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Syfte 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett servicelandskap, som idrotts- och 

evenemangsarenan, kan utvecklas och förändras gentemot deras kunder. Vi vill även med 

hjälp av vårt fallstudieobjekt klargöra hur värde skapas för de företag som agerar på 

Swedbank Stadion. 

 

Metod 
Vi har under vårt uppsatsskrivande använt oss av en kvalitativ metod och utefter det arbetat 

mot ett fallstudieobjekt. Vi har genomfört sex intervjuer med olika respondenter med 

anknytning till Swedbank Stadion. Fem utav dess intervjuer genomfördes ”face-to-face” 

medans en genomfördes via mail. Vi har noga följt de riklinjer som finns kring den kvalitativa 

metoden och även tagit till oss viktig fakta för att kunna genomföra en fallstudie.  

 

Slutsatser 
Efter uppsatsens genomförande kom vi fram till en rad slutsatser som presenteras i vår teori 

och empiri analys samt i vår slutdiskussion.. Vi kan nämna att vi genom våra intervjuer sett 

klara tendenser till att servicelandskapet spelar en stor roll kring det värde deras 

företagskunder skapar. Vi har i uppsatsens diskussionskapitel sammanställt tre olika modeller 

kring de ämnen som vi har sett är viktiga för företagskundernas värdeskapande på Swedbank 

Stadion. I den första modellen illustrerar värdeskapande genom ömsesidig marknadsföring, 

som vi anser vara en viktig del då dessa kunder befinner sig tillsammans på en välkänd plats. 

Den andra modellen visar värdet av ett socialt nätverk i ett servicelandskap medans den sista 

modellen är en sammanställning av den totala värdeskapande processen som Swedbank 

Stadions företagskunder går igenom eftersom de bedriver sin dagliga verksamhet på arenan.  

 



 

 

  

Abstract 

The purpose of this essay is to look at the Swedbank Stadion, which is a modern stadium in 

the south of Sweden. Swedbank Stadion is the home ground of Malmö FF, one of the largest 

football team in Sweden, and the goal is to create value for the team. The stadium owners 

have to get companies to hire premises inside of the stadium so they can pay for the home 

ground of Malmö FF. Therefore we have focused on the servicescape in the stadium and how 

it can create value for the companies that act on Swedbank Stadion on a daily basis.  

 

This study of the Swedbank Stadion is based on a qualitative approach. The qualitative 

approach is chosen because we wanted to establish deeper understanding for the case itself. 

The empirical materials have been collected in six interviews with people who have a close 

insight to the stadium and knowledge of how the collaboration with the companies in it 

progress. Those interviews are our base for the analyses in this essay. In the last two chapters 

in this study you can read about our conclusions and what we think about the stadium and its 

customers.  

 

Keywords: Swedbank Stadion, Servicescapes, Value creation, Value of places, Social value, 

Place marketing 
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1. Inledning 
I detta kapitel vill vi skapa en förståelse för läsaren kring ämnet vi har valt. Vi väljer att 

presentera en bakgrund kring ämnet för att ytterligare tydliggöra branschens frågetecken. 

Läsaren kommer här även få en inblick i vilket vårt syfte med uppsatsen är och vilket problem 

som vi ämnar diskutera. Slutligen kommer vi även att påvisa vilka avgränsningar vi har valt. 

 

 

 

1.1 Bakgrund 
Inom marknadsföring är det många olika perspektiv som hela tiden behandlas och det påvisas 

att det finns mycket som kan göras för att påverka en människas inköp. Något som är en 

relativt ny företeelse när det gäller marknadsföringsstrategier är diskussionen kring 

servicescapes, eller servicelandskap som det översatts till på svenska. Det uppmärksammades 

explicit 1992 då Mary Jo Bitner skrev sin omtalade artikel ”Servicescapes: The Impact of 

Physical Surroundings on Customers and Employees” i tidskriften Journal of Marketing 

(Bitner 1992). Detta är dock inte första gången som intresset för rumsliga sammanhang i 

servicemöten tas upp. Pierre Martineau begrundade redan 1958 vad det var som gjorde att en 

kund valde en affär framför en annan. Han menade vidare att inte bara variabler som 

placering, priser och utbud spelar in utan även affärens personlighet och image, det vill säga 

hur affären framstår i konsumentens sinne, dess funktionella kvalitet och den aura som affären 

utstrålar (Martineau 1958). Detta spinner Sherry (1998) vidare på och anser att affärslokalens 

layout och arkitektur, symboler och färger, marknadsföring och personal har stor betydelse.  

 

Någon som även har berört ämnet är Kotler (1973). Han menar att mötet mellan kund och 

säljare sker på en plats som innehar en viss atmosfär beroende på dess specifika attribut. Han 

anser vidare att atmosfären rentav kan vara den primära produkten. Därefter ger han 

atmosfären tre roller. Den första rollen handlar om att skapa uppmärksamhet hos kunden. 

Detta kan göras genom att skapa en speciell atmosfär i servicelandskapet eller genom att göra 

någonting oväntat. Den andra rollen handlar om att förmedla ett eller flera budskap till sina 

kunder, att visa dem vad företaget vill förmedla till kunden. Den tredje och sista rollen 

handlar om att framkalla känslor hos kunden för att få denne att känna en viss samhörighet till 

företagets värderingar och image (Kotler 1973). Liknande resonemang har lanserats av 

Donovan & Rossiter (1982) samt Garder & Siomkos (1986), där det sistnämnda författarparet 

konstaterade att advokatbyråer med en exklusiv atmosfär i sina lokaler gav intrycket att vara 

mer exklusiva än andra advokatbyråer. 

 

Även Bitner & Zeithaml (2000) menar att ett servicelandskap sammantaget spelar olika roller. 

De har dock utvecklat Kotlers (1973) roller och har infört en fjärde roll. Den första rollen 

handlar om att servicelandskapet utgör en visuell metafor för företaget och vad företaget har 

att erbjuda, något som kan kallas att servicelandskapet har en paketeringsroll. För det andra 

kan servicelandskapet underlätta, eller förhindra, den interaktion som utgör servicemötet, det 

vill säga att servicelandskapet har en underlättanderoll. För det tredje kan servicelandskapet 

skapa gynnsammare förutsättningar för socialiseringen av individer som befinner sig däri, 

hjälpa både anställda och kunder att finna och spela deras roller så som förväntningarna är 

lagda, servicelandskapet har vidare en socialiseringsroll. För det fjärde och sista fungerar 

servicelandskapet som en urskiljare. Genom den fysiska platsens utformning är det möjligt att 

ge signaler som är avsedda att locka till sig vissa kundsegment och avfärda andra. 
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Vidare kan ett servicelandskap ses som en del av det värde som företag vill skapa. Detta är 

någonting som Wikström et al (1992) tar upp. De menar att det nu börjar en artskillnad kring 

hur marknadssegmentering, marknadsföring och differentiering behandlas. Ämnena har allt 

mer kommit att fokuseras på kunder och företagskunder. Ett sådant synsätt menar Wikström 

et al (1992) innebär att inte bara en förskjutning av etablerade synsätt utan snarare ett 

grundläggande nytt paradigm. Företag gör allt fler affärer på kundernas värdeskapande. 

Kundernas värdeskapande är den process som ett företag måste lära sig i grunden att förstå, 

hantera och utveckla för att kunna göra affärer på ett genuint nytt sätt.  

 

Wikström et al (1992) menar vidare att ett resultat av fokuseringen på kundernas, och 

företagets egna, värdeskapande process blir att företag alltmer omdefinierar sin roll i 

förhållande till kunden. Det räcker således inte längre att definiera sin bransch utifrån den 

traditionella input man tidigare levererade till kundens värdeskapande process, utan ett företag 

måste höja sig till en ny abstraktionsnivå och studera samtliga inputs. Dessa inputs kan vara 

kunder, leverantörer eller servicelandskapet som de agerar i. Företag behöver enligt Wikström 

et al (1992) definiera sin strategiska position i relation till kundens totala värdeskapande 

process. Roos et al (2006) åsyftar att värdet som kunden skapar måste komma företaget till 

godo och att den resurs som tillkommer skall vara varaktig, skall vara en resurs som både 

företaget och kunden kan ta till vara på och använda sig utav i framtiden. De menar även att 

det för de allra flesta resurser förhåller sig så att de bidrar till värdeskapandet endast när de 

används och integrerar med andra resurser. Författarna menar vidare att företagen måste skapa 

utrymmen där detta värdeskapande kan ske, så kallade servicelandskap. Genom dessa träffas 

kunderna och företaget och det skapas där värde av en annan kvalitet som annars inte vore 

möjlig. 

 

Bitner (1992) tar upp att det finns mycket lite empirisk forskning där den fysiska 

omgivningen står i fokus. Det handlar här, enligt Bitner (1992), inte bara om att den fysiska 

omgivningen pekar på det framtida kundmötets karaktär och därmed är med och bygger upp 

kundens förväntningar på servicemötet. Hon anser att servicelandskapet även påverkar de 

anställdas prestationsförmåga, motivation och tillfredsställelse i arbetet (Bitner 1992). Vidare 

väljer hon att definiera servicelandskapet som den av människan byggda fysiska omgivningen 

och på så vis påverkar det inte bara kunden eller den anställde utan också den process som 

servicemötet utgör, genom att inverka på interaktionen mellan kund och anställd. 

 

Servicelandskapet kan ses som miljön som hjälper kunden att möta personalen och produkten 

på ett enkelt sätt (Aubert-Gamet 1996). Den fysiska miljön i sig spelar en stor roll i hur 

kunden associerar kvalitet på produkten eller tjänsten. Om man återigen ser till exemplet som 

togs upp ovan med advokatbyrån får kunden ofta en bättre bild av företaget och tjänsten om 

servicelandskapet framstår som lyxigt och påkostat. Författaren menar vidare att det är 

viktigare för tjänsteföretag att arbeta extra hårt på hur deras servicelandskap skall utformas än 

vad produktföretag behöver göra. Detta beror i första hand på att de sistnämnda företagen inte 

använder sin fabrik som ett direkt servicelandskap. Här framstår istället butiken som säljer 

företagets produkter som servicelandskapet för kunderna (Aubert – Gamet 1996). 

 

En bransch som mycket påverkas av servicelandskapens struktur och hur värdeskapande 

uppnås genom detta är upplevelseindustrin. Denna bransch är i ständig förändring och där är 

den allmänna tendensen att vi söker oss allt fler upplevelser - upplevelser som gör oss större 

värde, större tillfredsställelse (Mossberg 2003). Mossberg (2003) har som en utav många 

författare berört hur kunder i dagens samhälle begär allt mer från de upplevelser de väljer att  
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anknyta sig till. Det handlar inte längre enbart om själva upplevelsen utan kunderna kräver 

även andra attribut för att anse att upplevelsen är ultimat. En faktor som påverkar detta är 

självklart servicelandskapet. Med detta i åtanke blev vi intresserade på vad inom 

servicelandskapet som påverkar företagskunden, och gör att denne känner mervärde i 

tjänsteögonblicket. 

 

Vi har närmare valt att inrikta oss på idrotts- och evenemangsarenor och hur de arbetar med 

sitt servicelandskap då dessa arenor ständigt görs om utifrån de olika event som kommer att 

ske. Vidare kommer uppsatsen även att beröra hur värde skapas för de inhyrda kunder, 

företagskunder, som agerar och har deras dagliga verksamhet på dessa arenor. På grund av det 

stora utbud av arenor som finns kring detta ämne har vi valt att använda Swedbank Stadion i 

Malmö som fallstudieobjekt. Denna arena byggdes 2009
1
 och kan på grund av detta studeras 

närmare kring hur tankarna var då arenan byggdes och hur de medvetet har arbetat med att 

bygga upp arenan utifrån vilka evenemang som skall kunna genomföras där och kring att de 

har valt att låta olika företag hyra deras lokaler. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det som är intressant för vår fallstudie är hur ett servicelandskap kan förhöja värdet för 

arenans företagskunder. Servicelandskapets alla faktorer har, enligt Ezeh & Harris (2007), en 

inverkan på hur kunderna tar till sig olika evenemang samt hur de som finns i omgivningen 

påverkas av detta. Cockrill et al (2008) skriver att servicelandskapet måste bli ändamålsenlig 

och effektfull för att ge anledning till kunden att integrera med produkten resultatrikt och 

funktionellt.  Vidare menar de att kunden reagerar på servicelandskapet på två olika sätt, 

antigen vill kunden stanna där eller så vill de inte vara kvar. Det som vi tycker är fängslande 

att undersöka är hur Swedbank Stadion har utformat sitt servicelandskap för att det ska tilltala 

de företagskunder man vill locka till sin verksamhet. Företagskunderna måste kunna utföra sin 

egen verksamhet under arenans tak utan att de blir störda av de andra företagskunderna samt 

de övriga eventen som arrangeras på Swedbank Stadion. 

 

Fler och fler arenor har byggts upp de senaste åren och när det blir fler aktörer på marknaden 

uppstår det en hårdare konkurrens om olika evenemang och olika företagsaktörer som vill 

hyra in sig i lokalerna som en arena kan erbjuda. De olika arenorna kan med hjälp av priset på 

lokalerna, platsen, servicelandskapet konkurrera med varandra. Den konkurrensfaktorn vi 

kommer att titta närmare på är servicelandskapet och hur Swedbank Stadion har arbetat med 

att skapa den atmosfär som Kotler (1973) tar upp som viktig i servicelandskapet.  

 

Begreppet servicelandskap består, enligt Ezeh & Harris (2007) av två delar, den första är 

materiella ting, så som byggnader, dekorationer och så vidare, medans den andra innehåller 

immateriella ting, så som färg, temperatur, musik och liknande. Dessa två utgör 

serviceupplevelsen för kunden samtidigt som de påverkar de anställdas och kundernas 

beteende (Ezeh & Harris 2007). Wilson et al (2008) skriver även att webbsidor och det 

virtuella servicelandskapet tillhör den materiella delen av servicelandskapet som företagen på 

senare tid har börjat använda sig av för att kommunicera ut upplevelsen både före och efter 

servicetillfället. Det som vi finner är intressant är hur Swedbank Stadion har gjort med att  

                                                 
1
 http://www.swedbankstadion.se/ 
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samordna delar av sitt servicelandskap, som även används till olika evenemang, för att skapa 

värde hos sina olika företagskunder. Värde är ett viktigt ämne att beröra då det för företag ses 

som en stor del av hur relationen till dess kunder ser ut men även på grund av hur vida värdet 

är med och påverkar den ekonomiska utvecklingen.  

 

Enligt Wilson et al (2008) påverkar det materiella objektet, i synnerhet i servicelandskapet, 

kundens upplevelse av hur de får tjänsten levererad till sig. I vårt fall handlar det om hur man 

utformar servicelandskapet utefter olika evenemang i ett och samma servicelandskap. Den 

arena vi har tänkt studera arrangerar en mängd olika evenemang så som fotbollsmatcher, 

shower, mässor och så vidare och alla dessa kräver olika former av servicelandskap. Därför är 

det i vårt fall intressant se hur Swedbank Stadion arbetar med utformningen av 

servicelandskapet för att ge företagskunden den ultimata upplevelsen. Vidare skriver Wilson 

et al (2008) att det materiella utförandet kommer att sätta spår i kundens upplevelse beroende 

på hur kunden känner samhörighet, blir tillfredställd och känslomässigt förenad med hur 

tjänsten är organiserad. 

 

I vår fallstudie handlar det om hur Swedbank Stadion arbetar med att tillfredställa de olika 

företagskunder som hyr in sig in på arenan. Dessa har alla olika krav på servicelandskapet 

eftersom deras verksamheter kräver olika förutsättningar. Sådana krav kan vara att lokalerna 

måste vara utformade på et visst sätt utifrån den verksamhet som kommer att ske, att 

restaurangföretaget måste ha ett kök, IT-bolaget öppna landskap, möjligheten att äta lunch 

nära sitt arbete och så vidare. Wilson et al (2008) har listat upp vissa materiella faktorer som 

är av vikt att ta hänsyn till vid ett arenaevenemang.  De faktorerna är följande: parkering, 

toaletter, ingång, webbsidor, biljetter, program, uniformer, underhållning, biljettuthämtningen, 

arenas utformning, placering och tillhandahållande av mat. Alla dessa faktorer utgör en liten 

men viktig påverkan på kundens upplevelse av tjänsten (Wilson et al 2008).  En arena med 

fungerande toaletter är bra både för besökarna och företagskunderna. En annan faktor som 

kan vara med och påverka företagskunderna är den placering arenan har. Beroende på vart 

den ligger kan olika typer av värde skapas för företaget som agerar på arenan.  

 

Värdet kan även skapas till Swedbank Stadions olika företagskunder genom att arenan 

tillhandahåller ett visst servicelandskap. Ett ökat värdeskapande kan ske genom ökad ”täthet” 

av resurser och aktiviteter menar Wikström et al (1992). Vidare diskuterar författarna att 

värde skapas alltmer genom utveckling och mobilisering av nätverk vilket kan ske i 

exempelvis ett servicelandskap. Kunderna i detta nätverk ses alltmer som samproducenter av 

värde och inte enbart som passiva användare. Den värdeskapande processen fortgår alltjämt 

och flera olika företeelser spelar in när ett företag utvecklar sin verksamhet.  

 

 

1.3 Problemformulering 
Som vi har nämnt ovan spelar servicelandskapet en stor roll för de olika företagskunder som 

befinner sig på arenan och deras värdeskapande process. I Sverige finns det många olika slags 

arenor med vilka olika företag väljer att samarbeta. Alla dessa arenor skiljer sig från varandra 

på ett eller annat sätt. Vi har valt att inte ta upp skillnaderna mellan alla dessa arenor utan vi 

kommer istället att koncentrera oss på en arena och dess företagskunder. Vi har valt att endast 

fokusera på Swedbank Stadion i Malmö som är en av de arenor som har byggts under senare 

år. 
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Då en arenas uppbyggnad och funktion kräver stor planering och struktur anser vi det vara 

väldigt spännande att undersöka dess servicelandskap närmare. Det finns många stora arenor 

runt om i landet som fungerar som upplevelsearenor för olika event. Detta ställer stora krav på 

dem då dess servicelandskap snabbt och relativt enkelt måste kunna förändras och inta en 

skepnad som passar det specifika eventet. De som äger och styr en arena måste på grund av 

detta vara på det klara med att det krävs mycket pengar och stor flexibilitet för att driva runt 

ett servicelandskap som detta. På grund av detta har Swedbank Stadion valt att hyra ut vissa 

delat av servicelandskapet till ett antal företagskunder, det vill säga de företag som har valt att 

fördriva sin dagliga verksamhet och agera på arenan.
2
 När det gäller en arenas företagskund, 

och då speciellt Swedbank Stadions inhyrda företagskunder, är det intressant för oss att 

studera hur värde skapas hos de olika företagen med hjälp av det servicelandskap som de 

agerar i. Med detta i åtanke har vi valt att undersöka följande: 

 

 Hur skapas värde, med hjälp av servicelandskapet, för Swedbank Stadions 

företagskunder? 

 

 

1.4 Syfte  
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett servicelandskap, som idrotts- och 

evenemangsarenan, kan utvecklas och förändras gentemot deras företagskunder. Vi vill även 

med hjälp av vårt fallstudieobjekt klargöra hur värde skapas för de företag som agerar på 

Swedbank Stadion. 

 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
Vi har valt att avgränsa oss från resten av upplevelseindustrin genom att använda oss av ett 

fallstudieobjekt, i detta fall Swedbank Stadion, för att på så vis kunna komma närmare 

problemet i fråga. Vi har även valt att avgränsa oss på så vis att vi endast kommer att ta deras 

företagskunder i beaktande. Med företagskunder menar vi, som även tidigare framkommit, de 

företag som har valt att bedriva sin dagliga verksamhet på Swedbank Stadion. Som exempel 

kan ges restauranger, städbolag och liknande. Vi vill här även passa på att visa vår 

avgränsning och definition av ordet ”arena”. Vi kommer att behandla det så som att det är en 

inhägnad plats som kräver förändringar när olika evenemang planeras. 

 

1.6 Presentation av Swedbank Stadion 
 

”Den stora drömmen har blivit verklighet. Swedbank Stadion står redo att fyllas av 

fotbollspublikens jubel. Av matgästernas slammer i restaurangen. Av konferensdeltagare och 

festdeltagare, av skolelever och lunchätare. Redo att uppfylla drömmar om upplevelser och 

möten.” 
3
 

 

 

                                                 
2
 Engqvist 2009 

3
 http://www.swedbankstadion.se/ 
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Denna text möts man av då man först entrar Swedbank stadions hemsida. Det visar hur 

mångsidig arenan har planerats att vara. Swedbank Stadion är en arena som stod klar lagom 

till att allsvenskan 2009 drog igång.
4
 Arenan är en mäktig byggnad som är 27 meter hög, 150 

meter bred och 215 meter lång. Den är enligt skaparna byggd som en optimal fotbollsarena 

som, med sina endast sex meter från sidolinjerna till åskådarplats, skapar en unik plats där 

hejaramsorna och publiktrycket kommer att kännas.  Swedbank Stadion är byggd vinkelrätt 

mot Malmö Stadion och mellan dessa två har stadiontorget byggts. Detta är tänkt som en 

mötesplats för kunder och personal för att ytterligare skapa en gemenskap bland evenemangs- 

och fotbollssupportrarna. Inuti arenan finns det totalt 24 000 sitt- och ståplatser som med 

enkla medel kan göras om till 21 000 sittplatser. Det är noga genomtänkt vart hemma- och 

bortaklacken ska ha sina läktare och hur publiken skall förflytta sig inne i arenan.  

 

Swedbank Stadion är även en arena som är uppbyggd för mycket mer än bara fotboll, även 

om det är den som står i fokus. Tanken bakom arenan är att det skall vara en mötesplats för 

många olika typer av människor.
5
 Det har skapats utrymmen för konferenser, restauranger och 

andra evenemangstyper. Det har även skapats ytor för kontorslandskap som olika företag hyr. 

De flesta utav ytorna är redan uthyrda men det finns en del kvar som måste fyllas. Restaurang 

1910, som ägs av företaget SSP, har plats för 2000 sittande matgäster vilket ger Swedbank 

Stadion ett extremt försprång gentemot många andra arenor runt om i landet. 

Restaurangutrymmet har även störst möjlighet av de olika ytorna på arenan att förändra sitt 

servicelandskap. Där hålls bland annat olika mässor och utställningar samt finns möjligheten 

att arrangera olika shower. Swedbank Stadion erbjuder även en plats för vardag då det finns 

ett antal företag som dagligen hyr in sig på arenan. Detta skapar en närhet till många olika 

företag och ägarna för arenan menar att det ökar värdet för dem genom att arenan hela tiden är 

igång och deras lokaler fylls med aktiviteter och rörelse.  

 

Ägarförhållandet för Swedbank Stadion ser ut som följande; den ägs till 100 % av 

Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB som i sin tur ägs till 50 % av PEAB, 25 % av Pålsson 

Teknik och Fastighets AB och 25 % av MFF (Malmö Fotbolls Förbund). Vidare hyr Malmö 

FF event AB arenan av Fotbollsstadion i Malmö Fastighets AB och ansvarar för driften på 

arenan till 100 %. De ser till att alla tomma lokalytor hyrs ut till företag, de projektleder de 

evenemang som sker på arenan och de sköter all den grundliga drift som behövs för att en 

sådan stor arena skall fungera. Namnrättigheterna har köpts upp utav Swedbank och 

därigenom kommer namnet Swedbank Stadion.  

 

Arenan är väldigt speciell i sitt slag och alla utrymmen är noga planerade. Den har enligt 

projektledaren Mats Engqvist kostat mycket mer pengar än många andra arenor i Sverige och 

har därför även mer moderna lösningar på olika tekniska problem och på hur utrustning och 

inredning ser ut. Arenan har även vunnit Svenska Stålbyggnadspriset 2009 för bästa svenska 

stålbyggnadsprojekt vilket till och med ledde till att de vann den europeiska motsvarigheten 

hos den Europeiska Stålbyggnadsorganisationen ECCS.
6
 Detta visar, med tanke på att denna 

organisation jämfört med flera olika stålbyggnader, att arkitekturen och utformningen av 

arenan är speciell av sitt slag.  

 

Det är inte heller bara på utsidan som är speciell då det även är noga planerat på insidan av 

Swedbank Stadion för att det skall kunna pågå flera olika typer av aktiviteter samtidigt. 

                                                 
4
 http://swedbankstadion.se/Om_stadion/En_drom_blir_verklighet.aspx 

5
 http://swedbankstadion.se/Om_stadion/En_drom_blir_verklighet.aspx 

6
 http://swedbankstadion.se/Om_stadion/Nyheter/ECCS_pris.aspx 
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Landskapet som skapas för de olika företagskunderna som dagligen agerar på Swedbank 

Stadion är relativt unikt i sitt slag då det inte är många andra idrotts- och evenemangsarenor i 

Sverige som har kontorslokaler inuti arenan. Kontorslokalerna är även oerhört moderna av sitt 

slag och ett brett nätverk kan skapas. Detta är någonting som Engqvist har som mål med 

arenan – att skapa ett brett nätverk för de som agerar där.
7
 På grund av det arbetar han vidare 

på att försöka koppla ytterligare några företag till Swedbank Stadion. Målet är att det skall 

vara ett brett nätverk som skall förstärka värdet för företagen att agera på arenan. Swedbank 

Stadion är på väg att bli ett nytt spännande kluster a företag.  

 

                                                 
7
 Engqvist 2009 
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2. Metod 
Syftet med detta kapitel är att göra läsaren införstådd i vilken metod vi har använt oss av i 

arbetet kring vår uppsats. Vi vill även tydliggöra hur vi har gått till väga och vilka personer 

som har varit delaktiga i vårt arbete. Vi kommer även påvisa vår kritiska inställning till vissa 

källor och göra läsaren eftertänksam på att vi är medvetna om de svagheter som kan finnas 

där. 

 

 

2.1 Kvalitativ metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod vid utförandet av denna uppsats för att få en 

djupare insikt än vad vi hade fått om vi hade valt den kvantitativa metoden, där insikten oftast 

blir fragmatisk (Patel & Davidson 2003). Enligt Bryman & Bell (2005) skall forskarna inom 

den kvalitativa forskningsmetoden lägga kraften på ord istället för på siffror. Jacobsen (2002) 

påvisar att den kvalitativa ansatsen handlar om att komma in under skinnet på problemet man 

undersöker. Efter att vi hade studerat både den kvalitativa och den kvantitativa metoden ansåg 

vi att den kvalitativa formen av informationsinsamling passade vår fallstudie bäst eftersom vi 

vill fördjupa vår förståelse för problemet kring servicelandskapet och värdeskapande. Hade vi 

valt att arbeta med en kvantitativ metod hade vår fallstudie inte gett oss den djupa förståelsen 

som är eftersträvansvärt med vår uppsats. För detta hittar vi stöd hos Patel & Davidson (2003) 

som påstår att man endast får en fragmatisk insikt med siffror vilket vi är inte ute efter med 

denna studie. Vi har valt att samla in vår empiri genom intervjuer med olika respondenter som 

är insatta i det ämne vi beskriver. Dessa respondenter gav oss möjlighet att fördjupa vår 

kunskap kring problemet. Genom intervjuerna fick vi uttömmande svar på de frågor vi hade 

eftersom respondenterna gav oss möjlighet att ställa följdfrågor till de frågor vi hade planerat.  

