destinationsutveckling är Regionförbundet – en
organisation vars arbete går ut på att främja regioners utveckling. En organisation som ingen
av våra informanter ens har nämnt. I Arenaprojektet, vilken roll ska tilldelas
Regionförbundet?
Det skulle vara klokt av de inblandade aktörerna att sätta upp mål, ett eller flera, samt diverse
delmål, för att veta vad det är man arbetar mot. Därefter följer arbetet med att skapa ett
varumärke. Ett starkt sådant. Arenabolagets VD har vi tidigare beskrivit som frontfigur för
hela Arenaprojektet samt den som ska verkställa samtliga beslut kring den nya Arenan. Det är
dock essentiellt att han utstrålar och arbetar för trovärdighet, ett starkt project management
samt fokuserar på destinationsutveckling – dvs. inte enbart utvecklingen av Kalmar FF som
fotbollsklubb. Ronny Nilsson gör farligt i att som VD för Arenabolaget visa favör gentemot
Kalmar FF och fotbollsverksamhet. Projektet såldes ju trots allt in som en evenemangsarena
varför annan verksamhet absolut inte bör få uteslutas. Möjligheterna är många och om dessa
verkställs genom att kartlägga publikens efterfrågan utifrån säsong kommer det inte bara
bringa ett mervärde för Kalmar som destination utan även för Kalmar FF som Allsvensk
fotbollsklubb.
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Kalmar FF’s marknadschef Staffan Roths uttryckta åsikter om att den nya Arenan ska vara ett
substitut för Slottsruinen på Öland samt att Arenabolaget kommer att tillämpa en form av
toalettmarknadsföring för att locka en annan typ av åskådare till Arenan ser vi som föga
genomtänkt. Uttalanden som dessa hör hemma på avbytarbänken och bör inte under några
som helst omständigheter yttras. Dessutom visar det att Roths tro på visionen om en unik
arena i Kalmar är som bortblåst. Roth verkar ha en uppfattning om att utbudet av toaletter är
nyckeln till framgång då man ska marknadsföra sig gentemot nya målgrupper. Visserligen är
vi positiva till att samtliga ytor, även toaletterna på den nya Arenan, nyttjas till någon form av
intäktsdrivande verksamhet men det är just evenemang vi starkt vill framhäva som den
avgörande faktorn vad gäller dragningskraften till destinationen Kalmar.
I skrivande stund planerar Kalmar kommuns politiker inte enbart kring en ny arena utan en
helt ny, attraktiv stadsdel – ett handelsområde i kvarteret Bilen. Jätten IKEA har redan slått
upp sina portar och lokalt ryktas det redan om etableringar av bland annat tyska kedjorna
Bauhaus och Media Markt. Det blir därför oerhört viktigt att paketera, organisera och
samarbeta kring olika typer av erbjudanden i Kalmar. Fokus bör läggas på gemensam
marknadsföring av hela destinationen samt planering och genomförande av diverse
paketresor. Essentiellt är också att söka kunskap i både teori och verklighet, dvs. att se av
andra arenaprojekt och lära sig av deras misstag och framgångar.
Kommunstyrelsen i Kalmar i samarbete med Kalmar FF, tog år 2006 fram ett förslag att skapa
en arena för fotboll, konserter, mässor och utställningar. Beslutsfattarna gör klokt i att
engagera lokalbefolkningen och se till att det här Arenabygget blir hela kommunens
angelägenhet.
Vi menar att den säsongsproblematik som präglar turismindustrin kan frånkommas med rätt
management och rätt tillvägagångssätt – Skapa turism- och besöksrelaterad verksamhet året
runt; medeltida vårmarknader, sommarkonserter, Melodifestivalen, Disney on Ice,
julkonserter och mässor utöver Kalmar FF’s matcher. Det är av stor vikt att skapa
dragningskraft i minnesvärda happenings.
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BILAGOR
BILAGA 1 - Frågeguide till intervjuerna
Hänvisning till bilaga 1 återfinns på sida 13.
BAKGRUND
– Post
– Intresse för Arenan
– Position i Arenanätverket
ARENAN
– Tanken bakom en ny arena
– Varför en ny arena?
– Ekonomi?
– Hur påverkar Arenan utvecklingen av Kalmar?
– Liknelse med andra städer eller arenor
– Säsongsförlängning
– Aktiviteter på arenan
– Off-säsong
– Evenemang eller andra aktiviteter förutom fotboll
– Tak
– Strategier för att locka besökare till Arenan
KALMAR FF
– Vad har Kalmar FF för påverkan på Kalmar som stad?
TURISM
– Arena – Bidragande till ökad turism till Kalmar?
– Vilka reser i så fall hit?
– På vilka sätt skulle arenan kunna bidra till ökad turism/besöksnäring i Kalmar?
– Arenan – Turismattraktion?
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BILAGA 2 - Presentation av informanter
Hänvisning till informanterna återfinns återkommande i hela uppsatsen.
Ronny Nilsson, VD Arenabolaget. Förutom VD-posten i Arenabolaget har han många andra
bollar i luften och ett brett kontaktnät.
Göran Häggfors, Oppositionsråd Kalmar Kommun och liksom Nilsson, delaktig i många
projekt och verksamheter i Kalmar.
Jonas Löhnn, Kommunalråd Miljöpartiet Kalmar Kommun.
Ola Johansson, Förvaltningschef Kalmar kommun. Arbetar på Fastighets- och
inköpskontoret.
Staffan Roth, Marknadschef Kalmar FF.
Peder Knutsson, Arkitekt på Arkoteknik samt vars ritningar på den nya Arenan godtogs och
verkställdes.
Henrik Rydström, Lagkapten Kalmar FF. Är även den som har representerat Kalmar FF:s
spelartrupp och fört deras talan.
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BILAGA 3 – PLANBESKRIVNING FRÅN KALMAR KOMMUN
Hänvisning till detaljplanen återfinns på sidorna 11 och 31.
http://www.kalmar.se/upload/sbk/Detaljplaner/bilen6/planbeskrivning.pdf
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