   

Innan genomförandet av intervjuerna bestämde vi oss för att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer där vi endast hade en lista med ett antal övergripande frågor som 

intervjuguide (dessa kan för övrigt läsas i bilaga 2). Patel & Davidsson (2003) skriver att en 

sådan intervju, med låg standardisering av frågor där respondenten ges möjlighet att besvara 

frågorna med egna ord, kallas för en kvalitativ intervju. De andra krav som finns på en sådan 

intervjuform är att forskaren vill åt respondenternas egna uppfattningar om problemet (Patel 

& Davidsson 2003). Syftet med intervjuerna var att få de olika företagens uppfattningar om 

servicelandskapet på Swedbank Stadion, hur det skapar värde för dem och även att ta reda på 

hur tankarna gick kring uppbyggnaden av arenan och planerna på att hyra ut delar av ytan.  

 

Enligt Bryman & Bell (2005) så ger en semistrukturerad intervju intervjuaren möjligheter att 

ställa följdfrågor till respondenten medan en helt strukturerad intervju inte hade lämnat 

utrymme till detta eftersom intervjuaren då ska följa de frågor denne skrivit på förhand. Enligt 

Esaiasson et al (2007) leder uppföljningsfrågorna till ett mer innehållsrikt svar. De 

uppföljningsfrågor som vi hade ställdes under intervjuerna, men även under de rundturer vi 

fick av två av våra respondenter.  

 

Vidare har vi genomfört en mail-intervju med Service Points ägare, Kristoffer Bottolfsen. Vi 

skickade ett mail till honom med ett antal frågor som han svarade på, och denna sorts av 

informationsinsamling kallas av Esaiasson et al (2007) för enkätundersökning. Esaiasson et al 

(2007) skriver att denna undersökningsform kännetecknas av att den bygger på skriftlig 

information, då respondenten själv svarar skriftligt på de frågor som har ställts av forskaren 

och därefter returnerar det till forskaren. Denna undersökning kan genomföras på ett antal 
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olika sätt, till exempel genom distribution via postutdelning, telefax, mail, SMS och så vidare 

(Esaiasson et al 2007).  Vi valde att genomföra vår undersökning via mail på grund av det 

geografiska avståndet mellan Kalmar och Malmö. Enligt Kvale & Brinkmann (2009)  så 

används denna undersökningsform ibland på grund av att den ger forskarna ökad möjlighet att 

ta kontakt med respondenter på andra geografiska platser.  

 

I vår undersökningsmetod har vi valt att blanda två empiriinsamligs metoder för att få en så 

djup insikt i undersökningen som möjligt. Anledningen till att undersökningsmetoden är av 

olika karaktärer beror dels på det geografiska avståndet mellan oss och undersökningsobjektet 

men även på att respondenten inte hade tid. Själva kombinationen av metoderna anses ha fler 

fördelar än nackdelar. Fördelen är att vi fick med ännu en företagskunds åsikter och tankar till 

empiriinsamlingen. Nackdelen var dock att det blir svårt för oss som intervjuare att ställa 

direkta och spontana följdfrågor till respondenten. Esaiasson et al (2007) skriver om att 

forskarna anser att fördelarna med att kombinera metoderna är större än nackdelarna. Inom 

ramen för en och samma undersökning finns det inga hinder att använda två metoder för 

insamling av empirin. 

 

Enligt Kvale & Brinkman (2009) är nackdelen med den så kallade datorstödda intervjuformen 

att både intervjuaren och respondenten bör vara duktiga på att skriva eftersom det kan vara 

svårt att få med rika och detaljerade beskrivningar. Vidare så lämpar sig inte denna 

intervjuform för sådan data insamlig då ljud av rösten samt den kroppsliga närvaron är av 

betydelse, enligt Kvalen & Brinkman (2009). Anledningen att vi valde att göra en mail 

intervju var att respondenten inte hade tid då vi var på plats i Malmö. Vidare så ansåg vi att 

nackdelarna som nämndes här ovan inte var avgörande för betydelsen av resultatet för 

intervjun.     

 

Den kritik som har framförts mot den kvalitativa forskningen är hur de kvalitativa forskarna 

förhåller sig till sina undersökningspersoner eftersom det uppstår en maktrelation mellan 

forskare och undersökningssubjektet. Detta påpekas av Bryman & Bell (2005) och de menar 

att det är viktigt att ta hänsyn till detta samt att det har kommit flera andra kvalitativa sätt att 

tackla denna kritik.  

 

 

2.2 Fallstudie 
Patel och Davidsson (2003) skriver att en fallstudie är en beteckning på en undersökning som 

är avgränsad till en mindre grupp. Andersen (1998) förtydligar definitionen på en fallstudie 

genom att skriva att en fallstudie är en empirisk undersökning som illustrerar ett rådande 

fenomen i det verkliga livet. Vidare så skriver han att det ska finnas flera informationskällor 

för att fenomenet ska kartläggas. Fenomenet vi har valt att göra en fallstudie på är Swedbank 

Stadion i Malmö. De informationskällor som vår empiri bygger på kommer att förklaras 

senare i texten.  

 

Vi bestämde oss tidigt att vi ville genomföra denna uppsats som en fallstudie på Swedbank 

Stadion i Malmö. I detta ligger även vår avgränsning att det endas är ett fenomen som vi 

kommer att studera. Grönmo (2006) skriver att om man vill få bästa resultat när man studerar 

ett fenomen så är en fallstudie det bästa sättet att undersöka det. Grönmo (2006) skriver vidare 

att en fallstudie är baserad på kvalitativa ansatser och att fallstudiens syfte är att utveckla en 

helhetsförståelse av den enda enheten som utforskas. Denna helhets förståelsen skapade vi 

genom att koppla samman de företag som agerar inne i arenans servicelandskap.  
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Andersen (1998) understryker att en fallstudie kännetecknas av få observationsfällt med 

många variabler. Som vi nämnde tidigare är vårt observationsfält Swedbank Stadion och dess 

värdeskapande servicelandskap. Vi har valt att intervjua tre företag som dagligen agerar på 

Swedbank Stadion kring hur de ser på servicelandskapet och om det skapar något värde åt just 

deras företag. De olika variablerna är i vårt fall de olika företag som agerar på samma arena 

och dess servicelandskap. Men även MFF event som är driftsansvariga för arenan, 

stadsbyggnadsnämnden som gav bygglov och arkitektbyrån som var med och designade 

Swedbank Stadion och dess servicelandskap.    

 

Enligt Denscombe (2009) så är fallstudier lämpliga att använda när forskarna vill undersöka 

en fråga på djupet och leverera ett svar som kan hantera den svåra verkligheten kring 

fenomenet som undersöks. Undersökningens syfte är att få en helhetsförståelse för hur man 

har hanterat servicelandskapet på arenan och om den skapar något värde för företagskunder. 

För att få klarheter i detta så behövs det en metod som går in på djupet med problemet och då 

anser vi att en fallstudie var den mest lämpliga metoden att använda oss av. Som exempel kan 

nämnas en aktör från restaurangbranschen som ska dela ett och samma servicelandskap som 

en aktör från städbranschen. Då blir det i vår fallstudie intressant att undersöka hur Swedbank 

Stadion har lyckats att tillfredställa dessa olika företagskunder med servicelandskapet på 

arenan.   

 

Vårt val av fallstudieobjekt var inte slumpmässigt utan det var ett mycket medvet val eftersom 

vi anser att Swedbank Stadion är väldigt intressant för vårt syfte. Arenan är intressant 

eftersom det vid uppbyggnaden av arenan har arbetats medvetet med att dess servicelandskap 

ska passa de olika företagskunderna som agerar på arenan. Vi valde att även studerar ett par 

olika alternativa studieobjekt men vi fann dem inte lika intressanta som Swedbank Stadion. 

Det som vi i huvudsak grundade detta på var att Swedbank Stadion hade fått mycket 

uppmärksamhet i pressen på grund av dess speciella utseende samtidigt som den var relativt 

nybyggd. Denscombe (2009) skriver att valet av studieobjektet noga ska övervägas och att det 

ska vara ett medvet valt. Enligt honom så ska studieobjektet väljas på grund av dess 

utmärkande egenskaper och i det här fallet handlar dessa egenskaper om servicelandskapet 

där Swedbank Stadions kunder bedriver sin verksamhet. Arenan har även vunnit det 

Europiska Stålbyggnadspriset detta år, vilket vi anser är en annan utmärkande egenskap.    

 

Enligt Yin (2006) så är en fallstudie den metod som föredras vid det tillfället då frågor ställs 

om hur och varför. Han framför också att det under datainsamlingen krävs en växelverkan 

mellan de teoretiska frågeställningar och den information man samlar in. De frågor som 

ställdes under intervjuerna bottnar i den referensram som lästes in under förberedelserna 

innan empiriinsamlingen. Frågorna var direkt kopplade till våra olika respondenter men hade 

samtidigt samma grundkoncept. Vi valde att utveckla våra intervjumallar efter vår teori och 

hade då tre huvudämnen; värdeskapande, servicelandskapet och företagskunder samt även en 

liten del kring respondentens bakgrund då vi genom detta ville skapa en trovärdighet för de 

olika respondenterna. Vi använde oss av relativt breda frågor som var lättöverskådliga för 

respondenten. Frågorna kunde lyda så som att varför företaget valde att placera sig på 

Swedbank Stadion eller vad de ser för värde av att bedriva sin verksamhet där.   

 

Vidare påpekar Yin (2007) att det är viktigt med flexibilitet under fallstudieforskning så att 

man ser oväntade vändningar som något positivt och att forskaren ska kunna se dessa som 

möjligheter och inte som hinner. Den första oväntade vändningen var att respondenterna från 

MFF event inte kunde ta emot oss pågrund av att de inte ansåg sig kunniga nog att besvara de 
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frågor som vi skickat till dem några dagar innan den avtalade intervjun. De ordnade istället en 

annan respondent som de ansågs bättre lämpad att besvara våra frågor.  Den andra vändningen 

under våra intervjuer kom då två av våra respondenter ville vissa oss  deras utrymmen på 

arenan. Detta tackade vi ja till och fick då en rundtur på Swedbank Stadion av Enkvist och 

Jakobsson. Dessa rundturer gav oss utrymme för observationer vilket underlättade 

informationsinsamlingen eftersom det fanns gott om möjlighet till att ställa frågor under dessa 

rundturer. Detta gav oss ett förtydligande av den information vi hade fått under intervjuerna 

och det underlättade även informationsinsamlingen då vi kunde ställa konkreta frågor om 

värdet och servicelandskapet. Vi hade möjlighet att fråga samtliga respondenter vad de ansåg 

vara värdet i att bedriva en verksamhet på Swedbank Stadion eller hur de upplever 

servicelandskapet. Vi bad dem beskriva hur deras företag skapar värde eller på vilket sätt de 

anser att servicelandskapet spelar roll för deras verksamhet.  

 

Patel och Davidsson (2003) skriver att informationen i en fallstudie ska sammals in så 

täckande som möjligt. Detta krav som de ställer på informationsinsamlingen i en fallstudie har 

vi säkerställt genom att höra flera företagskunders åsikter om servicelandskapet på arenan. 

Empirin som vi samlat in kommer från företag som av olika anledningar befinner sig på 

arenan.  

 

2.3 Informationsinsamling  
För att öka begreppsvaliditeten vid fallstudien kan man använda sig av tre taktiska 

tillvägagångssätt (Yin 2007). Det första är att använda flera empiriska källor för att få en 

överensstämmande undersökningsform. I vårt fall har vi använt oss av sex källor, vilka 

intervjuades på två olika sätt och samtliga källor har koppling till Swedbank Stadion. Den 

andra tekniken är att forskaren formulerar en beviskedja, vilket innebär att man har en 

utomstående observatör som följer de tankegångar som skildras från forskningsfrågorna till 

slutsatserna (Yin 2007). Under vår uppsatsskrivning har vi haft en utomstående grupp som har 

följt vårt skrivande med jämna mellanrum och lämnat in sin syn punkter på våra planer och 

det som gjorts. Denna grupp har bestått utav två skolkamrater som är mycket insatta i den 

teknik som krävs för att skriva en uppsats. Utifrån deras åsikter och synpunkter har vi gjort 

vissa förändringar. Den tredje och sista tekniken är att en nyckelinformator läser igenom 

utkastet till forskningsrapporten (Yin 2007). I vårt fall har våra informatörer läst igenom det 

transkriberade materialet och godkänt det innan vi satte igång med att analysera vår empiri. 

Respondenterna läste genom intervjuerna för att försäkra sig oss om att vi inte har 

missuppfattat den information de gett oss.   

 

Vidare skriver Repstad (2007) om att för forskaren ska få ett allsidigt dataunderlag att jobba 

med så är det viktigt att informanterna, som i vårt fall är respondenterna, är maximalt olika 

samtidigt som de ska ha något gemensamt, vilket i vårt fall handlar om att alla vi intervjuade 

har en koppling till Swedbank Stadion. Våra intervjuguider som vi satte upp inför varje 

intervju behandlade temana servicelandskap, värde och platsens vikt för ett företag, vilket vår 

uppsats handlar om. Frågorna som vi ställde var olika beroende på vem vi intervjuade 

eftersom vi var noga med att de skulle vara relevanta för varje respondent. Frågorna ställdes 

utifrån teorin men vi gjorde om dem så att de passade de delar av teorin som vi har med i 

uppsatsen. Frågorna kunde handla om placeringen på kioskerna eller om det fanns 

gemensamma utrymmen för företagen. Dessa intervjuguider gjordes för att få en så bra 

intervju som möjligt. Repstad (2007) skriver att intervjuerna ska vara grundligt planerade och 

tematiserade för att undvika för mycket oväsentlig prat under intervjun.  
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Intervjuguiderna bygger på vår teoretiska referensram för att vi enklare ska kunna sätta 

informationen från respondenterna i förhållande till den teori vi använder oss av. Detta ska 

enligt Repstad (2007) göras för att sedan enklare kunna analysera svaren. Genom att vi 

tematiserade intervjuerna så underlättade det även när vi analyserade empirin. Som exempel 

kan ges att allt som hade med servicelandskapet att göra under intervjun kom på ett och 

samma ställe i det arbetade empirimaterialet, vilket underlättade för oss eftersom vi på detta 

sätt slapp att leta genom hela intervjun efter informationen kring servicelandskap.  

 

Här kommer en presentation av personerna som vi har valt att intervjua till denna 

kandidatuppsats:  

 

 Per Aage Nilsson arbetar som arkitekt på Fojab arkitekter och var en utav dem som 

hade huvudansvaret när Swedbank Stadion byggdes. Fojab arkitekter var en utav två 

arkitektbyråer som var ansvariga vid ritningen av arenan. Intervjun genomfördes på 

respondentens kontor i Malmö och samtalet varade i ungefär 60 minuter.  

 

 Mats Enkvist arbetar som projektledare på Swedbank Stadion i Malmö. I hans 

arbetsuppgifter ingår att vara en del av och till stor del leda de olika projekten som 

hanteras inom arenans väggar. Som exempel kan ges U21-EM och olika landskamper. 

Engqvist hade även positionen som VD för MFF event under uppbyggnaden av 

Swedbank Stadion. Tidigare har Engqvist arbetat som rektor på en skola i Lund och 

med svenska fotbollslandslaget. Intervjun genomfördes i ett konferensrum på 

Swedbank Stadion i Malmö och varade i ungefär 90 minuter. Vi fick även en snabb 

rundtur på den nya arenan. 

 

 Jan-Olov Jakobsson arbetar som samordnare för idrottsklasserna i Malmö kommun. 

Där har han arbetar deltid sedan 2002. Tidigare har alla idrottsklasser varit utspridda 

på olika skolor runt om i Malmö kommun men sedan han tillsattes på tjänsten så har 

man försökt samordna alla dessa elever. 2006 fick Jacobsson heltid på Malmö 

kommun med då även en annan arbetsuppgift. Jacobsson har tidigare arbetat med 

Riksbadmintongymnasiet i Malmö och har även varit förbundskapten i Badminton. 

Intervjun genomfördes i en konferenslokal nära respondentens kontor på 

stadionkontoret i Malmö. Den tog ungefär 45 minuter och efter detta fick vi en 

rundvandring i de lokaler som skolan hyr på Stadionområdet.  

 

 Lennart Persson arbetar som ingenjör på Statsarkitektavdelningen på 

Statsbyggnadskontoret i Malmö stad. Han hanterade tillsammans med kollegor alla 

bygglovsfrågor rörande uppbyggnaden av Swedbank Stadion. Intervjun genomfördes i 

ett konferensrum på stadshuset i Malmö och varade i ungefär 30 minuter.  

 

 Ulrika Näsman arbetar som platschef, på företaget SSP, för O´learys, restaurang 1910 

och de kiosker som finns på Swedbank Stadion Hon har arbetat med det sedan i mars 

2009 och har innan dess arbetat på andra restauranger med liknande arbetsuppgifter. 

Hon blev rekryterad till SSP väldigt sent och har därför inte varit med under hela 

processen. Dock har hon hört sig för och tagit reda på information inför vår intervju. 

Intervjun genomfördes på O´learys sportbar på Swedbank Stadion och varade i 

ungefär 60 minuter.  

 

 Kristoffer Bottolfsen är entreprenör sedan 10 år tillbaka och grundare, ägare, VD och 

styrelseledamot i fem bolag som är verksamma inom området facility management 



 

 

13 

 

med städning, fastighetsskötsel, utemiljö, sanering och byggtjänster. Däribland finns 

Service Partner som har sina kontorslokaler på Swedbank Stadion. Han håller även på 

med ett projekt med försäljning och byggande av energisnåla bostäder. Företaget har 

funnits på arenan sedan starten. Intervjun genomfördes via mail där respondenten fick 

svara på ett antal utvalda frågor. Dessa frågor presenteras i bilaga 2. 

 

2.4 Kunskapsprocessen  
Vårt arbete med denna uppsats började med att vi tillsammans försökte hitta en gemensam 

nämnare för våra två olika utbildningar och intressen. Då den ena av oss är mycket intresserad 

av evenemang medans den andre är mycket sportintresserad föll vårt val ganska så snabbt på 

idrotts- och evenemangsarenan. Eftersom det finns många arenor av detta slag i Sverige 

började vi ganska snabbt fundera över hur vi kunde begränsa vår uppsats och valet blev att 

göra en fallstudie. Detta beroende på att vi då skulle få vi en snabb inriktning och vi smalnade 

av vårt ämnesval radikalt. Vi hade i detta skede funderat över vad vi ville skriva om inom 

idrotts- och evenemangsarenan och kom fram till att vi båda var nyfikna på hur 

servicelandskapet fungerar på en sådan arena eftersom detta förändras ganska ofta inför olika 

evenemang. Då vi började läsa på om de olika idrotts- och evenemangsarenor som finns i 

Sverige upptäckte vi snabbt Swedbank Stadion som är en utav de arenor som är rätt så 

nybyggd. Det är även en mycket stor arena, rent ytmässigt, och den är inte heller 

kommunalägd som många andra. Detta i samband med att vi kom fram till, efter viss 

undersökning, att vi skulle kunna få tillgång till en del material, genom att de personer vi 

kontaktat var positiva till vår uppsats, gjorde att vårt val av fallstudieobjekt föll på Swedbank 

Stadion i Malmö.  

 

Nästa mål var att skapa ett syfte med vår uppsats. Vi visste att det var servicelandskapet vi 

ville undersöka men vi hade även fått reda på att det på Swedbank Stadion fanns olika företag 

som hyrde lokaler på arenan för att ha sin verksamhet där. Detta gjorde att vi blev väldigt 

intresserade av dem och hur de upplevde det föränderliga servicelandskap som de dagligen 

agerar i. Men vi hade även börjat intressera oss av hur värde skapas för dessa företag som har 

sin verksamhet på arenan. Hur de anser att servicelandskapet är med och skapar värde för 

deras verksamhet. Med detta i åtanke skapade vi vårt syfte och hade på det viset en mer tydlig 

väg att vandra genom uppsatsens skapande. Efter att syftet hade skapats var nästa del att hitta 

den teori som vi ansåg skulle kunna hjälpa oss att svara på vårt syfte.  

 

Enligt Patel & Davidsson (2003) så ska forskarna hämta kunskap från tidigare litteraturen, 

med detta menar de att forskarna ska hämta kunskap från teorier och modeller samt från 

tidigare forskning för att hitta vad som är väsentligt inom forskarens problemområde. Då vi 

samlade in teori kring de valda ämnena började vi relativt brett för att senare kunna smalna av 

ämnet och veta mer exakt vad vi ville skulle ingå i vårt teorikapitel. Vi hade en relativt bred 

teoretisk grund då vi gjorde våra intervjumallar inför de intervjuer vi skulle genomföra. När 

dessa sedan var avklarade gick vi igenom vårt material för att kunna applicera vår empiri på 

den teori som vi valt ut. Genom hela analysdelen har vi kontinuerligt kontrollerat att våra 

teorier har varit relevanta för den data vi samlat in. Det bör dock påpekas att vissa delar av 

teorikapitlet berörs mer än andra i vårt analyskapitel av empiri och teori eftersom viss teori 

finns med för att skapa en grund och ökad förståelse för läsaren. När det gäller strukturen i 

uppsatsens olika kapitel har vi använt oss av den logiska ordning som Patel och Davidsson 

(2003) beskriver. De menar att det finns en logisk ordning i hur man bedriver en 

forskningsprocess. Enligt de två ser den logiska ordningen, i olika steg, till att forskarna för 
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det första identifierar problemet, för det andra formulerar syfte och frågeställning, för det 

tredje går genom litteraturen och därefter att de väljer undersökningsupplägg.  

 

Vidare så ska forskaren välja undersökningsgrupper, och först därefter kommer val av 

informationsinsamling samt genomförande av undersökningen. Då forskarna har genomfört 

det som beskrevs innan ska forskarna bearbeta, analysera och slutligen rapportera kring de 

problem som de berört (Patel & Davidsson 2003). Genomgående i arbetet har vi försökt att 

använda oss av en struktur som gör det enkelt för läsaren att ta till sig det vi skrivit. Detta till 

exempel genom att strukturera upp våra olika kapitel efter våra två huvudspår i uppsatsen; 

servicelandskapet och värdeskapande. Denscombe (2009) skriver att analysen av kvalitativ 

data grundar sig på analysering av data samt att de slutsatser som forskningen resulterar i ska 

vara fast sammanbundna med empirin. För att öka uppsatsens trovärdighet har vi försökt att så 

mycket som möjligt varva flera författare som har stärkt varandra löpande i texten.  

 

Eftersom vi valde att samla in och arbeta fram stora delar av vår teori innan vi genomförde 

våra intervjuer har vi först nu kommit fram till insamling av empiriskt material. Tid och plats 

bestämdes med våra intervjuobjekt under teorikapitlets framväxt beroende på att tidigare 

erfarenheter har visat oss att god framförhållning underlättar mycket när man vill komma i 

kontakt med ett visst antal utvalda människor. Personerna vi valde att intervjua valdes ut med 

hjälp av att vi noga studerade de olika företagen, eller organisationer, som de representerar 

och tog sedan kontakt med de som vi ansåg vara lämpliga att svara på våra frågor. Dessa 

kontaktades och i de flesta fall fick vi intervjuer med dem vi önskade. Vidare sammanställde 

vi intervjumallar till respektive respondent och skickade sedan ett utkast av de frågor vi skulle 

ställa till var och en av dem. Detta för att de skulle kunna förbereda sig och få en inblick i det 

arbete vi ville göra. Efter de olika intervjuerna, som alla, utom en som istället genomfördes 

via mail, genomfördes i Malmö på respektive respondents kontor, valde vi att sammanställa 

intervjuerna var och en för sig men dock med ett genomgående mönster i alla som var att 

varje intervju delades upp i tre olika kategorier; servicelandskapet, värdeskapande och 

företagskunder. Efter detta sändes de sammanställda intervjuerna till respektive respondent så 

att de fick godkänna det som skrivits. Vi valde även att placera det transkriberade 

empirimaterialet som en bilaga eftersom vi ansåg att det skulle bli ett för stort arbete om det 

låg inne i uppsatsen och även för att läsaren skulle få en mer löpande och enklare text att ta till 

sig.  

 

Enligt Patel & Davidson (2003) arbetar forskaren i kvalitativa bearbetningar oftast med till 

exempel textmaterial, videoinspelning, ljudinspelning och så vidare. I vårt fall handlar det om 

bearbetning av intervjuerna som har renskrivits från en diktafon. I denna del av arbetet 

kopplade samman vi teori och empiri till en analys. Här var vi noga med att finna en teoretisk 

grund till vår empiri och på så sätt hjälpa till att styrka den. Vi har kopplat samman det som vi 

anser styrker varandra och på så vis sett vissa mönster växa fram som vi senare valt att 

granska i vår slutsats. Analyskapitlet har vi försökt strukturera på så vis att vi även här har 

delat in det i våra två huvudkategorier som vi har nämnt tidigare.  

 

Vi anser att vår trovärdighet ligger i att vi tillsammans har studerat åtta år på Högskolan i 

Kalmar och har skaffat oss en teoretisk bakgrund kring det ämne vi valt att studera då vi båda 

har läst marknadsföring till C-nivå. Vi är båda även mycket intresserade av ämnet vi skriver 

kring och därför ger det uppsatsarbetet en extra knuff i rätt riktning. Denscombe (2004) 

skriver att tillförlitligheten bygger på metoderna för datainsamling och att forskarna inte har 

något intresse av att förvränga forskningsfyndet. Enligt Denscombe (2004) så skall forskarna 

vara säkra på det resultat de erhåller samt att dessa resultat inte påverkas av 
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forskningsinstrumenten. Vi som forskare hade inga anledningar till att förvränga de resultat 

som vi fick samt anser vi att andra forskare skulle komma till samma resultat om de 

genomförde undersökningen på det sätt som vi gjort och som har beskrivs ovan i uppsatsen.  

Slutligen vill vi återigen poängtera den varvning av författare som har genomsyrat hela 

uppsatsen.  

 

2.5 Validitet och reliabilitet 
Esaiassons et al (2007) menar att validitet är det osäkraste men samtidigt det mest centrala 

problemet för den empiriska studien. Med detta menar de att svårigheten ligger i att frågorna 

kring teorin utformas på det teoretiska planet medan granskningar genomförs på det 

operationella planet. Esaiassons et al (2007) understryker att problematiken ligger i att om 

man verkligen undersöker det man har sagt att man ska undersöka i problemformuleringen. 

Detta är någonting som även Bryman & Bell (2005) lägger stor vikt vid. För att försäkra oss 

om att vi undersöker det vi hade i åtanke från början så har vi gjort den teoretiska studien först 

och sedan har vi formulerat en semistrukturerad intervjuguide utifrån den teoretiska ansats vi 

valt och utifrån vår problemformulering och vårt syfte. Esaiassons et al (2007) påtalar även 

vikten av att forskaren är medveten om att begreppen överensstämmer mellan teorin och de 

valda empiriska mätinstrumenten. När undersökningarna gjordes med våra respondenter så 

var vi noga med att förklara vad de olika begrepp som vi använde oss utav betydde utifrån de 

teoretiska referensramarna vi valt. 

 

Enligt Bryman & Bell (2005) används begreppet reliabilitet av både kvantitativa och 

kvalitativa forskare. Begreppet reliabilitet talar om hur säkert samt hur exakt vi mäter det som 

vi faktiskt mäter menar (Andersen 1998). Esaiasson et al (2007) skriver att det inte räcker att 

forskaren använder mätinstrumentet på ett systematiskt sätt utan att det är viktigt att dessa 

används med noggrannhet. I vår fallstudie handlar det om att använda begreppen på ett 

korrekt sätt så att vi syftar på samma sak som respondenten gör när vi använder begreppen. 

Det fanns tillfällen då vissa av respondenterna inte visste vad begreppen vi använde oss utav 

under intervjun betydde, vilket ledde till att vi fick förklara vad vi menade, vilket i sig bidrog 

till att både forskaren och respondenten hade en likadan uppfattning om begreppet. Vid frågor 

som ställdes till oss försökte vi vara så konkreta som möjligt. Vi förklarade begreppen med 

exempel utifrån deras verksamhet. Som exempel kan ges att vi förklarade begreppet 

servicelandskap för Jacobsson med förklaringen att det är de ytor som de agerar i och dessa 

ytors omgivning. Anledningen till att servicelanskap inte förklarades för Jacobsson genom att 

förklara mer ingående kring teorin runt ämnet beror på att det kan vara svårt för människor 

som inte är insatta i ämnet att förstå en djup teoretisk förklaring. 

 

Yin (2006) skriver vidare kring ämnet och beskriver att målet med reliabilitet är att en annan 

forskare ska kunna komma fram till samma resultat som den som gjorde den första studien om 

denne följer samma tillvägagångssätt som den tidigare forskaren. Grönmo (2006) skriver att 

reliabiliteten visar hur pass pålitlig den insamlade informationen är. Han anser vidare att den 

insamlade informationen i en kvalitativ studie blir mer präglad av forskarens betydelse än vad 

den hade blivit vid en kvantitativ informationsinsamling. Under empiriinsamlingen var vi 

medvetna om att forskaren kan påverka insamlingen och därför försökte kringgå våra 

personliga intressen och istället samla in informationen utifrån de teoriska referensramarna vi 

byggt upp. En åtgärd som vidtogs av oss, för att säkra reliabiliteten vid intervjuerna, var att vi 

använde oss utav en diktafon för att kunna spela upp informationen vid transkriberingen av 

intervjuerna. Detta gav oss också möjligheten att spela upp intervjun igen för att vara säkra på 
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att vi har uppfattat respondenterna korrekt, vilket, enligt Patel & Davidsson (2003), leder till 

högre nivå av reliabiliteten.   

 

Esaiassons et al (2007) menar att om reliabiliteten ska vara hög så ska slumpmässiga och 

systematiska fel lysa med sin frånvaro från undersökningen. De slumpmässiga och 

systematiska felen undveks av oss genom att noga välja ut intervjupersoner och att ställa 

frågor utifrån den inlästa teoretiska referensramen. Esaiassons et al (2007) förtydligar att 

orsakerna till bristfällig reliabilitet framträder för det första genom slump- och slarvfel under 

den pågående informationsinsamlingen och för det andra under informationsbearbetningen. 

Vid varje intervju planerade vi in att ha gott om tid på oss då vi på detta sätt inte skulle 

behöva känna oss stressade under intervjun vilket i sig kunde ha lett till att vi kunde missat 

viktig information från respondenterna. Vidare så genomfördes intervjuerna i en lugn miljö så 

att respondenternas svar tydligt kunde spelas in på diktafonen utan att störas av 

omkringliggande brus. Detta ledde senare till att vi enkelt kunde höra och förstå vad varje 

respondent menade när vi transkriberade våra intervjuer.      

 

2.6 Metod- och källkritik 
Den källkritiska metoden har importerats till Sverige för ett antal år sedan och används för att 

granska författarnas texter på ett systematiskt sätt (Esaiassons et al 2007). Vidare skriver 

författarna att källkrittiken idag är ett naturligt inslag i samhällsvetares metodkapitel och att 

den är viktig för forskare som arbetar med att besvara beskrivande frågeställningar.  

 

Grönmo (2006) påpekar vikten av att forskaren kritiskt måste granska källorna innan denne 

använder sig av dem till datainsamlingen. Författaren punktar fyra olika källkritiska 

bedömningar vilka är tillgänglighet, relevans, autenticitet och trovärdighet. Innan vi bestämde 

oss för vilket objekt som skulle användas i vår fallstudie så försäkrade vi oss om att vi skulle 

kunna få access till de företag som var relevanta för studien. Vi försäkrade oss om detta 

genom att ta kontakt med de intervjuobjekt vi ansåg skulle vara intressanta för vår 

frågeställning och kontrollerade om de var intresserade av att ställa upp på intervjuer till vår 

empiriska insamling. Våra källor på Swedbank Stadion är tre företagskunder som bedriver sin 

dagliga verksamhet på arenan. Dessa företagskunder är Service Partner, SSP som bland annat 

driver O´learys och Malmö kommun som där driver skolverksamhet med inriktning på idrott. 

Vi valde även, som vi nämnt ovan, att intervjua personen som satt som VD under 

uppbyggnaden av Swedbank Stadion, en utav de arkitekter som hade en ledande roll och en 

man från Malmö Kommun som var med och gav bygglov åt fastighetsägarna.  

 

När det gäller trovärdigheten så kan det vara svårare att uppskatta, enligt Grönmo (2006). 

Detta beror på att respondenterna kan linda in svaren på frågorna och på detta sätt komma 

undan om informationen skulle vara negativ för företaget och dess verksamhet, påpekar 

författaren. Vidare understryker han att respondenten kan ge fel information för att imponera 

på intervjuaren. Grönmo (2006) påpekar att respondenten innan intervjuerna bör ha godkänt 

att man använder ljudinspelning vid intervjun. Innan varje intervju klargjordes det för varje 

respondent att intervjun kommer att spelas in för att underlätta för oss vi renskrivningen av 

informationen. Detta ansågs inte som ett problem för någon av de respondenter vi var i 

kontakt med. Författaren klargör att respondenten kan känna sig hämmad vid ljudinspelning 

men faktum är att respondenterna vänjer sig snabbt vid det. För att komma runt problemet 

med att respondenterna kan känna sig hämmade vid ljudinspelningen ställds av oss enklare 

frågor i början. Som exempel kan ges att varje intervju inleddes med frågan om respondenten 

skulle kunna berätta lite om sig själv, sin bakgrund och sin roll i företaget.  
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Grönmo (2006) skriver vidare att forskaren kan föra anteckningar under intervjun för att 

överblicka styrningen och förloppet av intervjun men även för att anteckna förhållanden som 

inte kommer med på ljudbandet. Under alla ”face to face” intervjuer så förde vi anteckningar 

för att undvika missuppfattningar och skriva ner de följdfrågor som kom upp under tiden 

respondenten talade. Under mailintervjun som gjordes var respondenten öppen för att förklara 

om det hade uppstått några oklarheter i svaren. Annteckningarna var till hjälp då Jacobsson 

och Engqvist tog oss på en rundtur på Swedbank Stadion och då gick det inte att höra så bra 

från inspelningen på grund av allt brus samt avståndet mellan respondenten och diktafonen. 

 

Något som kan uppstå vid intervjuer av olika slag är olika typer av problem. Dessa problem 

kan enligt Grönmo (2006) uppstå då forskaren ställer givna eller ledande frågor där 

respondenten väntas ge ett givet svar.  Han skriver vidare att öppna frågor inte har fasta svar. 

Frågorna vid våra intervjuer var öppna frågor som sedan följdes av följdfrågor under 

intervjun. Ett annat problem som Grönmo (2006) påpekar är att det kan uppstå dålig 

kommunikation mellan forskaren och respondenten vilket i sig kan leda till missförstånd. 

Missförstånd undvek vi genom att låta respondenterna läsa genom den transkriberade 

intervjun för att sedan använda oss av den.      

 

Informationen som behövs om studieenheten hämtas från olika informationskällor eller 

datakällor (Grönmo 2006). Studieobjektet i studien kan vara en informationskälla om sig själv 

men ofta används andra källor för att skaffa information om studieobjektet enligt Grönmo 

(2006). Vi har använd oss av två informationskällor för att införskaffa empirin till denna 

uppsatts, den viktigaste informationskällan är intervjuerna som genomfördes i Malmö och 

mailintervjun på distans.  Den andra informationskällan är Swedbank Stadions hemsida, 

varifrån vi hämtade information om beskrivningen av arenan ovan. Tre av våra källor är 

hyresgäster hos studieobjektet, Swedbank Stadion, en respondent är representant från arenan, 

en från stadsbyggnadsnämnden och en var en arkitekt som var med och ritade arenan. 

 

 Grönmo (2006) har ett krav på att respondenterna ska svara på forskarens frågor. Dessa kan 

frågas om åsikter, handlingar, händelser eller andra förhållande de kan ha kännedom om. 

Respondenterna ska kunna ge information om vad som har gjorts, sagts samt skett under 

tidigare tidpunkter. Våra respondenter kunde svara på de frågor vi ställde eftersom de hade 

varit med under projektet fortgång. Grönmo (2006) undertrycker att förutsättningen är att 

forskaren håller sig till förhållanden som är nära i tid och rum. Vilket gör att respondenterna 

har förutsättningar att veta eller tycka något om det vi frågar efter, skriver Grönmo (2006). 

Swedbank Stadion blev klar förra året vilket gör att allt gjordes nyligen. Detta betyder att det 

gjordes nära respondenterna både i tid och rum och det har inte gått så läng tid sedan arenan 

byggdes och planerades.   

 

I vår uppsatts har vi även använt oss av sekundera källor dit artiklar, litteratur och även 

Swedbank Stadions hemsida räknas. Litteraturen vi har använd oss av har vi först och främst 

hämtat från Högskolan i Kalmars bibliotek och i de flesta fall har vi använt oss av nyare 

litteratur för att uppsatsen ska kännas trovärdig. De vetenskapliga artiklar vi har använt oss av 

i uppsatsen har vi, i de flesta fall, letat efter och hittat på artikeldatabasen ELIN som är en 

legitimerad sökmotor som är kopplad till Högskolan i Kalmar. Vidare så har vi hämtat 

information från Swedbank Stadions officiella hemsida.  
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3. Teori 
I detta kapitel kommer vi att presentera den teori som vi anser vara relevant för vår uppsats. 

Vi har delat upp det i olika segment för att göra det tydligare för läsaren. Vi har valt att 

beröra ämnena värdeskapande, både materiellt och socialt och servicelandskapet, på olika 

sätt, då vi menar att dessa delar är centrala för vår undersökning. Vi har även valt att ta upp 

relevanta delar kring ämnet platsmarknadsföring då vi anser att platsen kan vara med och 

skapa värde för Swedbank Stadions företagskunder. Under läsningen av kapitlet ber vi 

läsaren att beakta att de kunder som vi benämner nedan även kan ses som det vi har valt att 

kalla företagskunder. 

 

3.1 Värdeskapande modeller 
Begreppet värde kan ta sig flera former beroende på vem som undersöker och vad denne 

undersöker. Värde har stor betydelse för företag och dess intressenter och kan vara både 

materiellt och immateriellt. Vi kommer nedan att ta upp fem olika modeller som visa på hur 

värde kan skapas i olika typer av organisationer. Efter detta kommer vi även att beröra 

ämnena socialt värde och platsens värde och marknadsföring då vi anser att även det spelar in 

när det handlar om att skapa värde för Swedbank Stadions företagskunder.  

 

3.1.1 Värdekedjan  

Någonstans som värdet har stor betydelse för företag är där det är en direkt återspegling på 

företagets ekonomiska kapital. Eriksson-Zetterquist et al (2006) tar upp Michael Porters 

uttalande kring att värdet är en direkt koppling av kvalité och pris. Porter menar att för att 

undersöka ett företags värde måste man se ett företags processer som en värdekedja av 

aktiviteter där varje process är en del av det slutliga värdet. Porter (1985) anser vidare att i 

värdekedjan är det endast resultatet av processen som har betydelse och bringar värde till 

kunden. Dessutom beskriver Porter (1985) att aktiviteterna i värdekedjan är både sekventiella 

och linjära, det vill säga den övergripande processen har en tydlig början och ett tydligt slut.  

 

Hatch (2002) beskriver vidare Porters teorier kring hur man gör rent praktiskt för att skapa 

olika strategier i sin värdekedjemodell och styra dem så att de uppfylls. Man kan genom en 

värdekedja definiera gränserna till omvärlden och den beskriver då vad som görs internt och 

vad som upphandlas externt, samt hur långt företaget ska integrera horisontellt respektive 

vertikalt. Så här kan värdekedjan se ut: 
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Värdekedjan ovan visar både de primära och de stödjande aktiviteter som pågår i 

organisationer. De primära handlar om vad som krävs för organisationens fortsatta existens. 

Stödaktiviteterna är sekundära, men otroligt viktiga ändå för att uppnå konkurrensfördelar och 

för att överleva på marknaden. Det som är utgångspunkten i kedjan är att det är i aktiviteter 

som värde skapas (Eriksson-Zetterquist et al 2006).  

 

3.1.2 Värdeverkstaden  

När det handlar om värdeverkstaden så ligger kundens problem i fokus. Fokus ligger på att 

lösa ett unikt problem genom företagets kompetens (Roos et al 2006). Stabell & Fjeldstad 

(1998) menar att till skillnad från värdekedjan ligger värdet inte enbart i den slutgiltiga 

lösningen utan även i individerna som utarbetade lösningen och i metoden de använde för att 

nå den. Aktiviteterna i värdeverkstaden är sekventiella och cirkulära vilket betyder att det inte 

nödvändigtvis finns någon tydlig början och inget tydligt slut, även om aktiviteterna utförs i 

en viss ordning. Forskarna menar vidare att det som utgör den viktigaste grunden till 

konkurrensföredelar, det vill säga den primära resursen, i en värdeverkstad är allra troligast en 

mänsklig resurs men kan också vara en organisations- eller relationsresurs. Värdeverkstaden 

fungerar, på samma sätt som värdekedjan, optimalt om alla enheter i organisationen följer 

denna logik för värdeskapande.  

 
Stabell & Fjeldstad (1998) anser att värdeverkstaden agerar som en spiral “The primary 

activities of a value shop are a cyclical or spiraling process of problem-finding and 

acquisition, problem-solving, choice, execution and control/evaluation.” (Sannes 2001 s.140). 

Roos et al (2006) framhäver dessutom att värdeverkstaden har en inbyggd verkan att göra 

saker rätt. Med detta menas inte nödvändigtvis att den alltid gör rätt saker men organisationen 

upptas av detta tänkande och arbetar sedan utefter detta. Här fokuseras därför på att sänka 

organisationens koordinationskostnader (som är relaterade till verkan). Om det vill sig så att 

en värdeverkstad går under beror det sällan på att den ägnar sig åt fel saker utan oftast på att 

den är kostnadsineffektiv. Med det menas att den kan ha världens mest sofistikerade lösning 

på ett problem men den är så dyr att ingen har råd att köpa den. Samtidigt uppfattas tecknen 

på ineffektivitet (som exempel kan ges brist på kunder) som tecken på att man ägnar sig åt fel 

saker och åtgärderna som vidtas hanterar verkan snarare än effektivitet. Det krävs då inte 

många varv i denna cirkel för att företaget skall gå i konkurs.   
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3.1.3 Värdenätverket 

Människor eller enheter som temporärt vill vara kopplade till varandra är det som ligger till 

grunden för värdeskapande i det som Roos et al (2006) väljer att kalla värdenätverket. De 

menar att värdet skapas i själva möjliggörandet för kunden att kopplas till någon annan. Det 

här är även någonting som Stabell & Fjeldstad (1998) tar upp och menar att värdenätverkets 

grundläggande logik är att skapa länkar mellan olika kunder. Denna modell används, enligt 

Roos et al (2006), av företag där kunderna är beroende av företagets andra kunder för att som 

kund få ut något värde. Aktiviteterna i värdenätverket är parallella och icke-linjära, det vill 

säga den övergripande processen har ingen början och inget slut och aktiviteterna måste inte 

nödvändigtvis utföras i en särskild ordning. I denna logik, menar Roos et al (2006), handlar 

det om att balansera resurser med nätverksekonomiskt beteende på den punkt där det 

genererar maximal marginalavkastning. Detta betyder att de primära resurserna i 

värdenätverket måste ha nätverksekonomiskt beteende, vilket betyder att de antagligen är 

relations – och/eller organisationsresurser och kan inte vara monotära, fysiska eller mänskliga.  

 

Sannes (2001) skriver följande “The primary activities of a value network are network 

promotion and contract management, service provisioning, and network infrastructure 

operations.” (Sanne 2001) Författaren skriver här att värdenätverk har olika primära 

aktiviteter som alla bör tas i beaktande vid användning av denna modell. Värdenätverk har, 

med stöd av Roos et al (2006), ingen naturlig drivkraft mot vare sig effektivitet eller verkan, 

vilket betyder att denna typ av organisationer har en tendens att göra fel saker på fel sätt. Den 

övergripande effektiviteten och verkan i organisationen kan optimeras genom att enheterna 

följer den logik för värdeskapande som är bäst lämpat för att uppfylla detta övergripande mål, 

då de kan vara antingen värdekedjor, värdeverkstäder eller värdenätverk.  
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Roos et al (2006) vill även påpeka att alla verkliga organisationer har delar som faller under 

alla tre värdelogiker. Modellerna för värdeskapande är också, av naturliga skäl, knutna till 

resonemanget runt kundens upplevda värdedrivare som kan klassas i fyra grupper. Den första 

handlar om kostnad och inkluderar det som kunden måste ge upp i retur för produkten eller 

tjänsten som köps. Den nästkommande handlar om funktionalitet, som omfattar allt som kan 

mätas objektivt runt leveransen av produkten eller tjänsten, såsom till exempel leveranstid och 

specifikationsöverensstämmelse. Den tredje kategorin av värdedrivare är tydlighet och har att 

göra med företagets egenart och hur det skiljer sig från andra, till exempel genom varumärke, 

rykte och referenser. Den fjärde och sista delen handlar om alla de ting som bidrar till att 

bygga ömsesidigt förtroende. Gemensamma värderingar och uppfattningar underlättar 

uppbyggandet av detta förtroende. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dessa olika värdedrivarkategorier är situationsspecifika vilket betyder att de är varierande 

viktiga för samma kund beroende på köpsituationen (Roos et al 2006). Som vi tidigare 

benämnt kan begreppet värde ha flera olika innebörder beroende på vad man vill undersöka. 

Inom olika branscher, och då framförallt branscher inom en föränderlig marknad, är det 

viktigt att begrunda olika typer av värde, inte enbart ekonomiskt värde. Men det kan vara 

svårt att veta hur värde bedöms om det inte är det ekonomiska värdet som räknas.  För att 

skapa och underhålla värdet har vi valt att undersöka delar som kan kopplas samman till ökat 

värde, som det sociala värdet och platsens värde, servicelandskapet och marknadsföring av 

platsen. Dessa tre huvudpunkter är vår undersökningsmall för hur värde skapas för 

företagskunderna i ett servicelandskap.   

3.1.4 Värdestjärnan 

Wikström et al (1992) diskuterar kring hur företag alltmer omdefinierar sin roll i förhållandet 

till kunden och dess värdeskapande process. Vidare menar de att det inte längre räcker att 

definiera sin ”bransch” utifrån den traditionella input man tidigare levererat till kundens 

värdeskapande process, utan ett företag måste höja sig till en ny abstraktionsnivå och studera 

samtliga inputs. Företag behöver definiera sin strategiska position i relation till kundens totala 

värdeskapande process. Därmed förändras hela konkurrensspelet. Normann & Ramirez (1994) 

menar att värdestjärnan bygger på att det är tvåvägskommunikation mellan olika aktörer. 

Dessa aktörer arbetar med att skapa värde för sig själva likväl som för sina leverantörer, 

leverantörernas leverantörer, kunder och kundens kund. Författarna anser även att behovet av 
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den nya teorin beror på att åtskillnaden mellan produkter och tjänster numera ofta är väldigt 

otydlig (Normann & Ramirez 1994). 

 

Den ökade integrationen med kunden, som möjliggörs av ny teknologi och stimuleras av detta 

nya synsätt, driver också på utvecklingen mot att marknader splittras nästan ner till kundnivå 

och att standardiserade ansatser att sköta marknader och kundbaser inte fungerar menar 

Wikström et al (1992). De spinner vidare på samma ämne och anser att den ökade breda 

integrationen kring kundens värdeskapande förstärker i sig konkurrensspelets förflyttning till 

kundbaserna. Detta nya synsätt mot att etablera en position i alla insatser som gäller kundens 

värdeskapande betecknar författarna för ”värdestjärna”.  

 

En annan fokusförskjutning, som hänger nära samman med ovanstående, anser Wikström et al 

(1992), är att värde skapas allt mindre genom att en producent producerar och lämnar över 

något till kunden som sedan använder det. Den ökade integrationen mellan företagens process 

och kundens process gör det nödvändigt för oss att byta synsätt. Vad ett företag idag erbjuder 

är ett komplement till de resurser och kunskaper som kunden själv har (Wikström et al 1992). 

Vidare menar författarna att tendensen har kommit att blivit att företagets resurser och 

kunskaper i tid och rum samverkar med kundens resurser och kunskaper och ut ur denna 

kombination kommer ett värde som är gemensamt producerat, det vill säga det som är 

samproducerat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med värdestjärnsynsättet bryter distinktionen mellan att vara tjänsteleverantör kontra 

produktleverantör successivt samman, menar Wikström et al (1992). Vidare diskuterar 

författarna kring att när ett företag skall matcha kundens värdeskapande process sker detta 

genom en kombination av vad som traditionellt kallas produkter och tjänster och som idag i 

marknadsföringslitteraturen alltmer kommit att betecknas som kunderbjudanden.  
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3.2. Socialt värde 
Den franske kultursociologen Pierre Bourdieu är en av många forskare som förespråkar en 

relationell förståelse av den sociala världen (Gillberg). Gillberg diskuterar vidare Bourdieus 

åsikter och menar att i hans teori om mänskligt handlande och samhällsstrukturens 

återskapande ger han begreppen fält, kapital och habitus en central roll. Det sociala rummet 

beskriver Bourdieu (1995) som ett fält, som på en och samma gång är ett kraftfält, 

ofrånkomligt för de aktörer som är engagerade i det, och ett slagfält, där aktörerna, beroende 

på deras position i kraftfältets struktur, har olika mål och medel och med sina olika val bidrar 

till att reproducera eller förändra strukturen.  

 

Bourdieu (1977) och Broady (1988) definierar ett fält som objektivt relaterande människor 

och institutioner som konkurrerar om gemensamt accepterade och antagna kampobjekt i 

enlighet med för fältet i fråga gällande spelregler. På fältet råder en tro på att det man 

konkurrerar om är värdefullt, det råder alltså ett kollektivt samförstånd mellan människor. 

Denna tro förenar fältet och är en förutsättning för dess funktion. På fältet gäller kampen om 

monopolet på legitima perceptions- och värderingskategorier och förutsätter att det finns 

specialister, institutioner och erkända värdehierarkier. Fältet koncentrerar sig, enlig Gillberg, 

på produktion och cirkulation av produkter och de som är verksamma på fältet ingå i en 

intressegemenskap med det gemensamma målet att få produktionen att cirkulera, att celebrera 

den och att på så vis tillgodogöra sig den symboliskt. För varje fält finns även en specifik 

logik som avgör vilka egenskaper som fungerar som kapital på fältet. Bourdieu (1984) liknar 

fältet vid en spelplan, där maktförhållandet mellan spelare i varje givet ögonblick definierar 

fältets struktur.  

 

”Varje fälts specifika logik bestämmer vilka egenskaper som är gångbara på just den 

marknaden, vilka som är relevanta och verksamma i det aktuella spelet och som i förhållande 

till detta fält fungerar som specifikt kapital, och därigenom som förklarande faktor till 

praktikerna” (Bourdieu 1984 i Bourdieu 1986, sid 263) 

 

För att återknyta detta med det som Bourdieu kallar kapital kan kapitalet ses som en del av det 

fält som är uppbyggt (Gillberg). Bourdieu (1984) definierar kapital som ett socialt 

förhållande, en social energi som endast är verksam och åstadkommer effekt inom det fält där 

det producerar och reproducerar sig självt. Bourdieu skiljer även mellan olika typer av kapital 

(Broady 1998). Bland sådana återfinns symboliskt kapital, med vilket menas erkännande av 

den symbolik som finns, kulturellt kapital, det vill säga kultiverat språkbruk och förtrogenhet 

med den så kallade finkulturen, socialt kapital, som betyder vänskapsband, släktskapsband 

och sociala nätverk och sist ekonomiskt kapital som innebär materiella tillgångar och kunskap 

om ekonomins spelregler. Men det finns även en del mer specifika kapital såsom 

utbildningskapital, språkligt kapital och vetenskapligt kapital (Gillberg). Det är även viktigt 

att påpeka att en tillgång endast räknas som kapital på villkor att den är gångbar på ett fält, det 

vill säga att den erkänns ett värde i den sociala världen, eller i alla fall i delar av den.  

 

Det sociala rummet är konstruerat så att agenterna är fördelade över det i relation till sitt totala 

innehav av på fältet gällande kapital, detta kapitals fördelning över olika kapitalformer liksom 

utvecklingen av kapitalbilden över tid (Gillberg). Agenterna har vissa uppfattningar om vilka 

möjligheter som står till buds och som ligger till grund för beslut och handlingssätt och det är 

dessa uppfattningar som bygger på de perceptions- och värderingskategorier som individen 

genom socialisering i en specifik struktur förvärvat och som utgör dennes habitus. Med hjälp 

av habitus, menar Bourdieu, tillåts människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala 
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värden (Broady 1998). Genom att vägleda människors föreställning om praktiker bidrar 

habitus till att återskapa eller förändra den sociala världen.  

 

3.3 Platsens värde 
Wahlström (1984,1994) diskuterar kring hur olika platser har olika värden. De olika värdena 

varierar beroende på platsens förutsättningar och strukturella uppbyggnad. En plats 

förutsättningar kan kommersialiseras av olika aktörer, alltifrån lokala till globala. Detta är 

någonting som även kallas att en plats har bytesvärden. Dessa bytesvärden kan användas för 

att marknadsföra platsen och visa på att den finns och kan användas till flera olika saker. 

Vidare har platser även symbolvärden som kan variera beroende på om man är en ”insider” 

eller ”outsider” på platsen. För någon som besöker platsen ofta och är mycket insatt kring hur 

den fungerar kan känna en viss tillhörighet till platsens kulturella identitet medan någon som 

bara besökt platsen någon enstaka gång däremot kan känna en mindre tillhörighet. Dock kan 

dessa personer vilja komma platsen nära för att finna de konsumtionsinriktade symboler som 

de lockas att leta efter. Emellertid kan även tillfälliga besökare känna djupare kulturell 

symbolik med en plats som de sällan möter genom att denne redan innan hört mycket om 

platsen och känner en gemenskap (Aronsson et al 2007). 

 

Vidare menar Aronsson et al (2007) att platser nuförtiden är betydligt mer ”öppna” såväl 

kulturellt som ekonomiskt än tidigare – förhållanden som i bästa fall kan bidra till att nya 

kreativa idéer uppstår. Såväl tack vare, som trots, globaliseringsprocessernas 

homogeniseringsaspekter finns goda förutsättningar för lokala initiativ, processerna både 

standardiserar och skapar förändringslust samtidigt. Företag använder till exempel ofta 

platsers kulturella särarter i sin strategiska utveckling. Aronsson et al (2007) fortsätter att 

diskutera kring ämnet och för fram att även nya kombinationer av platsrelaterade värden kan 

vara ekonomiska konkurrensfördelar, i synnerhet om dessa når genom informationsbruset och 

väcker uppmärksamhet. Kotler (1999) anger att geografin har fått ett återupplivande genom 

affärsutvecklingen för att skapa mervärden. Det är inte bara inom företagsvärlden utan även 

vid utveckling och marknadsföring av platser som kulturella perspektiv och estetisering 

genom begrepp som exempelvis ”branding” och ”imagineering” i allt större omfattning 

används. Enligt Berg, Linde-Laursen och Löfgren (2002) gäller det att liksom vid 

varuproduktion före platser med symboler, aura, att skapa upplevelser eller event – just för att 

göra platsen så attraktiv som möjligt och skapa värde för de företag som befinner sig där.  

 

Någon som även berör hur platsens värde kan påverka dess omgivning är Murray (2001). Han 

menar att det är viktigt att koppla samman en plats med dess värde. Vidare anser Murray 

(2001) att det finns en fyra olika perspektiv som måste tas hänsyn till när värdet för en plats 

skall klarläggas. Utav dessa fyra handlar de tre första om ekonomiska värden som måste 

utvärderas så som hyra, kostnader för uppbyggnad och avkastningen på den investering 

företaget gör. Den fjärde och sista handlar om timingen och mera specifikt om hur vida det 

finns några tomrum för att hyra ut lokaler för att öka värdet för företaget. Genom att hyra ut 

dessa lokaler kan värde skapas både för de som är hyresvärdar och för de företag som hyr in 

sig i lokalerna.  

 

3.4 Platsmarknadsföring 
Att marknadsföra en plats är någonting som funnits många hundra år tillbaka i tiden. Då 

handlade det om att marknadsföra städer genom att genomföra de olympiska spelen eller 

genom att framhäva att de hade en religiös bakgrund. De senaste decennierna har dock 
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platsmarknadsföringen ökat drastiskt och det handlar nu om både länder, städer, kommuner, 

specifika turistattraktioner och övriga evenemangsarenor. Det handlar häller inte längre endast 

om att marknadsföra sig mot kunder och aktörer utanför den centrala punkt det handlar om 

utan även till de som befinner sig mycket nära mittpunkten av marknadsföringsobjektet 

(Murray 2001). Vidare menar Kotler et al (1993) att vi har sett hur platser omedvetet och 

medvetet tävlar mot varandra och på det viset försöker skapa sig en målgrupp av både turister, 

företag och investerare. Detta drar författarna steget längre och anser att marknadsföring av 

platser har blivit en ledande ekonomisk aktivitet och, i vissa fall, den dominanta faktorn av 

den lokala hälsan.  

 

Platsmarknadsföring handlar, enligt Morgan & Pritchard (1999), om att förmedla en viss bild 

av en plats, oftast positiv. Denna marknadsföring riktas främst till turister, företag/investerare 

och/eller lokalbefolkningen. Platsmarknadsföring utformas efter ett globalt recept enligt 

O´Dell (2002). Receptet är att framhäva historien och kulturen, den fräscha miljön, 

shoppingmöjligheterna och nattlivet. Det är alltså en fråga om en kombination av kultur, natur 

och konsumtion. Ett annat sätt att marknadsföra en plats är att marknadsföra de evenemang 

som sker på platsen. Genom att framhäva dessa kan man trycka på kundernas emotionella sida 

och de får själva ta ställning om det är en plats som de vill beblanda sig med (Aronsson et al 

2007). 

 

Genom Kearns & Philo (1993) förs diskussionerna vidare och de menar att 

platsmarknadsföring, och speciellt dess målgrupper, kan delas in i tre breda kategorier. Den 

första kategorin är näringslivet. Med detta menas företag som vill etablera en verksamhet eller 

göra investeringar knutna till en viss plats. Den andra kategorin handlar om turister och 

besökare och den tredje kategorin tar upp potentiella invånare, i första hand individer med 

goda och stabila inkomster (med andra ord goda skattebetalare). Platsmarknadsföringen är 

således huvudsakligen utåtriktad mot objekt som ligger utanför platsen i kartografisk mening 

(Ek & Hultman 2007). Men platsmarknadsföring fyller, i enlighet med Ek & Hultman (2007), 

också en inåtriktad funktion mot de företag och människor som redan finns på platsen. Kotlers 

marknadsföringsrecept (Kotler et al 1993) betonar i likhet med annan marknadsföring 

betydelsen av goda ambassadörer, människor som är stolta över den plats de agerar i och som 

därför förmedlar positiva berättelser om platsen för andra människor. Platsmarknadsföringens 

inåtriktade funktion rymmer, enligt Ek & Hultman (2007) också en annan ambition. Genom 

att göra lokalbefolkningen och det lokala näringslivet delaktiga i platsens marknadsföring, blir 

den utåtriktade marknadsföringen legitimerad och därmed mer trovärdig.  

 

En av de delar som Kearns & Philo (1993) tar upp som en central punkt, och som vi även har 

nämnt ovan, är att platsmarknadsföringens målgrupper kan delas in i tre delar. En utav dessa 

delar diskuterar Kotler et al (1993) vidare och visar hur viktigt näringslivet är för en plats. De 

menar att platser ofta söker sig efter att attrahera nya typer av företag för att skaffa fram 

arbetstillfällen till medborgarna i området. Det som de menar är viktigt är att platsen, och med 

det menat lokaluthyraren, är väl medveten om vad företagen söker och hur de väljer sina 

lokaler. Som en regel kan ses att företag ofta väljer sin placering utefter vilket potentiellt 

värde som platsen kan medföra till företaget. De kontrollerar noga hur klimatet är för den 

typen av företag som de är och hur omgivningarna ser ut att passa deras image. De är även 

noga med att kontrollera hur vida deras företag kommer att ligga nära 

kommunikationsmöjligheter och vill gärna att det skall vara lätt att ta sig dit och hitta rätt. 

Kotler et al (1993) menar även att företagen noga granskar hur ekonomin ser ut på den plats 

som de funderar att hyra in sig på. Hur bra platsen mår och om det finns möjlighet att utveckla 

den och även hur utvecklingsmöjligheterna ser ut för det egna företaget. De undersöker även 
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noggrant hur platsens varumärke ser ut och hur det kan hjälpa det egna företaget att vidare 

utvecklas. Det är även viktigt för dem att se att det redan befintliga varumärket stämmer 

överens med företagets mål och image.   

 

Varumärkens vikt i val av plats är något som Aronsson et al (2007) har arbetat vidare med och 

författarna menar att varumärken är centrala som symbolvärden i platsmarknadsföring. Dessa 

avser att synliggöra platser, visa deras värden och kvaliteter för att attrahera vissa målgrupper. 

Ett varumärke kan ha en viss fysisk utformning, men ännu viktigare en substans. Det måste ha 

något väsentligt att säga om platsen. Det bör vidare vara bärare av ett värdesystem eller kultur 

samt ge uttryck för en relation till mottagaren. Detta innebär att ett varumärke kan utvecklas 

till ett helt symboliskt koncept som kommunicerar en historia vilken i sig skapar 

känslomässiga länkningar mellan platsen och mottagaren. Implicit i diskussionen ligger att 

varumärkesutveckling bygger på en idé där mottagaren såväl som platsen garanteras en 

hållbar tolkning/värde över tid och att symbolen i varumärket efterhand bör öka. En av 

platsvarumärkets kärndelar, personligheten, karaktäriseras av funktionella, symboliska och 

upplevelse attribut. Hankinson (2004) skriver: 

 

”Den ultimata framgången för en strategi för platsvarumärken bygger på att kärnvärdet förs 

vidare genom välutvecklade relationer med intressenter vilka utvidgar och förstärker 

varumärket genom kommunikation och leverans av tjänster” (Hankinson 2004:116) 

 

Ämnet berörs även av Mossberg (2003) som menar att varumärket på en plats kan fylla en 

viktig funktion när det gäller marknadsföringen av upplevelserummet. Hon anser vidare att 

upplevelserummet i sig även det kan fylla en viktig marknadsföringsfunktion beroende på 

vilken typ av tjänst som erbjuds och om konsumtionen är varaktig. Dessutom kan 

upplevelserummet ha olika roller inom marknadsföring. Dessa kan enligt Mossberg (2003) 

kort beskrivas enligt följande.  

 

 Upplevelserummet som en visuell metafor för att kommunicera vad företaget erbjuder. 

Med detta menas att kommunikationen till kunderna med hjälp av upplevelserummet 

kan ske både före och under besöket. Eftersom kunder sällan vill köpa i blindo och 

ofta inte kan se eller ta på den tjänst som erbjuds får de påtagliga faktorerna i 

tjänstekonceptet stor betydelse.  

 Upplevelserummet för att attrahera rätt kundsegment. För företaget gäller det här att 

medvetet utforma och styra faktorerna i omgivningen, till exempel musik, parkering, 

design och teknisk utrustning, för att kunderna skall få en bra upplevelse. Tillsammans 

med marknadskommunikation och pris kan upplevelserummet användas i 

kommunikationen till kunder.  

 Upplevelserummet för att positionera organisationen och differentiera företaget från 

konkurrenterna. Här menar Mossberg (2003) att det kan vara speciellt framgångsrikt 

att använda omgivningen i kommunikationen till kunderna för företag som bygger sin 

affärsidé på att ge kunderna en upplevelse.  

 Upplevelserummet för at underlätta (eller försvåra) för kunder och anställda att 

utföra sina respektive aktiviteter. Ovanstående uppräknade roller har olika betydelse 

för olika företag. För vissa handlar det om att lägga tonvikten på upplevelserummet 

för att kundernas kvalitetsuppfattning inte ska påverkas negativt. Detta medan andra 

kan koncentrera sig på att skapa en arbetsmiljö som de anställda anser vara bekväm. 

Det som framförallt påverkar är vilken sorts tjänst företaget erbjuder och hur stor 

interaktionen mellan kunden är.  
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 Upplevelserummet för att påverka kunders och anställdas känslor och beteende. De 

olika aktörernas beteende under besöket påverkas av fysiska anordningar i den 

omgivningen där konsumtionen äger rum. Som ovan nämnts, är detta speciellt relevant 

då kunden tillbringar lång tid eller ofta är i företagets omgivning, som till exempel 

större evenemang, restauranger och tågresor.  

 

Med hjälp av dessa olika faktorer kan företag som har ett starkt upplevelserum hjälpas genom 

att använda just det i sin marknadsföring. Med andra ord blir företaget i sig starkare med hjälp 

av den miljö som det agerar i (Mossberg 2003).  

 

3.5 Servicelandskap 
Som vi nämnde tidigare så är servicelandskap, eller servicescape, ett begrepp som enligt 

Bitner (1992) står för den fysiska miljön. Vidare skriver hon, som även är grundaren till 

begreppet, att ett servicelandskap innehåller både konkreta och abstrakta delar och har 

inverkan på både anställda och kunders beteende. Av Zeithaml et al (2006) definieras 

servicelandskap som ”the environment in which the service is delivered and in which the firm 

and the costumer interact, and any tangible commodities that facilitate performance or 

communications of the service.” (Zeithaml, Bitner och Gremler 2006 s.317) Men redan på 70-

talet påtalade Kotler att tjänsten påverkas av den miljön som den utförs och konsumeras i 

(Ezeh & Harris 2007).  

 

Enligt Wilson et al (2008) så finns det två former av servicelandskap, där den ena formen är 

en enklare form medans den andra är mer komplex. Den enklare formen av servicelandskapet 

handlar främst om självbetjäningsärenden, så som bankomater, medans det i det komplexa 

servicelandskapet är flera faktorer som utgör själva servicelandskapet. I det komplexa 

servicelandskapet så ska alla dessa faktorer samspela för att utgöra skapa det lanskap där 

värde skall skapas.  

 

Servicelandskapet är av stor betydelse för många tjänsteverksamheter eftersom kunderna först 

möts av servicelandskapet och sedan integrerar de med personalen (Lin 2004). Grönroos 

(2008) skriver att omgivningen som tjänsten utförs i skall vara noggrant utformad och det ska 

ligga i företagets intresse att vidare utveckla detta servicelandskap. Vidare skriver han att 

grundidén om servicelandskap kommer från att serviceprocesser äger rum i en omgivning 

som kallas för landskap. Servicemötena sker i landskapet där kunden integrerar med 

personalen. Dock är varken kunden eller personalen en del av servicelandskapet, däremot så 

påverkas deras beteende av det (Grönroos 2008). Mossberg (2003) skriver att företaget kan 

påverka kunden genom vad hon kallar för upplevelserum och att detta kan spela olika viktiga 

roller vid marknadsföring. 

 

Den person som beslutar om hur ett företag skall lösa vissa funktionella bitar i ett 

servicelandskap ska på förhand ha klart för sig hur detta kommer att påverka kunderna som 

sedan ska agera i detta servicelandskap (Wilson et al 2008). Enligt Lin (2004) är det viktigt 

med förståelsen för hur människor både kognitivt och emotionellt ger människorna som 

tillhandahåller tjänsterna och designerna möjlighet att skapa trevande miljöer för kunderna. 

Servicelandskapet innehåller tre miljömässiga dimensioner: villkor i rumsmiljön, 

rum/funktion och tecken, symboler & artefakter. Dessa tre dimensioner utgör tillsammans det 

upplevda servicelandskapet. Men servicelandskapets ramverk innehåller även moderatorer 

vilka påverkar både de anställdas och kundernas reaktioner.  Moderatorer påverkar tre interna 
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reaktioner; kognitiva, psykologiska samt känslomässiga. I modell nedan menar Grönroos 

(2008) att interaktioner mellan kunder och anställda ses som ett beteendeelement.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som musik, temperatur, ljus och så vidare kan djupt påverka hur människor känner, 

tänker och reagerar på tjänsteetableringen. Det finns studier som visar att tillexempel musiken 

gör att människor uppfattar kötiden som kortare (Wilson et al 2008). Hultén et al (2008) 

menar att musiken även kan påverka kunden i den grad att den till exempel stannar kvar 

längre i en butik eller liknande. Detta medför även att de kan spendera mer pengar där och 

rekommenderar företaget till andra. Effekterna av omgivningen är mest märkbara när de är 

extremt utförda. Det har visat sig att omgivningen har en markant effekt eftersom den 

anställde och kunden huvudsakligen befinner sig i servicelandskapet. Då samspelar musiken, 

temperaturen, lukten och färgerna med varandra. Generellt sätt så påverkar de våra fem sinnen 

(Zeithaml et al 2008).  

 

Enligt Bitner (1992) så finns det orsaker i den underliggande strukturen i servicelandskapet 

för människors beteende i den. För att förtydliga det så skriver Wilson et al (2008) att det inte 

är själva uppfattningen om servicelandskapet som gör att människor beter sig på ett visst sätt 

utan det är människans tankar om platsen, vilket vill säga att det är den kognitiva orsaken som 

ligger bakom. De instrumentella effekterna på de sociala interaktionerna ses som en av 

servicelandskapets primära effekter, det vill säga sättet människorna reagerar på den fysiska 

miljön. Modellen ovan innehåller två reaktionssätt vilka ses som varandras motsatser. Den 

första är beteende och ska tolkas som anslutning, utforskande, genomförande, engagemang 

och så vidare medan det andra som Grönroos (2008) skriver om är undvikande och ska tolkas 

som det beteendets motsats. Uppfattning av servicelandskapet kan även inspirera människor 
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till ett visst beteende. Genom att bara vara på en plats så kan en människa känna sig glad, 

ledsen, förvirrad eller liknande. För vissa människor kan en miljö som till exempel är högljud 

vara inspirerande medans den för andra kan vara mycket obehaglig.  

 

Wilson et al (2008) skriver att de materiella faktorerna är viktiga för kundernas 

serviceupplevelse. De materiella faktorerna delas in i externa och interna faktorer. Till de 

externa faktorerna räknas tillexempel skyltar och parkering medans de interna faktorerna 

innebär layout, design, utrustning och liknande. Det ska också sägas att det finns en virtuell 

del av servicelandskapet där det ges möjligheter att visa upp sina lokaler till kunder på 

avstånd och genom detta skapa förväntningar hos kunderna. De fysiska faktorerna är 

avgörande för hur kunderna kommer att uppleva tjänsten samt hur de känslomässigt kommer 

att reagera på sättet tjänsten levereras (Wilson et al 2008). Vidare skriver författarna att 

packningen av produkten, servicelandskapet och de materiella faktorerna är väldigt viktiga 

eftersom tjänsten på detta sätt döljs av ett skal och skall samtidigt visa vad som finns på 

insidan. Packningen av tjänsten visar också vilken positionering man intar på marknaden och 

de materiella faktorerna hjälper till att förmedla bilden av kunderna. Den kognitiva 

uppfattningen av servicelandskapet kan leda till att kunderna skapar sig en uppfattning om 

produkten och människorna som finns där.  

 

Det kan även finnas faciliteter som till exempel bra ventilation i servicelandskapet som 

underlättar för de anställda i deras arbetsmiljö. Vidare så spelar det roll hur servicelandskapet 

är designat eftersom det kan leda till ett effektivt arbetsflöde som i sin tur leder till att både de 

anställda och företaget kan uppfylla de uppsatta målen som finns (Wilson et al 2008). Även 

Bitner (1992) har påpekat vikten av att själva layouten på servicelandskapet är fungerande, 

eftersom det är väldigt viktigt för kunderna där funktionaliteten lyfts fram som en 

värdeskapare. Wilson et al (2008) skriver att kunderna ser funktionalitet och layout som 

speciellt viktiga och forskningen visar att det påverkar hur pass nöjda kunderna blir.  

  

Servicelandskapet kan även bidra till socialiseringen mellan de anställda och kunderna. Själva 

designen av servicelandskapet kan, enligt Wilson et al (2008) och Bitner (1992), leda till att 

servicelandskapet påverkar även kvalitén på interaktionen mellan kunden och de anställda. 

Designen kan klargöra för företagskunderna vilka ytor som finns för dem att röra sig på. Även 

Hultén et al (2008) påpekar att designen och materialet i servicelandskapet kan bidra till en 

god atmosfär. Själva designen på faciliteten kan differentiera dem från konkurrenterna och 

sätta en stämpel på deras tjänst men även segmentera olika delar av byggnaden tjänsterna 

levereras i, skriver Wilson et al (2008). När det handlar om evenemang så vill företag minska 

tjänstens löptid och försäkra sig om att evenemanget ligger i fokus, vilket kan möjliggöras 

genom servicelandskapet (Wilson et al 2008). Bitner (1992) hävdar att både kunderna och de 

anställda uppfattar miljön de vistas i som en helhet, som en konstruktion av de tre 

dimensionerna som nämndes tidigare i texten. Vidare påpekar hon att varje dimension 

möjligen kommer att påverkar interaktionen med de andra dimensionerna. Cockrill et al 

(2007) har forskning som visar på att det även är viktigt med renligheten i servicelandskapet. 

Vidare skriver de att renligheten måste hållas på en bra nivå för att hålla kunderna nöjda.  

 

Något som även kan ses som ett servicelandskap är det permanenta upplevelserum som 

Mossberg (2003) diskuterar kring. Ett permanent upplevelserum är ett landskap som finns på 

en och samma plats hela tiden. Dessa landskap kan vara teatrar, konserthus, hotell och så 

vidare. Landskapen är i många framstående arkitektoniska verk med vacker inredning och 

konst av hög kvalitet (Mossberg 2003). Det permanenta upplevelserummet blir en viktig del 

av upplevelsen för kunden då det blir en ”säkerhet”, en vana, att alltid återkomma till en och 
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samma plats. Kunden har detta permanenta upplevelserum som arbetsplats och kan på så vis 

känna sig väldigt trygga i sin situation. Genom att skapa ett sådant permanent upplevelserum, 

eller servicelandskap, kan leda till att värdet för de inblandade ökar. Företagen kan genom det 

bestämda rummet enkelt nå sina kunder och kunderna kan enkelt nå dem.  

 

3.6 Sammanfattning av teorikapitel 
Då det finns många olika sätt för ett företag att skapa värde har vi valt att ta upp några utav de 

sätt som en företagskund på Swedbank Stadion kan använda sig av, eller helt enkelt få 

spontan hjälp av bara på grund av att de befinner sig på arenan.  I figur 7 nedan demonstrerar 

vi en sammanfattning av de olika företeelser, som vi tagit upp i kapitlet, som kan vara med 

och öka värdet för Swedbank Stadions företagskunder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi valde att börja med att ta upp värdeskapande som process och har inriktat oss på fyra olika 

modeller för hur värde kan skapas i olika organisationer. Den första modell vi tar upp är den 

traditionella värdekjedjan som är skapad av Porter. Porter (1995) menar att för att undersöka 

ett företags värde måste se vi ett företags processer som en värdekedja av aktiviteter där varje 

process är en del av det slutliga värdet. Nästa modell handlar istället om värdeverkstaden där 

kundens problem ligger i fokus. Fokus ligger på att lösa ett unikt problem genom företagets 

kompetens (Roos et al 2006). Den tredje modellen vi tar upp för att förklara hur Swedbank 

Stadions företagskunder kan skapa värde av sin situation är värdenätverket. Stabell & 

Fjeldstad (1998) menar att värdenätverkets grundläggande logik är att skapa länkar mellan 

olika kunder. Denna modell används, enligt Roos et al (2006) av företag där kunderna är 

beroende av företagets andra kunder för att som kund få ut något värde. Den fjärde och sista 

av de värdeskapande modellerna vi tagit upp är värdestjärnan. Denna modell är något 
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modernare och handlar om hur företag alltmer omdefinierar sin roll i förhållandet till kunden 

och dess värdeskapande process (Wikström et al 1992). Normann & Ramirez (1994) menar 

att värdestjärnan bygger på att det är tvåvägskommunikation mellan olika aktörer. Dessa 

aktörer arbetar med att skapa värde för sig själva likväl som för sina leverantörer, 

leverantörernas leverantörer, kunder och kundens kund. 

 

Vidare har vi även tagit upp det sociala värde som kan skapas på en plats som Swedbank 

Stadion. Vi tar här upp den franske sociologen Bourdieu som förespråkar en relationell 

förståelse av den sociala världen (Gillberg). Gillberg diskuterar vidare Bourdieus åsikter och 

menar att i hans teori om mänskligt handlande och samhällsstrukturens återskapande ger han 

begreppen fält, kapital och habitus en central roll. Det sociala rummet beskriver Bourdieu 

(1995) som ett fält, som på en och samma gång är ett kraftfält, ofrånkomligt för de aktörer 

som är engagerade i det, och ett slagfält, där aktörerna, beroende på deras position i 

kraftfältets struktur, har olika mål och medel och med sina olika val bidrar till att reproducera 

eller förändra strukturen.  

 

Förutom de olika värdeskapande processerna och det sociala värdet anser vi att platsens värde 

och den marknadsföring platsen får spelar en viktig roll i skapandet av värde för Swedbank 

Stadions företagskunder. Någon som diskuterar kring platsens värde är Wahlström 

(1984,1994). Han menar att de olika värdena varierar beroende på platsens förutsättningar och 

strukturella uppbyggnad. En plats förutsättningar kan kommersialiseras av olika aktörer, 

alltifrån lokala till globala. Kotler (1999), genom Aronsson et al (2007), anger att geografin 

har fått ett återupplivande genom affärsutvecklingen för att skapa mervärden. Det är inte bara 

inom företagsvärlden utan även vid utveckling och marknadsföring av platser som kulturella 

perspektiv och estetisering genom begrepp som exempelvis ”branding” och ”imagineering” i 

allt större omfattning används. När det handlar om platsmarknadsföring handlar det inte 

längre endast om att marknadsföra sig mot kunder och aktörer utanför den centrala punkt det 

handlar om utan även till de som befinner sig mycket nära mittpunkten av 

marknadsföringsobjektet (Murray 2001). Vidare menar Kotler et al (1993) att vi har sett hur 

platser omedvetet och medvetet tävlar mot varandra och på det viset försöker skapa sig en 

målgrupp av både turister, företag och investerare. Detta drar författarna steget längre och 

anser att marknadsföring av platser har blivit en ledande ekonomisk aktivitet och, i vissa fall, 

den dominanta faktorn av den lokala hälsan.  

 

Vi har även valt att vika en stor del i vårt arbete åt servicelandskapet då vi anser att detta 

spelar en stor och viktig roll för företagskundernas värdeskapande. Servicelandskapet som 

sådant menar vi även är väldigt intressant att studera. Bitner (1992) menar att ett 

servicelandskap innehåller både konkreta och abstrakta delar och har inverkan på både 

anställda och kunders beteende. Enligt Lin (2004) så är det viktigt med förståelsen för hur 

människor både kognitivt och emotionellt ger människorna som tillhandahåller tjänsterna och 

designerna möjlighet att skapa trevande miljöer för kunderna. 
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4. Teoretisk och Empirisk analys 
I detta kapitel kommer vi att knyta samman den empiri som vi fått fram utav våra sex 

kvalitativa intervjuer. Vi kommer att sammanställa detta mot den teori som vi plockat fram 

som relevant för vårt ämnesval. I bilaga 1 hittar läsaren en mer utförlig rapport kring våra 

intervjuer. Nedan följer en snabb återbeskrivning av våra respondenter för ökad förståelse 

för läsaren.  

Mats Engqvist; projektledare på Swedbank Stadion 

Ulrika Näsman; platschef för SSP på Swedbank Stadion 

Per Aage Nilsson; arkitekt vid Fojab arkitekter 

Jan-Olav Jacobsson; samordnare på Malmö kommun 

Lennart Persson; ingenjör på Statsarkitektavdelningen på Statsbyggnadskontoret i Malmö 

stad 

Kristoffer Bottolfsen; VD och ägare av Service Point 

 

 

 

4.1 Servicelandskapet 
Under intervjun med Enqvist påtalade han att Swedbank Stadion byggdes med de minsta 

måtten runtomkring fotbollsplanen för att åskådarna ska komma så nära fotbollen som 

möjligt. Detta har gjorts medvetet för att öka upplevelsekvalitén för åskådarna som alla har 

tak över huvudet. Både Engqvist och Nilsson utrycker att taket gör att ljudet stannar kvar 

längre än vad det hade gjort om taket inte fanns på arenan. Allt detta handlar om att skapa ”ett 

jäkla drag”(Engqvist 2009) . Under intervjun med Näsman kom det fram att hennes 

uppfattning är att deras gäster uppskattar detta ljud som kommer från arenan. Detta kan 

kopplas till det som Wilson et al (2008) tar upp angående att själva förpackningen skapar en 

emotionell reaktion hos kunderna. Dessa jubel skappar ett visst ljud som Näsman påpekar är 

bra för deras verksamhet eftersom det skapar en viss stämning i deras sportbar och att det 

uppskattas av gästerna. Bitner (1992) påpekar hur viktigt det är med rätt ljud i ett 

servicelandskap. Enligt henne stannar människor längre i servicelandskapet när det är ett 

lugnare tempo på musiken. I vårt fall handlar det om en sportbar med restaurang och där är 

det viktigt med ljud. Här handlar det om ljudet från publiken som gästerna hör men enligt 

Näsman är detta sorts ljud väldigt uppskattat av deras gäster.  

 

Enligt Bottolfsen så märker även de av ljudet från de olika eventen inne på arenan men är inte 

fullt lika positiv då de ofta kan störas av ljuden från Restaurang 1910 som har sina lokaler 

precis under dem. Enligt Wilson et al(2008) så påverkar bland annat ljudet människors 

känslor. I det här fallet störs Service Partner av ljudet men inte så pass mycket att de väljer att 

flytta från Swedbank Stadion. Bottolfsen menar även att det märks väl in i deras lokaler när 

norra fasaden av stadion mörkläggs vid bildvisning, då ljusinsläppet stör deras lokaler. Ljuset 

är också en faktor som enligt Wilson et al (2008) påverkar hur människor känner, tänker och 

reagerar på tjänsteetableringen. Grönroos (2008) menar att om det finns störande moment i 

servicelandskapet kommer företagskunden att reagera på detta genom att antigen stanna kvar 

eller fly från det. Tolkningen av teorin är att kunderna stannar kvar om de störande momenten 

inte är permanenta eller allt för återkommande. För Service Partner handlar det om att om 

evenemangen som anordnas av MFF event stör Service Partners anställda så pass mycket att 

de inte kan utföra sina arbetsuppgifter så kommer de lämna arenan. Som exempel kan ges att 

om Service Partners kunder ringer eller kommer till företaget och personalen inte kan 
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genomföra samtalet på grund av att det störs från våningen under så kommer serviceprocessen 

och den sociala interaktionen att påverka både anställa och kunder till Service Partner på ett 

negativt sätt vilket i sig inte är bra för företaget. Stannar företagskunden i ett sådant 

servicelandskap så riskerar det att förlora både anställda och kunder. 

 

Som vi nämnde ovan påverkas servicelandskapet av musiken enligt Hulten et al (2008). 

Författarna menar att musiken kan göra att människor upplever kötider som kortare än vad 

den är i verkligheten. Enligt Näsman är det långa köer utanför kioskerna, som deras anställda 

då tvingas mötas av. Hon menar att hon från början ville ha större kiosker där folk kunde gå in 

och betjäna sig själva, medan Engqvist menar att det var SSP som ville ha de mindre 

kioskerna på grund av att de trodde att de skulle utsättas för mycket stölder annars. Nilsson 

menar att kioskerna inte bör se annorlunda ut. Enligt honom så är de planerade att kunna 

betjäna ett visst antal kunder. Enligt Wilson et at (2008) så kan servicelandskapet påverka 

arbetsflödet vilket betyder att både anställda och företaget kan uppfylla de uppsatta målen för 

verksamheten. Näsman utryckte att om kunden hade möjlighet till att gå in själv och plocka 

på sig det de vill ha så ”skulle vi kunna betjäna fler kunder”(Näsman 2009) genom ett högre 

servicetempo. Nu kommer kunderna till en liten lucka där säljarna står och plockar fram 

produkter åt kunderna, vilket gör att det bildas köer då pausen i en fotbollsmatch endas är 15 

minuter. Detta gör att alla vill komma fram först. Wilson et al (2008) skriver att layouten och 

funktionaliteten avgör hur pass nöjda kunderna blir med betjäningen. Om kunderna får stå 

länge i kö för att handla i kioskerna så kommer de inte att bli nöjda med servicen vilket även 

kan göra dem irriterade vilket i sig kan leda till att de blir missnöjda med hela evenemanget. 

Ett annat problem med köerna utanför kiosken är att de blockerar gången även för dem som 

inte ska handla. Detta leder till att det blir svårare för dem att passera förbi kön vidare till 

toaletterna eller till deras platser vilket då beror på funktionaliteten i servicelandskapet, som 

Wilson et al (2008) skriver om. Detta kan leda till en negativ spiral och påverka besökarna 

negativt. Bitner (1992) påpekar att kunderna samt de anställda uppfattar miljön de vistas i som 

en helhet och därför kan en sådan faktor som funktionaliteten kring kioskerna påverka hela 

upplevelsen. 

 

Det som handlar om att kötiden kan ta fokus från hela evenemanget och göra kunderna 

missnöjda kan man knyta samman med de teorier som Wilson et al (2008) tar upp som berör 

hur man skall försöka minska tjänstens löptid för att försäkra sig om att just huvudattraktionen 

kommer i fokus. Ser man till SSP:s kiosker så har de ca 15 minuter på sig att betjäna kunderna 

och då kommer alla kunder på en och samma gång för att handla vilket leder till att det bildas 

långa köer utanför kioskerna. Enligt Nilsson så är det meningen att det ska bli lite trångt kring 

kioskerna och toaletterna på stadion för att skapa känslan av att man är på ett event. Grönroos 

(2008) skriver att både de anställda och kunderna integrerar både socialt och med 

servicelandskapets fysiska beståndsdelar och att det påverkar deras beteende i 

servicelandskapet som antigen närmande eller undvikande. Bildas det väldigt långa köer så 

kan det leda till att människorna undviker att gå till kioskerna eller istället handlar utanför 

arenan.  

 

Vidare vad det gäller utrymmet och funktionaliteten på stadion så säger alla företagskunder att 

de har fått bestämma själva över hur deras lokaler ska se ut. För idrottsklasserna finns det 

vissa funktionella problem som ej är lösta. Bland annat håller de nu på och bygger klassrum 

så att de ska kunna bedriva naturvetenskaplig undervisning på Swedbank Stadion, då gäller 

det främst labborationssalar, enligt Jacobsson. Bitner (1992) anser att det är de miljömässiga 

dimensionerna måste lösas och i detta fall är det de salar som inte är färdigbyggda eller inte 

ens påbörjade ännu. Detta är viktigt beroende på att idrottsklasserna måste få en 
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helhetslösning när det handlar om skolgången på arenan. Enligt Jacobsson så söker de lokaler 

inne på stadion för att på sikt kunna erbjuda eleverna en komplett skola. Enligt Bitners modell 

från 1992 så utgörs servicelandskapets helhet utifrån de miljömässiga faktorerna. De 

miljömässiga faktorerna så som utrustning, möblering, inredning, luftkvalitet, temperatur och 

så vidare är grunden för ett välfungerande servicelandskap. För idrottsklasserna så anser vi att 

dessa faktorer spelar en viktig roll då elevernas skolgång kräver mer flexibilitet jämfört med 

elever som ”bara” går i skolan och inte utövar en idrott på hög nivå. Utrustningen är en av de 

viktigaste faktorerna då lärarna via den kan erbjuda eleverna undervisning som de eventuellt 

missat på grund av någon tävling. Utifrån Wilson et al (2008) så krävs det av de som står 

bakom servicelandskapet att vet hur kunderna vill ha det för att kunna skapa ett så anpassat 

servicelandskap som möjligt. Detta innebär att man som arkitekt måste ha en insyn i vilka 

delar av de miljömässiga dimensionerna som måste fungera och finnas klart för att det ska 

kunna bedrivas en skolverksamhet på stadion. Idrottsklasserna har i dagsläget inte ordnat med 

alla miljömässiga faktorer för att det ska bli en helhet i servicelandskapet. Idrottsklasserna 

som kunder ska nu tillsammans med MFF event försöka hitta flera lokaler så att de kan 

utveckla sin verksamhet.  

 

Som vi nämnt tidigare nämnt fick företagskunderna som finns på arenan designa sin egen yta 

så att den ska passa just deras verksamhet. Enligt Grönroos (2008) så ligger det i företagens 

intresse att utveckla sitt servicelandskap. I vår fallstudie tilläts företagen av sin hyresvärd att 

göra detta och på så vis få det exakt som de ville ha det. Lin (2004) påpekar att 

servicelandskapet är viktigt för tjänsteföretagen då kunderna först möts av servicelandskapet 

och därefter sker integrationen mellan kund och persona. Som vi nämnde tidigare så har alla 

företagskunder fått möjlighet att planera sitt servicelandskap så att det bäst passar deras 

kunder. För idrottsklasserna var det viktigt att kunna skapa flexibla rum då deras elever i 

framtiden skall ges möjlighet att studera på distans men även på plats på Swedbank Stadion. 

För detta krävdes det viss utrustning i alla klassrum så att undervisningen ska kunna följas 

från andra orter via internet.  

 

Detta behjälptes av en annan facilitet som Jacobsson, Engqvist och Bottolfsen framhåller som 

en viktig faktor i servicelandskapet. Denna facilitet är att de har ett företag på arenan som 

ansvarar för leveransen av IT-tjänster. Enligt Jacobsson så är det viktigt för dem att ha en IT-

enhet i huset då deras undervisningsmetoder bygger på IT. Enligt Engqvist så har IT-bolaget 

lagt in en, som han kallar det, ”IT-motorväg” till vilken det är möjligt att ansluta den 

modernaste och nyast utvecklade tekniken. Swedbank Stadions företagskunder använder sig 

av IT-tjänster och eftersom leverantören sitter i samma byggnad så syns tendenser på att 

företagskunderna uppskattar att leverantören av dessa tjänster sitter under samma tak som 

dem. Detta kan knytas till det som Wilson et al (2008) påpekar, det vill säga att faciliteter i 

servicelandskapet underlättar för de anställda. En närhet till olika företag och till olika lokaler 

på Swedbank Stadion ses som en stryka i servicelandskapet.  

 

Detta berör Jacobsson och Näsman och poängterar att avståndet mellan deras lokaler inne på 

stadion inte är så långt. För idrottsklasserna menar Jacobsson att servicelandskapet bidrar med 

att man känner en gemenskap då lärarrum, konferenslokaler och klassrum är nära varandra. 

Enligt Wilson et al (2008) kan servicelandskapet bidra med socialisering mellan kunder och 

anställda. Bitner (1992) menar att socialiseringen kan påverka kvalitén på interaktionen 

mellan dessa. För idrottsklasserna innebär det till exempel att lärarna kan stöta på eleverna 

oftare och där med få tätare kontakt med dem. Bottolfen och Engqvist har utryckt i intervjun 

att servicelandskapet och dess faciliteter bidrar med att företagskunderna och dess anställda 

träffas eftersom många av dem äter lunch på O´learys. Genom att denna restaurang ligger så 
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pass nära alla företag kan det vara med och effektivisera dess arbete eftersom de anställda 

slipper ta sig speciellt långt för att äta lunch. Utifrån det effektivitetsperspektiv som Wilson et 

al (2008) skriver om och benämner, det vill säga att servicelandskapet kan skapa ett 

arbetsflöde så att både anställda och företaget kan uppfylla sina uppsatta mål. I praktiken 

innebär detta för Idrottsklasserna, SSP samt Service Partner att deras anställda inte behöver ta 

sig från ena sidan av stadion till den andra bara för att uträtta ett ärende. Näsman styrker detta 

och säger att servicelandskapet gör deras arbete effektivt då deras förvaringslokaler ligger i 

nära anslutning till restaurangerna. Detta i sig innebär att anställda inte behöver lägga ner 

mycket tid för att ta sig mellan förvaringsutrymmet och restaurangen.  

 

4.2 Värdeskapande 
Engqvist pratade under intervjun om att det huvudsakliga värdet för Swedbank Stadion är att 

skapa värde för fotbollsklubben och de supportrar som kommer för att stödja sitt lag. Dock 

menar han att de företagskunder som hyr lokaler på arenan har en stor roll i att detta värde 

skapas. Han anser att de pengar som kommer in från de hyresgäster de har spelar en stor roll i 

hur arbetet kring arenan kan fortgå. Engqvist berättade att de redan vid planeringen av arenan 

var mycket väl medvetna om att de var tvungna att ha hyresgäster för att kunna driva sin 

verksamhet och hålla arenan igång men även för att klara det rent ekonomiskt. 

”Hyresgästerna är till för att tjäna pengar och kunna investera i fotbollen.” Detta kan 

kopplas till Porters värdekedjemodell som Eriksson-Zetterquist et al (2006) tar upp i sin bok 

Organisation och Organisering där Porter menar att för att ett företag skall skapa värde måste 

deras olika processer ses som en värdekjedja av aktiviteter där varje process är en del av det 

slutgiltiga värdet. Porter (1985) menar vidare att i värdekjedjan är det endast resultatet av 

processen som har betydelse och bringar värde till den slutgiltiga kunden. Här kan man se 

Swedbank Stadions företagskunder som en process i arenans värdeskapande. Det är en del av 

den process som gör att arenan kan fortsätta att existera och är då det som Eriksson-

Zetterquist et al (2006) kallar för primäraktiviteter i en värdekjedja, det vill säga de aktiviteter 

som behövs för att arenan skall kunna fortsätta att leverera olika evenemang. Likadant kan 

man se Swedbank Stadion som en process för att skapa värde för deras företagskunder. Detta 

stärks av Murray (2001) som menar att en plats måste kopplas samman med dess värde. 

Vidare menar han även att det finns fyra olika perspektiv som man måste ta hänsyn till då 

man kartlägger en plats värde. Det fjärde och sista av dess perspektiv handlar om timingen 

och mera specifikt om hur vida det finns några tomrum för att hyra ut lokaler för att öka 

värdet för företaget. Genom att hyra ut dessa lokaler kan värde skapas både för de som är 

hyresvärdar och för de företag som hyr in sig i lokalerna.  

  

Arenans företagskunder skapar, enligt Engqvist, ett värde av att befinna sig på stadion, om 

inte i det direkta ledet så i det indirekta. Detta kan knytas samman med de sekundära 

aktiviteter som behövs för att ett företag skapa värde (Eriksson-Zetterquist 2006). När 

företagen placerar sig på arenan knyts de samman med ett av Malmös, enligt Engqvist, 

starkaste varumärken. Detta kan som en sekundär process vara med i ledet i värdekjedjan och 

i slutändan skapa värde för det företag som befinner sig där. Detta är någonting som även 

Jacobsson håller med om då han anser att det skapas värde för deras idrottsklassverksamhet 

på arenan beroende på att de knyts ihop med Malmö FF. Detta beroende på att Malmö FF är 

ett så pass stort och känt lag som det idag är. Varumärkens vikt i val av plats är något som 

Aronsson et al (2007) har arbetat vidare med och författarna menar att varumärken är centrala 

som symbolvärden i platsmarknadsföring. Dessa avser att synliggöra platser, visa deras 

värden och kvaliteter för att attrahera vissa målgrupper. Det bör vidare vara bärare av ett 

värdesystem eller kultur samt ge uttryck för en relation till mottagaren. Detta innebär att ett 
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varumärke kan utvecklas till ett helt symboliskt koncept som kommunicerar en historia vilken 

i sig skapar känslomässiga länkningar mellan platsen och mottagaren (Aronsson et al 2007). 

Dessa känslomässiga länkningar kan i detta fall handla om att Swedbank Stadion idag har 

byggts precis bredvid gamla Malmö Stadion. Detta kan leda till att de som brukade besöka 

gamla stadion nu även får känslomässiga anknytningar till Swedbank Stadion. 

 

Jacobsson menar även att de tack vare att de befinner sig på Swedbank Stadion får extra 

uppmärksamhet. I samband med att arenan byggdes och skolan bestämde sig för att starta en 

verksamhet där uppmärksammades det hela mycket. Uppmärksamheten tror Jacobsson beror 

på att det inte finns några andra arenor som arbetar på samma vis, i alla fall inte som han hört 

talas om. Med uppmärksamheten kom även en hög grad av marknadsföring som var helt 

gratis för skolan. Det som hände var att de knöt sig till en viss plats och därmed fick stor 

uppmärksamhet. Eftersom det är så pass ovanligt som det är med att idrotts- och 

evenemangsarenor hyr ut kontorslandskap kan man koppla det till det som Kotler et al (1993) 

diskuterar, det vill säga att platser idag medvetet och omedvetet tävlar mot varandra. Detta 

diskuterar författarna steget längre och menar att marknadsföring av platser har kommit att 

blivit en ledande ekonomisk aktivitet.  

 

Även Näsman menar att SSP får ut ett mervärde av att befinna sig på Swedbank Stadion. Hon 

menar att de var väl medveta om detta då de bestämde sig för att placera sig på arenan. Vidare 

berättar hon att det var ett strategiskt val företaget tog, att vilja vara med på en sådan arena, i 

sin utveckling. Näsman anser att placeringen här kan skapa värde till företaget eftersom de 

befinner sig på en så stor plats och på en sådan välkänd arena.  Detta är någonting som 

Wahlström (1984, 1994) diskuterar kring, hur olika platser har olika värden. De olika värdena 

varierar beroende på platsens förutsättningar och strukturella uppbyggnad. En plats 

förutsättningar kan kommersialiseras av olika aktörer, alltifrån lokala till globala. Detta är 

någonting som även kallas att en plats har bytesvärden. Dessa bytesvärden kan användas för 

att marknadsföra platsen och visa på att den finns och kan användas till flera olika företeelser. 

Näsman menar att det blir ett ömsesidigt värdeskapande eftersom även de marknadsför 

Swedbank Stadion när de talar om för deras kunder vart de finns. 

 

Något som Kotler et al (1993) även tar upp kring ämnet platsmarknadsföring är att goda 

ambassadörer, människor som är stolta över den plats de agerar i och som därför förmedlar 

positiva berättelser om platsen för andra människor är någonting som är oerhört viktigt. 

Platsmarknadsföringens inåtriktade funktion rymmer, enligt Ek & Hultman (2007) också en 

annan ambition. Genom att göra lokalbefolkningen och det lokala näringslivet delaktiga i 

platsens marknadsföring, blir den utåtriktade marknadsföringen legitimerad och därmed mer 

trovärdig. Enligt Engqvist är Swedbank Stadion ”… Sveriges finaste fotbollsarena”. Att 

Engqvist uttrycker en sådan tanke leder till att platsen marknadsförs mer och att det känns 

trovärdigare. Jacobsson menar att denna marknadsföring även återkopplas till idrottsklasserna 

och skolverksamheten på arenan eftersom den marknadsföring som sker för Swedbank 

Stadion i sig går tillbaka som en primäraktivitet för dem. På så vis är alltså arenan med och 

skapar värde för de andra företagskunderna på Swedbank Stadion.  

 

Jacobsson tar även upp att det centrala läget som arenan befinner sig på är någonting som 

skapar ett värde för dem. Med hjälp av detta kan elever och anställda lätt ta sig till och från 

skolan och även många förbipasserade lägger märke till deras aktiviteter på skolan. Till detta 

kan knytas det som Mossberg (2003) tar upp om upplevelserummets olika roller inom 

marknadsföring och värdeskapande. Det är enligt henne viktigt att attrahera rätt kundsegment 

och detta menar hon görs genom att medvetet utnyttja och styra faktorerna i omgivningen. 
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Som i Jacobssons fall där de tar användning av det centrala läget som de befinner sig genom 

att försöka fånga förbipasserandes uppmärksamhet. Detta är även någonting som Nilsson 

styrker då han berättar att det har skapats delar på sidorna av arenan som är byggda av nät 

med hål i. Allt för att fånga förbipasserandes uppmärksamhet och på så vis marknadsföra alla 

de aktiviteter som pågår på Swedbank Stadion. Även Bottolfsen styrker påståendet att det 

centrala värdet spelar stor roll i värdeskapandet för deras företag. Detta genom att de befinner 

relativt nära alla sina kunder och kunderna kan enkelt hitta till dem.  

 

Bottolfsen spinner vidare på värdet och på hur han ser att det är kopplat till servicelandskapet. 

Han menar att en del av värdet som skapas av servicelandskapet var att de själva fick vara 

med och skapa sina lokaler då de valde att hyra utrymmen på Swedbank Stadion. Detta styrks 

av Persson som anser att det ligger stort värde i att företagen själva fick inreda och rita sina 

lokaler. Näsman menar att detta är av stort värde för deras företag då det sedan speglar 

mycket vidare mot deras kunder. Genom att de själva fick vara med och rita och planera hur 

deras restauranger och kiosker skulle se ut kunde de även få det mer exakt så som de vill ha 

sina lokaler. Engqvist menar att alla de företag som hyr lokaler från början fick en ritning på 

de kvadratmeter som de skulle hyra och själva fick rita upp hur de ville att de skulle se ut inne 

i dessa lokaler. Efter detta såg MFF event till att deras önskan genomfördes. Här kan vi 

koppla värdeverkstaden till problemet med hjälp av Roos et al (2006) som menar att fokus i 

värdeverkstaden ligger i att lösa ett unikt problem för sina kunder. Engqvist menar att många 

av de företag som idag har verksamheter på arenan letade efter nya lokaler som passade deras 

behov. Då erbjöd MFF event lokaler på den arena som höll på att byggas. Lokaler som de 

skulle se till passade bra till varje enskild företagskund. Stabell & Fjeldstad (1998) diskuterar 

värdeverkstaden vidare och beskriver att värdet inte enbart ligger i den slutgiltiga lösningen 

utan även i individerna som arbetade fram lösningen och i metoden de använde för att nå den. 

Här kan man se en stark koppling till MFF event som enligt Bottolfsen och Jacobson skapar 

värde åt deras verksamheter genom att vara så tillmötesgående som möjligt. De behöver inte 

alltid lösa de problem som uppstår men de är alltid väldigt hjälpsamma och försöker så gott de 

kan menar Näsman. Detta kan kopplas till det Roos et al (2006) redogör för kring hur 

värdeverkstaden har en inbyggd verkan att göra saker rätt. Med detta menas inte 

nödvändigtvis att de gör rätt saker men organisationen upptas av ett sådant tänkande.  

 

Något som även rör hur servicelandskapet är med och skapar värde för företagskunderna på 

Swedbank Stadion är ljudet från publiken. Detta kopplade vi samman med teorier redan i 

föregående avsnitt om servicelandskapet men även när det gäller värdeskapandet kan vi se en 

klar koppling med Eriksson-Zetterquist et al (2006) och vad de kallar stödaktiviteter, och 

därmed sekundära aktiviteter. Författarna skriver att stödaktivitetens uppgift är att är att uppnå 

en konkurrensfördel vilket i detta fall blir jublet från publiken som, enligt Näsman, skapar en 

viss känsla på O´learys. Samma värde skulle inte uppnås för restaurangen om O´learys hade 

varit placerat någon annan stans i Malmö, det verkliga ljudet skulle där försvinna.  Det är 

infrastrukturen i den sekundera aktiviteten, det vill säga arenans tak, som enligt Nilsson och 

Engqvist gör att ljudet från publiken stannar kvar längre. Näsman upplever att taket har en 

positiv inverkan på deras verksamhet eftersom stämningen blir mer lik en fotbollsmatch även 

inne på O´learys. Enligt Lin (2004) är det viktigt att det skapas trevande miljöer för 

företagskunderna. I vår fallstudie visar det sig att det skapats en trevande miljö från Swedbank 

Stadions sida då man ville skapa ”ett jädra drag” (Engqvist) på stadion vilket i sin tur 

skapade en trevande miljö för sportbaren O´learys. Att det kommer in ljud från stadion till 

sportbaren anser vi är bra då det förstärker den emotionella dimensionen att man sitter på en 

sportbar. Just den emotionella dimensionen anser Lin (2004) är viktig för dem som 

tillhandahåller tjänsten.  
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Då vi frågade företagskunderna om de har fått tillräckligt med förvaringsutrymme för att 

kunna bedriva sin verksamhet så svarade både respondenten från idrottsklassernas och från 

SSP att de hade fått det.  För idrottsklasserna är det viktigt att kunna förvara sina olika 

redskap medan det för restaurangen är viktigt att kunna förvara mat och dricka. 

Förvaringslokalerna som är tilldelade restaurangen samt omklädningsrummen där 

skoleleverna byter om är i närheten av de lokaler där den huvudsakliga aktiviteten genomförs. 

Roos et al (2006) skriver att värdeverkstaden sätter kundens problem i fokus och hos de 

företagskunder som finns på Swedbank Stadion så är ett sådant problem lagerutrymme utifrån 

restaurangens perspektiv men ser man det utifrån idrottsklasserna så är det 

omklädningsrummen som gör att man kan effektivisera skolgången och inte ödsla för mycket 

tid på att byta om. Utifrån värdeverkstaden så handlar det om att skaffa sig konkurrensfördelar 

(Roos et al 2006) vilket man gör i detta fall genom att ha tillräckligt med omklädningsrum så 

att alla kan byta om inför sportutövningen.        

 

När det gäller SSP så har de sina lagerutrymmen relativt nära sig menar Näsman vilket enligt 

värdeverkstadsteorin ses som ett sätt att spara in på koordinationskostnader (Roos et al 2006).  

Författarna förtydligar det genom att påstå att även om ett företag har en genial ide så finns 

det risk att de går under om de inte blir kostnadseffektiva.  I SSP:s fall handlar det om att man 

sparar in på resurserna genom att de inte behöver gå bort till andra sidan av arenan för att 

hämta dricka eller det de behöver för att kunna driva restaurangen på ett fungerande sätt. 

Bottolfsen skriver att det underlättar att finnas i samma byggnad om man är leverantör till ett 

företag. Bottolfsens företag Service Point levererar städningen till arenan vilket innebär att de 

städar i stort sett alla utrymmen där. Genom att de idag har sin fasta punkt och sina kontor på 

arenan leder detta till en kostnadseffektivisering, enligt värdeverkstadsteorin (Roos et al 

2006). Detta beroende på att man inte behöver förflytta sig alltför långt för att komma till det 

stället där arbetsuppgiften skall utföras vilket i sin tur innebär sparade timmar som kan läggas 

på något annat arbete inom företaget. Bottolfsen ser även värde i den internservice som finns 

på arenan. Han menar att alla kan utnyttja den tillsammans på stadion. Då menar han 

restaurangerna, konferenslokalerna som man kan hyra, catering som finns på arenan och så 

vidare. Detta ses utifrån värdekedjan som en stödaktivitet och hjälper till att skapa 

konkurrensfördelar (Eriksson-Zetterquist et al 2006).  Att kunna utnyttja denna internservice 

kan skapa ett effektivare företag då man kan lägga mer energi på arbetet istället för att behöva 

åka en halv timma för att kunna äta lunch vilket gör att man kan bespara företaget tid. Där 

samlas många utav företagen som ett stort nätverk.  

 

Något som Engqvist menar var tanken bakom Swedbank Stadion var just att MFF event ville 

skapa ett nätverk av företag på arenan. Dock berättar Nilsson att inga gemensamma 

utrymmen, så som fikarum eller en gemensam reception har skapats. Detta bekräftas av 

Engqvist som berättar att de flesta företagen på arenan sköter sig helt själva och integrerar 

mycket lite med de andra företagskunderna. Han förtydligar dock att den informella kontakten 

ändå finns då de flesta äter lunch på O´learys eller liknande. Han påpekar även att arenan är så 

pass stor att de inte heller springer på varandra så ofta i korridorerna utan vart och ett av 

företagen håller sig på sin kant. Här kan en koppling ses med Bourdieus (1987) och Broadys 

(1988) diskussioner kring fält. Detta definierar det som objektivt relaterande människor och 

institutioner som konkurrerar om gemensamt accepterade och antagna kampobjekt i enlighet 

med för fältet i fråga gällande spelregler. På fältet råder en tro på det man konkurrerar om är 

värdefullt, det råder alltså ett kollektivs samförstånd mellan människor. Denna tro förenar 

fältet och är en förutsättning för dess funktion. Även Jacobsson styrker det som berättats och 
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spinner vidare på detta genom att beskriva att de inte störs så mycket utav de andra 

företagskunderna och att de trivs väldigt bra med hur de har det nu.  

 

Näsman beskriver hur hon träffar mycket av personalen på de olika företagen dagligen 

eftersom många äter lunch på O´learys men det är också det enda. Hon säger även att hon inte 

vet om det uppkommer värdefulla samarbeten på grund av dessa spontana möten, men hon 

väljer att tro att det gör det. Normann & Ramirez (1994) tar upp detta i sina teorier kring 

värdestjärnan och menar på att den bygger på att det är tvåvägskommunikation mellan olika 

aktörer. När det handlar om denna tvåvägskommunikation är Bottolfsen det enda utav våra 

respondenter som anser att den sociala kontakt som skapas på arenan är mycket värdefull för 

företaget och genererar i fler arbetstillfällen. Enligt honom frambringar det sociala nätverk 

som skapas på en sådan stor plats stort värde åt hans företag. Han anser att han har näst intill 

daglig kontakt med de andra företagen på Swedbank Stadion och att det genom detta skapas 

många nya arbetstillfällen. För att återknyta detta med det som vi tidigare tog upp kring det 

som Bourdieu kallar kapital kan kapitalet ses som en del av det fält som är uppbyggt 

(Gillberg). Bourdieu (1984) definierar kapital som ett socialt förhållande, en social energi som 

endast är verksam och åstadkommer effekt inom det fält där det producerar och reproducerar 

sig självt. Dock menar Bottolfsen att företaget ibland störs av de omkringliggande företagen 

och då speciellt när det handlar om Restaurang 1910, som ägs av SSP. Om det pågår olika 

evenemang där strömmar ljudet nästan direkt in i de lokaler som Bottolfsen tillhandahåller åt 

sitt företag. Det kan även bli problem då den norra sidan ibland mörkläggs för visning av 

bilder eller liknande. Då störs deras dagliga verksamhet på grund av det ljus som inte kommer 

in i deras lokaler.  

 

Engqvist försvarar det här med att berätta att det är noga uttänkt vart varje företag skulle 

placeras och hur varje lokal skulle ligga för de skulle störa varandra så lite som möjligt. Detta 

för att MFF event vill att deras företagskunder skall känna så högt värde som möjligt av att 

befinna sig på Swedbank Stadion. Detta är någonting som Bottolfsen har märkt av i sitt 

samarbete med företaget. De arbetar aktivt med att försöka sammanföra de olika företagen för 

att skapa fler arbetstillfällen för alla. Eftersom MFF event är hyresvärdar för dessa företag kan 

deras önskan av att skapa värde för sina företagskunder jämföras med Bourdieus (1995) 

beskrivning av det sociala rummet som ett fält, som på en och samma gång är ett kraftfält, 

ofrånkomligt för de aktörer som är engagerade i det, och ett slagfält, där aktörerna, beroende 

på deras position i kraftfältets struktur, har olika mål och medel och med sina olika val bidrar 

till att reproducera eller förändra strukturen. Här har MFF event en stor roll som hyresvärd 

och sätter grunden till det sociala nätverk som skapas på arenan eftersom även de är ett 

företag som agerar på arenan. Bottolfsen menar att det tack vare detta var relativt enkelt för 

MFF event att plocka in de företag som de ville ha på arenan. Alla har en gemensam nämnare 

i att ha en koppling till idrotten vilket bidrar till att de olika företagskunderna träffas ibland 

vilket i sig kan skapa stort värde för företagen. Bottolfsen är mycket nöjd att ha MFF event 

som hyresvärd med tanke på hur mycket de gör för att skapa värde för deras företagskunder. 

Enligt Bottolfsen påtalar alltid MFF event de företagen som finns på Swedbank Stadion under 

de sponsorträffar de har med MFF:s sponsorer. De berättar även gärna om de företag som 

finns på arenan för andra människor och företag som de kommer i kontakt med. Detta leder 

till att Service Partner har stärkt sitt varumärke mot den generella marknaden, men kan 

speciellt mot MFF:s sponsorer, genom att ha sitt kontor på Swedbank Stadion.  

 

Detta kan även förtydligas genom att Bottolfsen berättar att det finns utrymmen som de kan 

använda på arenan om de vill skapa egna event för deras kunder eller liknande. Här träder 

MFF event lite utanför sin roll och skapar istället ytterligare sätt för deras företagskunder att 
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skapa värde. Detta är någonting som Wikström et al (1992) tar upp i sin diskussion kring hur 

företag alltmer omdefinierar sin roll i förhållandet till kunden och dess värdeskapande 

process. Vidare menar de att det inte längre räcker att definiera sin ”bransch” utifrån den 

traditionella input man tidigare levererat till kundens värdeskapande process, utan ett företag 

måste höja sig till en ny abstraktionsnivå och studera samtliga inputs. Företag behöver 

definiera sin strategiska position i relation till kundens totala värdeskapande process. Därmed 

förändras hela konkurrensspelet. Normann & Ramirez (1994) menar att värdestjärnan bygger 

på att det är tvåvägskommunikation mellan olika aktörer. Bottolfsen anser att MFF event ser 

utanför det ”normala” som en hyresvärd skall göra och ser hela deras värdeskapande process.  
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5. Slutdiskussion 
Nedan kommer vi att presentera vad vi under uppsatsskrivandets gång kommit fram till tack 

vare vårt empiriska och teoretiska material. Vi kommer att besvara vårt syfte och den fråga 

som vi ställde oss i vår problemdiskussion och även beskriva de slutsatser som vi har dragit 

utifrån det material vi har haft tillgång till.  

 

 

 

5.1 Svar på problemformulering och syfte 

5.1.1 Problemformulering 

Då en arenas uppbyggnad och funktion kräver stor planering och struktur anser vi det vara 

väldigt spännande att undersöka dess servicelandskap närmare. Det finns många stora arenor 

runt om i landet som fungerar som upplevelsearenor för olika event. Detta ställer stora krav på 

dem då dess servicelandskap snabbt och relativt enkelt måste kunna förändras och inta en 

skepnad som passar det specifika eventet. De som äger och styr en arena måste på grund av 

detta vara på det klara med att det krävs mycket pengar och stor flexibilitet för att driva runt 

ett servicelandskap som detta. På grund av detta har många av arenorna valt att hyra ut vissa 

delat av servicelandskapet till ett antal företagskunder, det vill säga de företag som har valt att 

fördriva sin dagliga verksamhet och agera på arenan. När det gäller en arenas företagskund, 

och då speciellt Swedbank Stadions inhyrda företagskunder, är det intressant för oss att 

studera hur värde skapas hos de olika företagen med hjälp av det servicelandskap som de 

agerar i. Med detta i åtanke har vi valt att undersöka följande: 

 

 Hur skapas värde, med hjälp av servicelandskapet, för Swedbank Stadions 

företagskunder? 

 

5.1.2 Syfte  

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett servicelandskap, som idrotts- och 

evenemangsarenan, kan utvecklas och förändras gentemot deras företagskunder. Vi vill även 

med hjälp av vårt fallstudieobjekt klargöra hur värde skapas för de företag som agerar på 

Swedbank Stadion. 

 

5.1.3 Servicelandskapets utvecklings- och förändringsmöjligheter  

För idrottsklasserna på Swedbank Stadion tolkar vi att servicelandskapet bidrar med 

socialisering mellan de anställda och kunderna genom sin materiella layout då deras lokaler 

ligger i nära anslutning med varandra. Skolgången för eleverna underlättas genom det 

funktionella servicelandskapet som ges. Vi anser även att lärarna som fungerar som anställda 

får en underlättad arbetsplats då funktionaliteten och layouten av servicelandskapet bidrar 

med att lättare kunna utföra sin arbetsuppgift. Dock så anser vi att deras servicelandskap 

fortfarande är under uppbyggnad och därmed inte klart för att kunna erbjuda eleverna en 

fullständig skolgång på stadion. Detta i sig gör att det är svårt att bedöma hur den kompleta 

skolan kommer att se ut och påverkas. Eftersom idrottsklasserna har tankar på att expandera 

kommer det leda till att servicelanskapet också kommer att växa och därmed skapa större 

avstånd mellan deras olika lokaler. Då kommer detta att leda till att lärarna och eleverna 
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kommer att behöva lägga mer kraft på att förflytta sig mellan de olika lokalerna och därmed 

blir det mindre tid åt den spontana interaktionen mellan anställda(lärare) och kunder(elever).  

 

Servicelandskapet skapar värde åt dessa specifika kunder genom att det erbjuder lokaler som 

har en självklar anknyttning till sport. För O’learys så skapas värdet via servicelandskapet 

genom att deras kunder går till en sportpub som agerar på en idrotts- och evenemangsarena 

och på så vis blir det en speciell upplevelse vilket i sig gör att dessa människor kanske går dit 

även för att på titta en Champions League match. Värde skapas då både kunderna och de 

anställda reagerar på miljön runtomkring sig som en helhet. Servicelanskapet ger värde för 

O’learys då deras anställda kan utföra arbetet effektivare, eftersom de inte har långt till sina 

förvaringslokaler vilket vi menar leder till att personalen blir lugnare och stresståligare i sitt 

agerande. Dock finns de ställen på arenan där de inte helt har lyckats med att skapa rätt 

servicelandskap för deras företagskunder.  

 

Som exempel kan ges de kiosker som finns på arenan och servicelanskapet kring dem. 

Eftersom det är problem med att hinna servera alla kunder under pausen men också att den kö 

som uppstår blockerar passeringsmöjligheterna för de andra kunderna. Det har gjorts försök 

att åtgärda problemet med hjälp av tydligare kösystem men detta har inte fungerat. Men 

eftersom det var på SSP:s begäran som kioskerna byggdes på detta sätt så anser vi inte att 

servicelandskapet ger företaget värde utifrån Bitners (1992) teori om servicelandskapet. Detta 

beror på att vi anser att kioskerna inte är funktionella samt att detta kan störa upplevelsen av 

huvudevenemanget. Vidare så skapas inte värde för kunderna eftersom de får stå och trängas i 

en kö för att kunna handla i pausen. Servicelandskapet ger inte heller något värde för dem 

som arbetar i kioskerna då de ska hinna servera så många som möjligt på kortast möjliga tid 

vilket innebär en stressad arbetsmiljö. Vidare så anser vi att arkitekten inte har lyckats med 

servicelandskapet krig kioskerna då det är, som vi nämnde ovan, svårt passerat för de andra 

kunderna.  

 

Företagskunden Service Partners ägare Bottolfsen påpekade att det tydligt påverkar deras 

verksamhet då restaurang 1910 görs om inför ett evenemang. Vidare så märks ett mindre 

ljusinsläpp då det är bildvisning på stadion. Vi anser att Swedbank Stadion har missat vissa 

faktorer i servicelandskapet och att dessa stör vissa av deras företagskunder. För det första så 

tycker vi inte att man bör placera kontor över en evenemangslokal där det med jämna 

mellanrum pågår scenbygge och vi menar med stöd av Bottolfsen att ljudet från detta kan 

uppfattas som störande av hyresgästerna. Ljudet kan påverka Service Partners anställda 

negativt vilket i sin tur kan leda till att de presterar sämre på jobbet. Det värde som skapas 

genom servicelandskapet för Service Partner är närheten till kunderna, då städbolaget 

levererar städtjänster till flera av Swedbank Stadions företagskunder. Värdet för 

företagskunderna genom servicelandskapet har skapats genom att leverantören och kunden är 

samlade i en och samma byggnad.  

 

Det som vi anser att hyresvärden Swedbank Stadion har lyckats med är att lyssna till alla 

företagskunders önskemål, eftersom alla fick vara med och bestämma hur deras lokaler skulle 

se ut. Detta gör att företagskunderna kan skapa en egen miljö utifrån de behov som företagen 

anser sig ha. Att företagen har designat sina egna ytor anser vi har medfört en trygghet både 

för företagen själva men även för MFF event eftersom att företagen då inte kan klaga eller 

vilja göra om sina lokaler på samma sätt som om de annars hade kunnat göra. Samtidigt finns 

tryggheten för företagen som redan innan inflyttningen kunde känna sig relativt säkra på hur 

lokalerna skulle vara. Vi menar även att företagskunderna på detta sätt redan från början fick 

en tillit och ett gott samarbete med MFF event. Vidare så anser vi att servicelandskapet på 
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Swedbank Stadion bidrar med att företagskunderna kan effektivisera sina verksamheter då 

deras lagerutrymmen är i en nära anslutning till deras huvudlokaler.  

 

5.1.4 Värdeskapande för kunderna i servicelandskapet 

Under våra intervjuer med de respondenter vi valt ut har vi genomgående behandlat ämnet 

värde och hur detta skapas för de företag som agerar på Swedbank Stadion. Eftersom 

Engqvist berättade att deras mål är att skapa värde för Malmö FF och de supportrar som finns 

kring fotbollslaget blev vi lite skeptiska till deras samarbete med de företag som agerar på 

arenan. Men efter våra genomförda intervjuer blev vi övertygade om att MFF event handlar 

för att få deras företagskunder att trivas och för att de ska känna att de gjorde rätt som 

placerade sitt företag på en idrotts- och evenemangsarena. Vi har genom våra empiriska 

studier kommit fram till att det finns tre huvudsakliga punkter som gör att företagens 

värdeskapande ökar av att de befinner sig på Swedbank Stadion. Nedan kommer vi att 

presentera var och en utav punkterna och även beröra vad de kan förbättra vid vissa punkter: 

 

 Det centrala läget 

 Ömsesidig marknadsföring 

 Nätverk i servicelandskapet 

 

Det centrala läget 
Vid kontakten med de olika företagen på arenan har det framkommit att en utav orsakerna till 

att de valt att placera sig på arenan var det centrala läget som denna i sig har valt att placera 

sig på. Vi kan konstatera att arenan finns på en plats som är välkänd i Malmö eftersom det 

även är där som Malmö stadion finns. Många människor har, vad vi förstått, en relation till 

platsen och därmed även till de arenor som finns där. Något som vi anser blir extra positivt 

när det handlar om detta är att företagen lätt kan beskriva vart de befinner sig vilket i sig leder 

till att de kunder som företagen har enkelt kan lokalisera företaget och snabbt ta sig dit. Detta 

skapar ett värde för varje enskilt företag som agerar på arenan utifrån att deras kunder blir 

positiva till att ta sig dit. Även för företagens personal och andra agerande är det positivt med 

det centrala läget. De kan alla enkelt ta sig dit oberoende av vilken del av Malmö, eller 

närliggande ort, de bor i. Detta belyser Jacobsson och berättar att detta är en styrka för dem 

eftersom det ständigt är konkurrens mellan skolorna och om vart eleverna väljer att gå.  

 

Något annat som Jacobsson väljer att nämna är att det centrala och naturnära området lockar 

även människor som inte är självklara kunder till något av företagen på arenan. Detta i sig gör 

att människorna själva kan upptäcka vad som kan erbjudas på Swedbank Stadion. Dock anser 

vi att det var dåligt skyltat utifrån arenan vilka företag som agerar där. Skulle det exponeras 

mer kanske allmänheten fått upp ögonen för företagen på ett annat sätt. Något som Nilsson 

berättar om som däremot har genomförts är att det har byggts nät i väggarna på arenan för att 

förbipasserande skall bli nyfikna på vad som händer inne på Swedbank Stadion om de hör 

ljud och liknande. De skall med hjälp av detta känna att de står utanför och istället vilja vara 

med nästa gång. Eftersom detta finns så är det positivt med det centrala läget eftersom det då 

ofta passerar människor när det pågår olika evenemang inne på arenan.  

 

Vi menar att företagen skulle kunna tjäna ännu mer på att exponera det centrala läget och 

använda platsen som marknadsföring och beskriva vilket värde som finns där. Det finns 

mycket att upptäcka på ett sådant centralt läge. O´learys sportbar som bedrivs på Swedbank 

Stadion har öppet alla dagar i veckan och utefter det så skulle de kunna skapa fler event 

eventuellt på det torg som finns mellan Swedbank Stadion och gamla Malmö Stadion.  
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Ömsesidig marknadsföring  
Något som flera utav våra respondenter har kommenterat är det värde de får utav att befinna 

sig på en plats där flera andra aktörer även befinner sig. Det har visat sig att de olika företagen 

på ett eller annat sätt marknadsför varandra genom att de befinner sig på samma plats. Detta 

beroende på att då de för sina kunder eller andra samarbetspartners berättar om var de har sitt 

kontor ofta får positiv respons och att människor då gärna vill veta mer kring vad det är för 

plats de befinner sig på. Detta anser vi har att göra med att det är ett relativt nytt fenomen som 

har uppstått då en arena har hyrt ut lokaler till olika typer av företag. Inget utav företagen har 

egentligen någon självklar koppling men eftersom de alla är kopplade till idrotten finns det en 

viss känsla av samhörighet på arenan. Någon som specifik tog upp den ömsesidiga 

marknadsföring som pågår på arenan vad Jacobsson. Han menade att de olika företagen 

skapar ett värde åt varandra. Genom att marknadsföring sker både spontant och ömsesidigt 

kring företagen på arenan kan det leda till att fler människors intresse väcks för att undersöka 

hur de skulle kunna samarbeta med dem. Vad vi kan se har platsens värde och den 

marknadsföring som sker kring platsen ett stort värde för de företag som befinner sig där. 

Platsmarknadsföring som enligt Morgan & Pritchard (1999) samt Morgan et al (2002) handlar 

om att förmedla en viss bild av platsen anser vi har varit med och utvecklat den 

marknadsföring som skett kring företagen på arenan och arenan i sig.    

 

Marknadsföringen som sker på och kring arenan sker, enligt Jacobsson och Engqvist, genom 

att till exempel ett företag som agerar på arenan, på deras hemsida nämner att de befinner sig 

på Swedbank Stadion och på så vis hänvisar till deras hemsida. Även på Swedbank Stadions 

hemsida hänvisas till de olika företagen som finns på arenan och på så vis blir 

marknadsföringen ömsesidig. Som kan synas i modellen nedan (Figur 8) arbetar både 

hyresvärden MFF event och de olika företagskunderna med marknadsföring av sin 

verksamhet vilket vi menar då leder till att en viss del av marknadsföringen går tillbaka till 

den andra parten och även denna gynnas av att befinna sig på samma ställe som andra företag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Efter att denna marknadsföring har skett skapas ett värde för de företag som befinner sig i 

modellen. Detta värde skapas genom att de olika företagen helt utan egen insats marknadsförs 

mot omvärlden. Det blir då helt kostnadsfritt för de företag som marknadsförs genom att ett 

annat företag marknadsför dem eller helt enkelt genom att de befinner sig på Swedbank 
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Stadion. Något som vi även anser är att denna marknadsföring som nu sker av de företag som 

agerar på arenan kommer att minska allteftersom arenan blir äldre. Som det är nu, menar vi, 

finns det fortfarande ett nyhetsvärde i Swedbank Stadion och det är spännande att prata om. 

Detta även beroende på att det alltjämt är ett relativt nytt koncept att prata och skriva om i 

nyhetsvärden. När detta dör ut måste företagen ta vara på den marknadsföring, och genom det, 

det värde som skapas för att fortsätta hålla uppe sin starka profil.  

 
Nätverk i servicelandskapet 
När planeringen kring Swedbank Stadion påbörjades visste Engqvist att det skulle vara 

tvungna att ha någon form av annan verksamhet på arenan som de kunde inbringa pengar 

från. Detta beroende på att ägarna finansierar arenan själva och inte får några bidrag från 

kommunen mer än att de hyr marken de är placerade på till ett förekomligt pris. Vad eller 

vilka som skulle stå för detta yttre ekonomiska bidraget var oklart. Men efter några månaders 

planering blev det klart att de ville att olika företag skulle hyra lokaler på arenan. Engqvist 

menar att han redan då ville bygga ett nätverk av företag på Swedbank Stadion. Detta 

nätverksbyggande skulle fungera som styrkande enheter till Malmö FF event samtidigt som 

de skulle vara helt oberoende av varandra. Ett sådant nätverk skulle stärka hela konceptet. De 

tendenser vi ser efter vår empiriska insamling är att detta nätverk inte fungerar så väl som det 

borde göra. Många utav de respondenter som vi varit i kontakt med anser att de inte har något 

betydande samarbete med de andra företagen på arenan och de menar även att de inte heller 

träffas eller har daglig kontakt. Här anser vi att de har missat något värdefullt som de istället 

kunde ta vara på. Att ha ett antal företag så pass nära som de har varandra på arenan kan 

användas på flera sätt. För att ge exempel skulle de alla kunna använda sig av de olika 

tjänsterna som erbjuds på arenan så som IT, städning, lokaler som skolan tillhandahåller och 

catering. Den största knytpunkten finns på SSP:s sportbar O´learys som många utav 

företagens anställda brukar äta lunch på. Här skulle MFF event sätta grunden till att fler 

samarbeten inträffar då de vill skapa ett värdefullt nätverk på arenan. Som kan synas i 

modellen nedan skulle ett samarbete inom det totala servicelandskapet påverka de inblandade 

på många sätt.  
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Servicelandskapet påverkar direkt det sociala nätverk som kan var verksamt på arenan 

eftersom det är beroende av hur mycket lokaler det finns, hur stora de är och liknande. på 

Swedbank Stadion finns det stora lokaler som alla har tendenser att kunna användas till olika 

typer av företag. Något som vi anser är bristfälligt är att det inte finns några gemensamma 

utrymmen som skulle kunna verka som länk mellan de olika företagen. Vi har som åsikt att 

detta är viktigt då Engqvist vill skapa ett nätverk. Utan gemensamma utrymmen blir företagen 

avskilda från varandra eftersom servicelandskapet är så pass stort som det är. Det är långa 

avstånd mellan många av företagen vilket gör att nätverket kan kännas utspritt och splittrat. 

Det sociala nätverket påverkar även servicelandskapet tillbaka för att det ställer vissa krav på 

hur lanskapet skall utformas. I detta fall borde tankarna om ett nätverk skapats tidigare så att 

servicelandskapet kunde planerats mer utifrån det. 

 

Som nämnts ovan spelar det sociala nätverket en viktig roll kring uppbyggnaden av 

servicelandskapet men kan samtidigt främjas av dess utformning. Då Jacobsson och Näsman 

nämner att de inte samarbetar något nämnvärt med något utav de andra företagen på arenan, 

mer än deras hyresvärd Malmö FF event, frågade vi oss genast varför. Eftersom ett samarbete 

mellan de olika aktörerna på arenan kan leda till att ytterligare värde skapas för dem är det 

underligt att de inte sker fler. Genom att till exempel sammankoppla företagen och erbjuda en 

komplett lösning för kunder väljer de att arbeta var och en för sig. För att ta ett exempel skulle 

alla företagskunder tillsammans, eller ett par utav dem, erbjuda olika tjänster till externa 

kunder som vill verka på arenan. Om det skulle uppkomma en situation där en stor konsert 

skulle framföras på arenan skulle företagen kunna samarbeta och samtidigt tjäna på det. MFF 

event skulle naturligt stå för uthyrningen av arenan men även loger och liknande. IT företaget 

skulle kunna erbjuda tekniska lösningar kring konserten och Service Partner stå för all 

städning efter och under konserten. Allt detta skulle medföra mer värde för företagen 

samtidigt som kunden enkelt skulle kunna lösa många praktiska problem. Genom att via 

samarbeten av det här slaget skapa värde för de företag som agerar på arenan skulle samtidigt 

värdeskapandet leda till att fler sociala nätverk skulle uppstå och fler aktörer skulle vilja 

sammansluta sig till nätverket.  

 

5.2 Slutsatser 
För att tydliggöra det vi tog upp ovan kring svaren på vårt syfte och vår problemformulering 

har vi här valt att återigen använda oss av den modell som vi valde att sammanfatta vår 

teoretiska referensram med. Modellen har granskats noga och ändrats kring vissa delar. Vi har 

lagt till ytterligare aspekter som vi anser är viktiga krig hur värde skapas för Swedbank 

Stadions företagskunder.  

 

Vår modell nedan bygger i grunden på den värdestjärna som Normann & Ramirez (1994) 

skapade där det handlar om att organisationen måste utanför det vanliga och istället fokusera 

på kundens hela värdeskapande process. Organisationen behöver här studera sin kunds 

samtliga inputs istället för bara den som de är vana vid.  Denna modell som handlar om att 

etablera en position i alla insatser som gäller en kunds värdeskapande process betecknar 

författarna för ”värdestjärna”. Genom att vi studerat denna har vi även utvecklat den gentemot 

Swedbank Stadion och dess företagskunder.  
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Ovan kan ses att vissa utav inputen har blivit tydligare markerade. Detta handlar om det 

sociala nätverket, servicelandskapet och MFF event. Dessa objekt har vi kommit fram till är 

något viktigare för företagskundernas värdeskapande än de andra tre (marknadsföring av 

platsen, platsens värde och slutkunden). Vad detta beror på anser vi handlar om att vi har 

under vår empiririska och teoretiska insamling kommit fram till att det är dessa delar som 

spelar störst roll i den värdeskapande processen för företagskunderna. Vi vill dock poängtera 

att vi inte har tagit upp alla olika beståndsdelar som rör värdeskapande för dessa kunder men 

utav de områden vi berört anser vi dessa tre som viktigast. Detta beroende på att flera utav 

våra respondenter har berört vikten av att arbeta i samma byggnad som flera andra företag. 

Men som vi nämnde i vår diskussion ovan anser vi att samarbetet kan utvecklats och det kan 

utnyttjas än mer att de befinner sig på samma ställe. De har även kraftigt berört det faktum att 

de själva har fått vara med och designa sina ytor i servicelandskapet. Detta ser vi som att MFF 

event har valt att ta steget längre ut från deras vanliga process kring sina kunder och istället 

inriktat sig på företagskundernas olika input som påverkar deras värdeskapande. MFF event 

har med tanke på detta fått en central roll i företagskundernas vardag och spelar en betydande 

roll i skapandet av värdet kring det servicelandskap som företagskunderna agerar i.  

 

Vi har tydligt uppmärksammat att MFF event ses om väldigt viktiga utav flera av de 

respondenter vi intervjuat. Engqvist har själv uttalat att de ville skapa ett nätverk av företag på 

Swedbank Stadion. Respondenterna benämner att MFF event agerar som goda hyresvärdar 

och gör allt för att de skall trivas på arenan. Genom detta kan vi se att de är en viktig faktor 

till att de företag som finns där idag trivs så pass bra som de gör. De är även en väldigt viktig 

del i värdeskapandet för de olika företagen. Eftersom MFF event har valt att möta sina kunder 

på detta sätt skulle lätt irritation kunna uppstå om de väljer en mer bakåtliggande profil. På 

grund av detta är det viktigt att de fortsätter i samma stil även efter ett par år då vardagen på 

arenan har blivit vanligare och det mesta är klart. Det gäller för dem att även då agera trevliga 

hyresvärdar som ställer upp för de företag som agerar på Swedbank Stadion. Dock menar vi 
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att om det nätverk som är önskvärt för MFF event att skapa skapas på arenan kan företagen bli 

starkare tillsammans och MFF event har en möjlighet att dra sig tillbaka en aning. Men detta 

är en fin ekvation och det är viktigt att de inte försvinner helt eftersom de i dagens läge ses 

som grundstommen i nätverket. Som kan ses i modellen ovan finns det även en länk tillbaka 

från företagskunderna och dess värdeskapande till MFF event. Detta beroende på att när deras 

företagskunder utvecklat ett värde av att samarbeta med dem och att ha dem som hyresvärdar 

kommer de troligtvis att generera tillbaka till MFF event genom att deras företagskunder är 

nöjdare. Det blir en positiv samverkan av två starka företag.  

 

I modellen finns även en koppling mellan servicelandskapet och den sociala samverkan som 

finns på Swedbank Stadion. Detta bygger på att vi delvis har placerat in den modell som vi 

skapade ovan i diskussionsdelen kring ”nätverk i servicelandskap”. Vad detta beror på är att 

vi ser en koppling mellan dessa två delar. Då vi har studerat hela servicelandskapet på 

Swedbank Stadion och inte delat upp de olika företagens servicelandskap är det viktigt att 

detta håller en hög standard och är så stort som nätverket kräver. Det får heller inte vara för 

stort då avståndet mellan de olika företagen kan göra så att samarbetena och de spontana 

möten som bör förekomma inte existerar på lika hög grad. På Swedbank Stadion är det som 

det ser ut nu ett relativt långt avstånd mellan de parter som agerar där har stärkts utav flera av 

våra respondenter som påpekar att de sällan möter någon från de andra företagen i 

korridorerna. Engqvist nämnde dock att fler företag är på väg att flytta in och deras mål är att 

fylla alla tomma lokaler på arenan. Detta ser vi som positivt då fler värdefulla samarbeten kan 

uppkomma. Samarbeten på en plats som Swedbank Stadion blir extra värdefulla med tanke på 

den placering arenan har i Malmö.  

 

Detta leder in på de två komponenter i modellen som är lite svagare (marknadsföring av 

platsen och platsens värde). Dessa är viktiga i grunden eftersom platsen som Swedbank 

Stadion är byggd på redan har ett värde då den gamla Malmö Stadion finns precis bredvid. 

Dock menar vi att Swedbank Stadion och dess företagskunder själva måste bygga ett värde på 

den plats de agerar. Genom att de skapar ett stort kontaktnät och visar att den nya arenan är 

värdefull kommer de även att skapa ett värde för den plats som de befinner sig på. Vi har valt 

att i modellen lägga dessa två komponenter närmare varandra eftersom vi anser att de ligger 

nära varandra i betydelse och användning. Platsens värde används gärna då platsen i sig 

marknadsförs. Detta är viktiga delar för de företag som agerar på arenan men vi menar att de 

först och främst skall arbeta upp ett fungerande nätverk och dra nytta av detta.  

 

Som en sista del i modellen har vi även valt att kring vår slutsats lägga till företagskundernas 

slutkunder. Allt det värde som skapas av företaget genom de olika komponenter som vi nämnt 

ovan kommer i slutändan generera till företagens kunder. Vi ser det som viktigt att komma 

ihåg att även dessa kunder finns med i bilden. Dock har vi valt att inte benämna dem i vår 

uppsats men kände trots detta att det var viktigt att få med i denna slutgiltiga modell. Även 

företagen i sig kommer att få tillbaka värde till sina företag genom att de genom alla andra 

komponenter skapar ett fungerande företag och på så vis genererar bra tjänster till sina 

slutkunder.  

 

Som en sista ansats vill vi påpeka att Swedbank Stadions företagskunders värdeskapande och 

dess servicelandskap är ett stort och komplext ämne att diskutera och hantera. Vi har kommit 

fram till att det krävs mycket för att skapa det nätverk som Engqvist önskar på arenan men att 

det borde ansträngas mer för att skapa det. Platsen kommer förmodligen i framtiden ses som 

värdefull och vi menar att fler arenor kommer att ta efter samma exempel som Swedbank 

Stadion – att ha deras företagskunder i deras eget servicelandskap. 
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Bilaga 1 
 

Intervju Mats Engqvist 
Mats Engqvist arbetar som projektledare på Swedbank Stadion i Malmö. I hans 

arbetsuppgifter ingår att vara en del av och till stor del leda de olika projekten som hanteras 

inom arenans väggar. Som exempel kan ges U21-EM och olika landskamper. Engqvist hade 

även positionen som VD för MFF event under uppbyggnaden av Swedbank Stadion. Tidigare 

har Engqvist arbetat som rektor på en skola i Lund och med svenska fotbollslandslaget.  

 

Servicelandkapet 
”Rent objektivt kan jag säga att Swedbank Stadion är Sveriges finaste fotbollsarena”. Detta 

uttryckte Engqvist vid vår intervju då vi undrade var som gjorde deras arena så speciell. 

Vidare menar han att de har mycket som många andra arenor runt om i landet inte har. Han 

berättar att de olika viktiga måtten som måste finnas på en fotbollsarena är noga uträknade 

och de har valt att minimera måtten så mycket som möjligt. Målet är att ha en så tight arena 

som möjligt för att öka upplevelsekvaliteten för dess besökare. De har även valt att ha alla 

läktare och liknande under tak för att skapa en mer gemensam känsla och för att bygga upp 

ljudtäcket. Allt för att skapa ”ett jädra drag” som Engqvist själv uttryckte det.  

 

Swedbank Stadion har även velat skapa ett extremt och ovanligt yttre. Detta har de enligt 

Engqvist lyckats bra med och har 2009 vunnit stålbyggnadspriset i Sverige och Europa. Med 

hjälp av detta skapar det ett mervärde för hela arenan och även för de företag som valt att hyra 

in sig på arenan. Engqvist framhäver även att det inte finns någon arena i Sverige som har de 

faciliteter som de har. Detta visar de upp genom att till exempel ha extremt många platt-tv 

apparater och två stycken enorma bildskärmar på innerplan. Något som dock Engqvist vill 

framhålla är att de har dessa faciliteter för att de har betalat mycket pengar för dem och arenan 

har överlag kostat mycket mer än någon annan arena i Sverige.  

 

Då vi frågade Engqvist vad deras mål var med att bygga Swedbank Stadion kom svaret snabbt 

och enkelt. ”Målet är att underlätta för Malmö FF att vinna allsvenskan”. Fotbollen är med 

andra ord det som ligger bakom denna arena och det som är dess huvudsakliga uppgift att 

möjliggöra. Allt det som är skapat kring arenan är skapat för att underlätta och förstärka 

fotbollen. Detta begränsar självklart utbudet av evenemang på arenan. Engqvist tydliggör att 

inga evenemang som stör eller förstör för fotbollen är välkomna på arenan samtidigt som de 

är väl medvetna om att det är andra evenemang som möjliggör att driva en arena av den här 

storleken. Finansiellt skulle de aldrig klara av att driva runt arenan om de enbart hade 

fotbollen som inkomstkälla. Beroende på detta har de valt att bygga arenan på ett sådant vis 

att det är möjligt att ändra servicelandskapet för olika sorters evenemang. För att ge ett 

exempel kan nämnas att de byggt en utav kortsidorna så att den går att lyftas bort för att 

kunna föra in en stor scen för stora konserter eller liknande. De är även väl medvetna om att 

de inte kan ha de största konserterna så som U2 eller de största landskamperna på arenan 

eftersom den inte rymmer tillräckligt antal människor.  

 

Något som även förtydligades under intervjun med Engqvist var att arenan är ett föränderligt 

servicelandskap i den mån att de olika utrymmena kan förändras relativt mycket för olika 

typer av evenemang. Ett exempel som Engqvist tar upp är restaurang 1910 som ligger i 

arenan. Detta utrymme är det som är mest föränderligt i hela arenan och kan under en relativt 

kort tid med en del arbetskraft göras om till olika evenemang. Som exempel kan nämnas då de 
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för några veckor sedan hade gymnasiemässa med fler hundra gäster under ett par dagar för att 

sedan göra om utrymmet under en dag för att ha en landskamp dagen efter.  

 

Under så stora evenemang som landskamper är det enligt Enqvist viktigt att ha planerat väl 

hur flödet av människor i arenan skall vara. Hur människor ska föra sig utan att de tänker på 

det. Detta är ett utav de problem som Swedbank Stadion har stött på under sitt första år. De 

har valt att erbjuda många olika rätter i olika kiosker vilket leder till att människorna inte rör 

sig i den linje som de som planerat arenan har velat. På grund av servicelandskapet bli nu 

kunderna förvirrade och det blir ingen bra rytm i lokalerna. Detta leder även till att de företag 

som är aktiva på arenan blir lidande genom att deras kunder inte hittar till dem.  

 

Även företagens personal kan ibland bli lidande av det servicelandskap som råder då det i 

kioskerna i arenan är trånga utrymmen som ibland blir svåra att arbeta i. Något som även 

påverkar en viss del av den personal som finns i arenan är de stora utrymmena som finns 

mellan de olika företagen och mellan olika avdelningar på samma företag. Det kan ibland 

enligt Engqvist kännas långt mellan personalen vilket leder till att arbetet blir lidande.  

 

Värdeskapande 
När vi tog upp ämnet värdeskapande inledde vi med att fråga vad arenan hade för värde och 

Engqvist menade att deras huvudsakliga värde var att leverera fotboll. Att skapa värde åt 

Malmö FF:s fans och att göra deras upplevelse oförglömlig. Detta värde ansåg han skapades 

med hjälp av de företagskunder som hyr in sig på arenan. Med hjälp av dem kan de driva runt 

arenan och Malmö FF får bättre förutsättningar för sitt fotbollsspelande.  

 

Engqvist menade dock att värdet som finns för de företagskunder som hyrt in sig på arenan är 

att de har fått Malmös finaste lokaler, ligger mitt i staden och att de arbetar i samma byggnad 

som ett utav Malmös starkaste varumärke. Engqvist menar även att det är viktigt att komma 

ihåg att de företag som har valt att hyra in sig på arenan inte på något sätt på det viset väljer 

att alliera sig gentemot Malmö FF och de har ingen som helst skyldighet att vara sponsorer 

eller liknande. Han menar även att värdet även ligger i att de lokaler de sitter i är nybyggda 

och de olika företagen fick vara med och själva rita upp hur deras lokaler skulle se ut. I 

lokalerna finns den nyaste teknologin och hyresgästerna kan känna sig bekväma med att 

arbeta i en modern miljö.  

 

Något som Engqvist även påpekade var att det finns ett viss värde för företagen angående vart 

i arenan de ligger. Det är noga genomtänkt vilket företag som skall ligga var och hur deras 

lokaler är utformade. Arenan och MFF event som är hyresvärdar för de olika företagen vill 

självklart att deras företagskunder skall känna ett så högt värde som möjligt som hyresgäster 

på Swedbank Stadion. När frågan kring hur mycket de olika företagen på arenan är i kontakt 

med varandra varje dag togs upp berättade Engqvist att det var relativt lite som det träffades 

affärsmässigt. Eftersom arenan är så pass stor som den är blir det inte att man bara springer in 

i varandra. Han menar vidare att de själva har mest kontakt med SSP eftersom det är där det 

kan vara mest praktiska problem att lösa för en hyresvärd. Som exempel kan ges fläktar som 

går sönder eller kylanläggningar som måste lagas.  

 

När de gäller det sociala nätverket i huset anser Engqvist att det inte existerar i någon hög 

grad. Det finns inga gemensamma utrymmen där de kan träffas för att samtala och umgås och 

det blir inte heller så att de ständigt tar kontakt med varandra. Det som finns är den informella 

kontakten så som att de äter lunch tillsammans på restaurangen.  
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Företagskunder 
Engqvist berättade att de redan vid planeringen av arenan var mycket väl medvetna om att de 

var tvungna att ha hyresgäster för att kunna driva sin verksamhet och hålla arenan igång men 

även för att klara det rent ekonomiskt. ”Hyresgästerna är till för att tjäna pengar och kunna 

investera i fotbollen.” Under planeringen hade de dock inga direkta förslag om vilka företag 

som skulle kunna passa in som hyresgäster. Engqvist menar att det var väldigt viktigt vilka 

det skulle komma att bli och att de passade in i arenans tänk. Även kommunen var med på ett 

hörn och hade åsikter kring vilka som skulle husera i arenan eftersom de hyr ut marken som 

den står på. Kopplingen mellan företagen och idrotten skulle vara tydlig. Det här har dock 

arenan tänjt lite på och vill se koppling till idrott, kultur eller evenemang. Under Engqvist tid 

som VD för MFF event var det han som bestämde vilka företags som fick hyra in sig på 

arenan men självklart i samarbete med de andra aktörerna. Han menar på att det förmodligen 

fungerar på samma sätt idag.  

 

De företag som idag huserar i arenan har enligt Engqvist kopplingar på olika sätt till idrott och 

Malmö FF. Han valde att under vår intervju redogöra för vad var och ett av företagen har för 

koppling och hur det kom sig att just de blev hyresgäster i Swedbank Stadion:  

 

 Cygate: Detta företag har länge varit verksamma i Malmö FF och har arbetat med 

deras olika tekniska problem. De är mycket idrotts, och speciellt fotbolls, intresserade 

och letade under uppbyggnaden av arenan efter nya lokaler. De ville sitta i moderna 

lokaler som låg centralt men ändå lite avskilt. Där passade Swedbank Stadion bra in 

och de bestämde sig för att bli hyresgäster. Det finns även en annan logisk knytpunkt 

och det är att de sköter allt det tekniska i och kring arenan.  

 

 Service Partner: Städföretaget Service Partner ansvarar för städningen i lokalerna och 

ansågs då vara en bra hyresgäst i arenan. De har lättare att utföra sitt arbete och letade 

även de efter nya lokaler i samband med arenans uppbyggnad.  

 

 SSP: Företaget som både driver O´learys, restaurang 1910 och kioskserveringen på 

arenan var även de klara hyresgäster då MFF event ville ha in en känd sportbar på 

arenan och det blev på så vis självklart att de även tog hand om den stora restaurangen 

och kioskerna.  

 

 Malmö kommun och idrottsklasser: Denna koppling är enligt Engqvist den som 

känns mest självklar. Här handlar det om att det är ett speciellt värde för både skolan 

och arenan att kunna stoltsera om ett sådant här samarbete. Skolan sköter sig enligt 

Engqvist i stort sätt helt själv och var en utav de första hyresgästerna som blev klar. 

Där finns alla faciliteter som en skola kan behöva och deras verksamhet är i full gång 

och som det är nu så förhandlar de om att utöka sina lokaler på arenan.  

 

 Skånes idrottsförbund: Efter långa förhandlingar flyttar även detta företag in i 

Swedbank Stadion.  

 

 Malmö FF: shop: Detta var väldigt självklart när arenan byggdes att de skulle få en 

lokal. Kopplingen känns enligt Engqvist självklar och han menar att de har ett utav de 

bästa lägena på arenan.  

 

Det som idag återstår av arenans 17000 kvm uthyrningsytor är totalt 480 kvm. Dessa skall 

även de bli uthyrda och det förhandlas i dagsläget kring vilka hyresgäster det kommer att bli. 
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Engqvist berättar att de nu förhandlar med skolan om att de vill hyra mer utrymme och de vill 

gärna ha in ett eventbolag i arenan. För att lättare kunna samarbeta kring de olika eventen som 

kommer att ske i servicelandskapet. 

 

Intervju Jan-Olav Jacobsson 
Jan-Olav Jacobsson arbetar som samordnare för idrottsklasserna i Malmö kommun. Där har 

han arbetar deltid sedan 2002. Tidigare har alla idrottsklasser varit utspridda på de olika 

skolorna i Malmö kommun men sedan han tillsattes på tjänsten så har man försökt samordna 

alla dessa elever. 2006 fick Jacobsson heltid på Malmö kommun med då även en annan 

arbetsuppgift. Jacobsson har tidigare arbetat med Riksbadmintongymnasiet i Mölmö och har 

även varit förbundskapten i Badminton.  

 

Servicelandskapet 
Idag finns Malmös idrottsklasser på 2500 kvm av Swedbank Stadions yta och så har det varit 

sedan augusti 2009. När planeringen av arenan var i full gång fick Malmös gymnasiella 

idrottsklasser förfrågan om de ville placera utbildningen för de ungdomar som var 

idrottsintresserade i några utav arenans lokaler. Svaret blev självklart ja då kommunen länge 

har velat placera alla idrottare i samma lokaler och på samma nivå. Enligt Jacobsson gick 

allting väldigt snabbt efter det att de fått förfrågan att hyra lokalerna. Ett avtal arbetades 

snabbt fram med Malmös grundskolor och där bestämdes att även årskurs 7-9 skulle finnas 

med i lokalerna. Allt detta var givetvis tvunget att godkännas av Malmö kommun och dess 

politiker. Dock fick det snabbt ett mycket positivt gensvar och det var bara att sätta igång.  

 

Då påbörjades genast arbetet med att rita upp hur de ville att lokalerna skulle se ut. Eftersom 

arenan var under uppbyggnad när kommunen fick detta förslag fick de själva rita upp exakt 

hur de ville att interiören på deras 2500 kvm skulle se ut. Detta gjordes med hjälp av den 

arkitekt som utbildningsförvaltningen samarbetar med. När de väl hade ritat klart allt var det 

upp till Swedbank Stadion att se till att det genomfördes. Detta var enligt Jacobsson för 

ungefär två år sedan.  

 

Idag finns det ca 260 elever på skolan med både gymnasieelever och grundskoleelever 

inräknade. Målet är dock att kunna utveckla skolan ännu mera. I dagsläget ligger 70 % av 

elevernas dagliga verksamhet på Swedbank Stadion medans 30 % ligger på en skola en bit 

bort. Detta beroende på att de ännu inte har allt som de måste kunna erbjuda en elev. Till 

exempel så finns det ingen skolsköterska, ingen syokonsulent och heller inget bibliotek. De 

har heller inte, enligt Jacobsson, löst allt det praktiska med att ha labrationssalar i arenan. Men 

allt detta är ett mål att ha inne på arenan. På sikt vill de ha allt där som krävs för att det skall 

vara en komplett skola. På grund av det letar de nu efter en möjlighet att hyra in sig på mer 

lokaler på arenan. Jacobsson förklarar även att det inte är någonting speciellt som de vill 

ändra i de lokaler som de har nu utan de vill istället bara hitta mer lokaler så att de kan 

expandera. Något som både verksamheten och MFF event ställer sig positiva till.  

 

Bortsett från att de vill expandera och utvidga sin verksamhet så menar Jacobsson att de har 

det de behöver på arenan för att få verksamheten att fungera. De har både möjligheter till 

inomhus- och utomhusaktiviteter. Det finns tillräckligt med omklädningsrum och förråd för 

att kunna förvara de saker de behöver. Självklart behöver även dessa byggas ut om 

verksamheten växer. Något som måste poängteras är dock att det inte finns några 

träningslokaler inne på arenan utan de finns alla i externa lokaler på arenaområdet. Inne på 

arenan finns endast lokaler för den ”vanliga” undervisningen.  
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Jacobsson berättade även att de i största möjliga mån bestämmer själva hur de vill utforma 

sina lokaler och vad de använder dem till. Självklart måste det ibland rådgöras med 

hyresvärden om det är några speciella saker som skall ändras eller att det är stora 

ombyggnader som sker. ”MMF event har han om det yttre medans vi har hand om det inre.” 

Detta menade Jacobsson förtydligar lite kring hur det ser ut med fördelningen av skötseln av 

skolans lokaler. Det har enligt Jacobsson inte förekommit några konflikter kring 

uppbyggnaden och skötseln av deras lokale i arenan men självklart kan det alltid förekomma 

meningsskiljaktigheter men ingenting som inte går att lösa. Men eftersom det är ett kontrakt 

på tio år som är skrivet vill båda parter att det skall fungera så bra som möjligt.  

 

Jacobsson poängterar även att avstånden mellan deras lokaler inne på arenan inte är långa 

utan de sitter nära varandra. Det finns klassrum, lärarrum, konferenslokaler och så vidare nära 

varandra och både elever och lärare kan känna en gemenskap med hjälp av servicelandskapet.  

 

Värdeskapande 
Jacobsson kan se värde skapas på många olika sätt beroende på vart de är placerade. En av de 

första sakerna han tar upp är det centrala läget. Detta skapar värde för idrottsklasserna 

beroende på att det blir relativt nära för alla, både elever och anställda, att ta sig dit och de 

flesta människor vet vart den nya stadion ä placerad. Det här medför ett värde som skapas 

genom att skolans lokaler kontinuerligt exponeras för förbipasserande människor.   

 

Jacobsson menar vidare att eleverna som går på skolan ofta känner sig lite speciella beroende 

på att det satsas mycket på denna nya skola och det är många utomstående som gärna kommer 

och tittar och förundras över det nya samarbetet. Det är många elever som söker till skolan 

och det är stort tryck kring antagningarna. Detta skapar även det värde eftersom ju mer elever 

som söker desto mer satsas det på skolan. Men det ställs även på grund av detta högre krav på 

skolan. Enligt Jacobsson ställs det höga krav på både lokalerna och på lärare och elever för att 

det skall visas att det var en god satsning att placera sig här.  

 

Kommunen vill enligt Jacobsson skapa en röd tråd i Malmö för att elitidrottare skall kunna 

stanna i staden. De vill att det skall finnas en möjlighet att bo kvar i staden och satsa på 

idrotten ända från grundskolan fram till universitet och högskola. På grund av detta spelar 

satsningen på Swedbank Stadion stor roll eftersom det är det första som görs. Kommunen tror 

att satsningen på att ligga på en fotbollsstadion kommer ge stort värde åt skolan men även åt 

kommunen som helhet.  

 

Det skapar även ett visst värde att ligga så pass nära Malmö FF eftersom fotbollslaget i sig 

bidrar till att skapa en viss uppståndelse kring skolan. Det är ett stort och känt lag som skolan 

i sig inte tar någon ställning till men det skapar ändå ett mervärde för skolorna. Även från 

Malmö FF:s sida så var intresset stort att få in skolan på arenan. Då speciellt från MFF event 

som driver arenan. Detta beroende på att även de får en viss marknadsföring genom skolan 

och att det blir en ny spännande grej som blir mycket uppmärksammad.  

 

Jacobsson menar att lokalerna är perfekta för det som nu bedrivs där. Eleverna trivs, lärarna 

likaså, lokalerna är nybyggda och fräscha och det finns förhoppningsvis läge att utvecklas. 

Lokalerna skapar även värde med tanke på att de går att hyra ut till andra under den tid som 

de inte används. I dagsläget finns det enligt Jacobsson många intressanta företag och 

föreningar som är intresserade av att hyra in sig på lokalerna kvällstid.  
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Företagskunder 
Enligt Jacobsson har inte de någon speciell kontakt med de andra hyresgästerna på arenan. De 

enda som de har kontakt med är MFF event som är deras hyresvärdar. Dock skall 

Skåneidrotten flytta in i början av 2010 och med dem så kommer de förmodligen inleda ett 

samarbete då de vill hyra in sig i skolans lokaler på kvällstid.  

De andra hyresgästerna menar Jacobsson att han inte ser så mycket av och var och en sköter 

sitt. Han menar även att de inte störs av varandra och de trivs väldigt bra som de har det nu. 

Dock har de ibland störts av allt pågående bygge som sker runtomkring dem men när det är 

klart kommer de knappt märka av varandra och det enda som de har gemensamt är att de alla 

befinner sig på samma arena. Med detta sagt menar Jacobsson inte att de inte är öppna för 

samarbete med de andra företagen utan det är så det ser ut i dagsläget.  

 

Intervju Ulrika Näsman 
Ulrika Näsman arbetar som platschef, på företaget SSP, för O´learys, restaurang 1910 och de 

kiosker som finns på Swedbank Stadion Hon har arbetat med det sen i mars 2009 och har 

innan dess arbetat på andra restauranger med liknande arbetsuppgifter. Hon blev rekryterad 

till SSP väldigt sent och har därför inte varit med under hela processen. Dock har hon hört 

sig för och tagit reda på information inför vår intervju.  

 

Servicelandskapet 
SSP valde att placera O´learys på Swedbank stadion eftersom det är en sportarena och 

O´learys är en sportpub. Deras koncept handlar om att visa olika sorters sport på deras tv-

apparater och servera en pub liknande meny. Det kändes tydligt att hela konceptet passade in 

där. SSP äger och driver även restaurang 1920 och de kiosker som finns på arenan. 

Restaurang 1910 är utvecklad så att det finns plats för ca 2000 sittande matgäster men även så 

att den, med relativt enkla medel, går att ändra för att kunna användas till andra evenemang.  

 

Lokalerna har företaget enligt Näsman varit med och påverkat hur de skulle se ut. När det 

gäller O´learys fick företaget hyra en kal yta från början och fick därefter planera själva hur 

de ville att det skulle se ut inne på puben. Allt där inne går i typisk O´learys stil och skall vara 

något som kunden känner igen från deras andra restauranger runt om i landet. När det handlar 

om kioskerna var även dessa utplacerade från början och SSP fick vara med och planera 

interiören i varje kiosk. Dock var de även med och bestämde hur många kiosker som skulle 

finnas på arenan. Näsman menar vidare även att arkitekten redan innan SSP kom in i bilden 

hade planerat ut vart kioskerna skulle vara någonstans. Eftersom det är ett så stort projekt så 

är det svårt att ha kioskerna på andra sätt än där de finns idag.  

 

Kioskerna är dock det som Näsman menar är det som företaget är minst nöjda med. De är 

väldigt små och det bildas lätt väldigt långa och stora köer utanför dem. Med detta kommer att 

köerna stoppar upp de passerande kunderna i gången utanför och det blir ganska rörigt och 

stökigt för både kunder och personal. Men Näsman tillägger även att det är svårt att planera in 

hur kunder skall röra sig och hur allting skall flyta när det handlar om ca 20 000 besökare på 

samma gång. Hon menar även att det kan ha varit svårt för arkitekten som inte är van att 

arbeta med kunden på plats att veta hur han skall tänka i sådan här lägen. Näsman hade gärna 

sett en mer aktiv kund som kanske själva hade plockat åt sig det de vill ha och sen gå till 

kassan än som det är nu då kunderna beställer över disk och personalen får plocka fram dess 

önskemål.  

 

Något som Näsman dock menar att arkitekten och de som planerade arenan har tänkt igenom 

noga är vart de har placerat kioskerna och hur mycket människor som skall nå en viss kiosk. 
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Det är omsorgsfullt uträknat att det är ett visst antal sektioner som når en viss kiosk. Dessa 

människor når bara vissa specifika kiosker. Det här löser problem som annars hade kunnat 

uppstå, så som att det blir för mycket människor vid en och samma kiosk eller för lite vid en 

annan. Det hjälper även till med att det inte stockas alldeles för mycket på speciella platser.  

 

När det gäller restaurang 1910 är det bra skyltat dit men det är bara människor som på förhand 

har beställt mat som äter där. Det är inte som O´learys där man bara kan gå in och sätta sig i 

mån av plats utan i stället är det förbeställd mat och bokade bord. Där serveras varje gäst vid 

bordet. Detta medför att samma problematik som vis kioskerna inte uppstår. Näsman menar 

att ytan i 1910 är bra planerad och personalens arbete kan flyta på smidigt. På O´learys 

däremot har personalen stött på vissa hinder, så som att det är svårt att arbeta och servera 

gästerna när det är väldiga nivåskillnader i lokalen. Detta gör att det tar längre tid för 

personalen och att de måste vara extra försiktiga när de rör sig.  

 

Näsman påpekar att det finns gott om lagerutrymmen i arenan och SSP har det utrymmet som 

de behöver. Hon menar vidare att det känns bra igenomtänkt och planerat. Dock anser hon att 

planlösningen kunde ha sett ut på ett annat vis. Vissa förråd och liknande kan ibland ligga lite 

väl långt bort vilket i sin tur medför extra arbete för personalen. Men hon förstår även att det 

kan vara svårt att få det som man vill eftersom man inte har varit med och planerat under 

arenans uppbyggnad. Då den byggdes viste inte byggherrarna att det skulle bli en restaurang 

där O´learys idag ligger.  

 

När vi kom till frågan kring hur MFF event fungerar som hyresvärdar hade Näslund ingenting 

att klaga på. Hon menade att det fungerar som med vilken hyresvärd som helst och att de är 

väldigt lyhörda på SSP:s önskemål. Det fixar det de kan så snabbt som möjligt och har alltid 

respekt inför de problem som kan uppstå. Någonting som Näsman anser är dock att de skulle 

vilja bygga om entrédörrarna till O´learys. Det blir ett väldigt drag när de öppnas och 

restaurangen kyls ner. Detta är någonting som hon ser som ett framtidsprojekt och som inte 

alls är omöjligt att genomföra.  

 

Värdeskapande  
Den yttre designen på Swedbank Stadion tror Näsman inte spelar någon större roll för att 

skapa värde för SSP. Hon menar istället att det är den inre designen som är den viktiga. 

Kanske inte kioskerna eftersom människor inte besöker arenan på grund av att gå till 

kioskerna utan för att se en fotbollsmatch. De skapar istället ett mervärde för de kunder som 

besöker arenan. Däremot så är den inre designen på 1910 och O´learys oerhört viktig eftersom 

dit kommer kunder utan att nödvändigtvis gå på en match. 1910 används ju även för andra 

evenemang och det är på grund av det viktigt hur interiören ser ut för att skapa värde för SSP. 

Är interiören bra utformad vill fler företag hyra in sig och skapa evenemang och fler kunder 

kommer och besöker dess lokaler. Detta skapar ett ekonomiskt värde för företaget menar 

Näsman.  

 

Att befinna sig på Swedbank Stadion anser Näsman är ett strategiskt steg som SSP tog i sin 

utveckling. De anser att placeringen här kan skapa värde till företaget genom att de befinner 

sig på en så pass stor och välkänd arena. Det skapas värde genom att under uppbyggnaden och 

under den perioden som arenan har brukats har SSP:s olika anläggningar på arenan 

marknadsförts genom att de har visat vad som finns och vad som kan erbjudas på arenan. Det 

blir ett ömsesidigt värdeskapande menar Näsman eftersom även de marknadsför Swedbank 

Stadion när de talar om för deras kunder vart de finns. Näsman anser vidare att SSP var väl 
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medvetna om det mervärde som skulle skapas för dem när de placerade sina verksamheter på 

arenan och hon menar att annars hade de inte placerat sig där.  

 

Att deras verksamheter är placerade just där de ligger i arenan visar Näsman är strategiskt 

planerat. Kioskerna planerade de som sagt tillsammans med MFF event men lokalen för 

O´learys fick de möjlighet att hyra och de bestämde sig för att göra det eftersom de anser att 

den ligger på en plats som är med och skapar värde för deras koncept. Hon menar vidare att 

om det inte skulle vara så skulle de aldrig valt att placera sig där. Självklart kan man inte veta 

innan hur det kommer att bli men man han ju en föraning. De har även lokalerna för O´learys 

precis under ståplatsläktaren vilket leder till att det blir mycket supportrar som kommer till 

restaurangen antingen innan eller efter matchen. De ligger även precis intill ”torget” som 

ligger mitt emellan Swedbank Stadion och gamla stadion. Detta leder till att det blir en stor 

mötesplats för människor och de kan snabbt upptäcka O´learys. Näsman tar även upp att även 

andra evenemang än fotbollen kan komma att ge värde åt sportbaren. Om det kommer att vara 

stora konserter eller liknande kommer det dra mycket människor till deras olika verksamheter 

på arenan. Även när gamla stadion har evenemang drar det människor till O´learys på 

Swedbank Stadion eftersom de ligger så pass nära varandra.  

 

Näsman anser vidare även att den uppståndelse som sker under olika evenemang på arenan 

inte stör de gäster som de har på deras olika verksamheter. De flesta av deras gäster är vana 

vid väsen och vill gärna att det skall vara liv och rörelse kring dem. Annars söker de sig inte 

till denna typ av verksamhet. Hon menar vidare att det även är liv och rörelse när det inte är 

något evenemang på arenan. De visar fotboll och sport varje dag och det är ofta fullt på 

sportbaren när det är speciella sporthändelser på tv. Avslutningsvis tycker Näsman att det var 

ett bra drag utav företaget att placera verksamheterna på Swedbank Stadion. Hon tror att den 

kommer att växa och att fler evenemang kommer att genomföras vilket i sig skapar värde åt 

företaget som hon arbetar för.  

 

Företagskunder 
Näsman anser att det inte finns något direkt samarbete mellan de olika företagen som finns på 

Swedbank Stadion men de flesta av företagen äter lunch på O´learys och genom detta träffas 

de ofta. Hon vet inte om det på grund av detta uppkommer olika samarbeten men menar att 

det säkert finns en stor möjlighet för det. Hon menar vidare att företagen bara agerar i samma 

sorts miljö men egentligen inte har så mycket mer gemensamt. Förutom att de alla har en viss 

koppling till sport eller event av olika slag.  

 

Intervju Lennart Persson  
Lennart Persson arbetar som ingenjör på Statsarkitektavdelningen på Statsbyggnadskontoret 

i Malmö stad. Han hanterade tillsammans med kollegor alla bygglovsfrågor rörande 

uppbyggnaden av Swedbank Stadion.  

 

Servicelandskapet  
Persson inleder med att kommentera den yta som har förändrats kring arenan och att det var 

mycket att tänka på när det gäller planeringen även runt hela arenan. Det är inte bara den 

specifika arenan som berörs utan även stora områden runt omkring den. Det krävs mycket av 

kommunen för att en sådan stor arena som Swedbank Stadion skall kunna fungera. Som 

exempel kan nämnas parkeringar av olika slag. När det kommer till själva arenan och dess 

uppbyggnad så är det så att MFF event hyr marken som den står på av Malmö kommun men 

har själva stått för att fixa investerare och för alla kostnader kring arenan.  
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Han menar vidare att arenan är uppbyggd på det viset att det skall kunna hållas olika 

evenemang av olika slag där. Det är tänkt att den skall kunna ändras relativt snabbt beroende 

på vad som skall hända där. Persson lägger dock en tyngdpunkt på att påpeka att kommunen 

inte är så pigga på att hålla alla sorters evenemang där. Det som sker och de företag som hyr 

lokaler på arenan måste ha anknytning till idrotten på något vis. Med detta har ägarna arbetat 

mycket med menar Persson och han anser att de har fått in bra hyresgäster till ändamålet.  

 

För att ägarna skall kunna anordna olika sorters evenemang som kan komma att störa 

omgivningen måste de ha en rad olika tillstånd från kommunen. Själva arenan anser Persson 

är byggd så den snabbt kan ändras och få in olika typer av scener och liknande men det krävs 

en hel del arbete.  

 

Värdeskapande 
Det som Persson menar skapar värde för de företag som valt att placera sig på Swedbank 

Stadion är främst att arenan ligger så centralt och kan snabbt nås av de flesta i Malmö. Deras 

kunder kan lätt hitta hit och det i sig ger mycket värde. Det är också av värde att knytas till en 

så stor händelse i en stad som det blir när en sådan här arena byggs. Företagen som väljer att 

placera sig där får mycket marknadsföring och annat gratis då många människor och andra 

företag är intresserade av den nya arenan som byggs.  

 

Det skapas även värde genom lokalerna som företagen befinner sig i. De fick själva vara med 

och bestämma hur deras lokaler skulle utformas och har lokaler som är mycket moderna och 

av hög klass. De är föränderliga och har många olika funktioner. Persson menar även att de 

olika företagen som finns på Swedbank Stadion kan skapa värde med hjälp av varandra då 

viktiga samarbeten kan uppkomma.  

 

Företagskunder 
När det gäller de företag som verkar på arenan har kommunen inte så mycket att säga till om 

mer än det att de måste vara knutna till idrotten på något vis. Persson menar vidare att det 

finns en del företag som är rätt givna. Det är till exempel rätt så självklart att det skall finnas 

en restaurang på en så pass stor nybyggd arena som Swedbank Stadion. Även det företag, 

eller organisation rättare sagt, som skall flytta in härnäst, Skåneidrotten, känns enligt Persson 

som en relativt självklar hyresgäst medans det IT och städbolag som befinner sig på arenan nu 

har en koppling som inte är lika självklar.  

 

När det däremot gäller skolfrågan menar Persson att kommunen var lite skeptisk till en början. 

Han anser vidare att det kan vara mycket svårt att bedriva en skolverksamhet på en idrotts- 

och evenemangsarena även om det är mycket idrott som sker där. Men efter mycket 

övervägande så blev de så att de fick flytta in men eleverna skall fortfarande vara knutna till 

och skrivna i ”en riktig skola”.  

 

Intervju Kristoffer Bottolfsen  
Kristoffer Bottolfsen är entreprenör sedan 10 år tillbaka och grundare, ägare, VD och 

styrelseledamot i fem bolag som är verksamma inom området facility management med 

städning, fastighetsskötsel, utemiljö, sanering och byggtjänster. Däribland finns Service 

Partner som har sina kontorslokaler på Swedbank Stadion. Han håller även på med ett 

projekt med försäljning och byggande av energisnåla bostäder. Företaget har funnits på 

arenan sedan starten.  
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Servicelandskapet 
Bottolfsen hade som mål när han anslöt sig till MFF:s Nätverk, som är en 

sponsorsammanslutning, att få sköta städningen på den nya arenan. Han fick senare reda på 

att det även byggdes kontorslokaler på arenan och tog då kontakt med Mats Engqvist för att 

förhandla fram ett samarbete. Efter ett tags förhandlande kom de fram till ett avtal med MFF 

event där de stod att de skulle bli hyresgäster på Swedbank Stadion och vara leverantörer av 

städningen på arenan.  

 

Idag hyr Bottolfsen lokaler på Swedbank Stadion till sitt företag Service Partner och han var 

från början med och kunde påverka hur lokalerna skulle utformas. De ser idag ut precis så 

som han önskade menar Bottolfsen. Vidare så menar han även att de alltid får gehör för sina 

önskningar när det gäller servicelandskapet som de agerar i. MFF event ställer alltid upp och 

försöker lösa de problem som kan uppkomma. Samarbetet där är alltså väldigt bra enligt 

Bottolfsen och de trivs väldigt bra i sina lokaler. Som det ser ut nu finns det ingenting som 

Bottolfsen skulle vilja ändra på i servicelandskapet men om så skulle vara fallet tror han att 

det inte skulle vara några problem och det skulle förmodligen gå att fixa med relativt enkla 

medel.  

 

Bottolfsen menar att servicelandskapet som de befinner sig i idag har varit med och 

effektiviserat arbetet på Service Partner. De har väldigt nära kontakt med några av deras 

samarbetspartners eftersom de sitter i samma byggnad. Detta gör att om det uppstår några 

problem så kan de lösas relativt snabbt eftersom det inte är långt att ta sig. Även hyresvärden 

finns i samma byggnad vilket leder till att problem i lokalerna kan snabbt lösas och de kan ha 

en daglig kontakt och på så vis hela tiden hålla högsta standard på deras lokaler. Det finns 

även andra lokaler än deras som de kan låna så som konferenslokaler och liknande. Detta gör 

att arbetet går smidigare då de lätt kan boka en sådan lokal och slippa bli störda av andra 

människor under sina möten.  

 

Värdeskapande  
Bottolfsen menar att det ur ett varumärkesperspektiv var väldigt intressant att placera 

företaget på Swedbank Stadion. Detta beroende på att de sitter väldigt nära mycket, dels att de 

finns på själva stadion som är en stor del av deras dagliga arbete, del att de finns så centralt 

och har nära till sina andra företag som de arbetar på. Bottolfsen anser även att det skapar 

mycket värde för företaget att finnas på i en så ny och exploaterad miljö som Swedbank 

Stadion. De flesta människor vet vad det är och var det ligger någonstans vilket leder till att 

Service Partners kunder lätt kan hitta dit och samtidigt får en ny upplevelse när de besöker 

dem. Bottolfsen spinner vidare på detta och tar upp att det även skapar värde för företaget att 

de lätt har tillgång till flera stora konferenslokaler och närheten till restauranger och så vidare.  

 

Något annat som är av värde är det sociala nätverk som skapas på en sådan stor plats som 

Swedbank Stadion. Bottolfsen menar att de dagligen har kontakt med många utav de andra 

företag som finns på arenan och genom detta kan det skapas många nya arbetstillfällen. De 

företagen som finns på Swedbank Stadion träffas ofta under luncher på sportbaren O´learys 

som finns i samma byggnad och även brukar de gå in i varandra efter och före arbetstid när 

alla skall lämna sina lokaler. Det brukar även vara en del sponsorträffar på arenan och även 

där får de kontakt med många nya företag som kan resultera i fler arbetstillfällen.  

 

Eftersom arenan är så pass stor som den är finns det, enligt Bottolfsen, stora möjligheter att 

skapa event för sina kunder eller liknande. Detta eftersom samarbetet med MFF event 
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fungerar så väl som det gör. På så vis kan Service Partner låna eller hyra lokaler för att skapa 

event som inte finns möjlighet att göra i deras egna kontorslokaler.  

 

Något som Bottolfsen menar är väldigt värdeskapande för hans företag är det som MFF event 

gör för dem. Enligt honom påtalar alltid MFF event de företagen som finns på Swedbank 

Stadion under de sponsorträffar de har med MFF:s sponsorer. De berättar även gärna om de 

företag som finns på arenan för andra människor och företag som de kommer i kontakt med. 

Detta leder till att Service Partner har stärkt sitt varumärke mot den generella marknaden, men 

kan speciellt mot MFF:s sponsorer, genom att ha sitt kontor på Swedbank Stadion. Detta är 

Bottolfsen väldigt nöjd med och han anser att de inte skulle kunna befinna sig på något bättre 

ställe. Han menar vidare att den fysiska strukturen på arenan inte skapar så mycket värde för 

hans företag mer än att det är en exklusiv byggnad som många är intresserade av. Det är även 

väldigt luftigt och ljust runtomkring vilket leder till att de inte känner sig så instängda.  

 

Företagskunder 

De företag som agerar på Swedbank Stadion idag skall på något vis ha anknytning till MFF 

eller till idrotten. På grund av detta var det, enligt Bottolfsen ganska enkelt beslut för MFF 

event att plocka in sina samarbetspartners som hyresgäster på arenan. Detta leder till att alla 

som agerar på arenan har en koppling på något vis och därför träffas ibland. Men som nämnt 

tidigare så träffas de olika medarbetarna på företagen på arenan ganska ofta på lunchen på 

O´learys eller på väg till eller från arbetet. Samarbetet mellan de olika företagen flyter på bra 

och oftast så blir de inte så störda av varandra. Dock menar Bottolfsen att de ibland kan störas 

av att ha Restaurang 1910 så pass nära sig. De hör väldigt tydligt när de spelar musik eller 

bygger om för ett visst evenemang. De kan även störas av att de mörklägger hela norra sidan 

på grund av att de skall visa bilder eller liknande. Då försvinner det mesta utav dagsljuset för 

Service Partner och det kan ibland upplevas som ett störande moment. Annars så håller sig 

var och en på sin kant och hyser respekt för de andra företagen som agerar på Swedbank 

Stadion.  

 

Något som MFF event värnar om är att det skall vara bra för alla företag på Swedbank 

Stadion och detta märks tydligt menar Bottolfsen. De arbetar aktivt med att försöka 

sammanföra de olika företagen för att skapa fler arbetstillfällen för alla. Det sker goda 

samarbeten med många utav företagen och det är en fördel att ha sina samarbetspartner så 

nära anser Bottolfsen.  

 

Intervju Per Aage Nilsson 
Per Aage Nilsson arbetar som arkitekt på Fojab arkitekter och var en utav dem som hade 

huvudansvaret när Swedbank Stadion byggdes. Fojab arkitekter var en utav två 

arkitektbyråer som var ansvariga vid ritningen av arenan.  

 

Servicelandskapet 
Servicelandskapet är uppbyggt och planerat på ett sådant sätt att flera aktörer skall verka på 

samma plats. Nilsson menar att tanken var att flera olika aktörer som är knutna till idrotten 

skall dagligen agera i de kontorslokaler som byggts upp på arenan. För att göra detta var 

servicelandskapet tvunget att planeras noggrant för att allt skulle passa in. Nilsson menar dock 

att det inte byggts in några speciella mötesplatser för de företag som agerar på arenan utan det 

som finns är många olika konferenslokaler som går att hyra.  

 

Eftersom det inte var bestämt när Swedbank Stadion började planeras vilka företag som skulle 

hyra in sig i de kontorslokaler som skulle byggas var det svårt att utforma dessa lokaler. Det 
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som man visste var vart restaurangen skulle ligga och vart kioskerna skulle finnas. Detta 

beroende på att det krävs speciella saker kring restaurangutrymmen. Runt kioskerna menar 

Nilsson att det var tänkt att det skulle vara ganska litet utrymme för att besökarna skall 

uppleva att de är på ett event. Tanken är att kunderna inte skall lämna arenan utan skall under 

ett event besöka sin plats, kiosker och toaletter och utefter detta är flödet på arenan uppbyggt. 

Han anser även att kioskerna har fått tillräckligt med plats och behöver inte vara större. De 

ligger strategiskt placerade vid utgångarna från varje sektion så att människorna lätt hittar dit.  

 

Taket på Swedbank Stadion är byggt på ett speciellt vis som gör att ljudet blir kvar inne på 

arenan. Detta medför att stämningen ökar och det blir mer speciellt för de besökare som 

kommit dit. Vidare så berättar Nilsson att det finns ställen på arenan där det inte är väggar 

utan istället är nät med hål i som gör att de som passerar arenan under pågående evenemang 

blir nyfikna och vill uppleva det som händer själva. Något som Nilsson även påpekar är att 

arenan är byggd på ett sådant vis att det skall gå att tömma den på åtta minuter. Då är det 

ungefär 20 000 människor som lämnar platsen.  

 

Nilsson berättar även att läktarna är byggda på ett sådant vis att den södra kortsidan är mobil 

och går att flytta för att kunna anordna större konserter och liknande. Men Nilsson påpekar 

även att det inte är troligt att det kommer att ske just nu då gräset fortfarande är ungt och 

ömtåligt. Samtidigt som de säkert inte kommer att tacka nej om det blir förfrågade att anordna 

en stor konsert där idag.  

 

Företagskunder 
De företag som agerar på arenan har inga gemensamma mötesutrymmen eller någon 

gemensam reception. Men kontorslokalerna fungerar som vanliga kontorsutrymmen och där 

finns det som varje specifikt företag behöver för att kunna bedriva sin dagliga verksamhet. 

Nilsson påpekar även att inget av företagen bör störas av fotbollen eftersom den oftast sker på 

helger eller kvällar. Dock kan andra evenemang säkert störa vissa ibland men inte mer än i 

vanliga hus där det ligger kontor. Det var väldigt viktigt att tänka på att kontorslokalerna 

skulle ligga en bit ifrån varandra för att de som arbetar där ska slippa gå in i varandra. Men 

det fick heller inte bli ödsligt i de stora lokaler som idag finns på arenan.  
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Bilaga 2  

Intervjuguide Mats Engqvist  
 

Bakgrund 

 

 Kan du berätta lite om vem du är och vilka arbetsuppgifter du har och även lite om din 

bakgrund? 

 Hur kom det sig att du började arbeta här?  

 Swedbank Stadion 

 Hur är arenan uppbyggd? Vad är det huvudsakliga målet med den? 

 Varför ser arena ut som den gör? Är den tilltänkt att passa ett visst evenemang än 

andra?  

 Vet du varför arenan ligger där den ligger? Är det en strategiskt vald plats?  

 Varför ligger kioskerna där dem ligger  

 Hur mycket kan man förändra stadion för dem olika eventen?  

 På vilket sätt skulle Swedbank Stadion skilja sig från dem andra som finns runt om i 

landet? 

 

Företagskunder 

 Vilka är det som bestämmer vilka företag som skall få hyra in sig på arenan? 

 Var de företagen som hyr in sig här klara redan under uppbyggnaden av arenan? 

 Har ni de företag här som ni vill ha?  

 Finns det utrymme för att ta in fler hyresgäster? I så fall vilken typ är aktuella? 

 Arbetar arenan aktivt med att använda servicelandskapet som en grund för dess 

företagskunder? 

 Vad har du för samarbete med de företag som finns på arenan? 

 Tror du att era företagskunder känner en trygghet av att hyra av er? 

 

Värdeskapande 
 Vad ser du att det finns för värde för era företagskunder att ligga på Swedbank 

Stadion? 

 Finner du ett ekonomiskt värde i att ha företag som hyr in sig på arenan? 

 Vad anser du är Swedbank stadions mål med sin uppbyggnad? 

 Arbetar du dagligen med era företagskunder? 

 Ger det era företagskunder något socialt värde att ni arbetar i samma byggnad? Har de 

tillgång till att komma till er dagligen om de behöver? 

 Ser du ett värde i det nätverk som nu finns på arenan? 

 Stadions servicelandskap påverkar dem era anställda i deras arbetes utövande, positivt 

eller negativt? 

 Tror du att servicelandskapet bidrar till någon effektivisering av företagskundernas 

arbete?   
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Intervjuguide Ulrika Näsman, Jan-Olov Jacobsson & Kristoffer 
Bottolfsen  
 

Bakgrund 

 Kan du först berätta vem du är, vilka arbetsuppgifter du har och lite om din bakgrund? 

 

Servicelandskapet (Swedbank Stadion) 

 Hur gick det till när ni bestämde er att placera er på Swedbank Stadion?  

 Varför är stadion intressant för idrottsklasserna? 

 Hur mycket kan ni påverka servicelandskapet som ni agerar i? 

 Har ni tillgång till allt som behövs för att bedriva verksamheten?  

 När kom ni in i processen? Under stadions uppbyggnad eller när den var klar?  

 Har ni tillstånd och tillgång till att anordna några event på arenan?  

 Ställer arenan några krav på er för att ni ska få hyra deras lokaler?  

 Hur påverkas ni av servicelandskapet runt omkring?  

 Bidrar servicelandskapet till någon effektivisering av ert arbete?  

 Är det någonting som ni skulle vilja förändra i servicelandskapet? 

 Hade ni möjlighet att vara med och planera hur era lokaler skulle se ut?  

 Har ni möjlighet att ändra utseendet på servicelandskapet nu? 

 

Företagskunder 

 Störs ni av de andra företagen som verkar i lokalerna? 

 Har ni något samarbete med de andra företagen på Swedbank Stadion? 

 
Värdeskapande 

 Ger designen av stadion er något värde? 

 Får ni gehör för era önskemål gentemot hyresvärden? 

 Vad ser ni för värde för er verksamhet att vara placerade här?  

 Gör hyresvärdarna någonting kontinuerligt för att stärka ert värde av att vara deras 

hyresgäster?  

 Ger nätverket till de andra företagskunderna något värde? 

 

 

 

Intervjuguide Lennart Persson  
 

Bakgrund 

 Kan du först berätta lite om dig själv och de arbetsuppgifter du har och även lite om 

din bakgrund? 

 Vad hade du för roll då arenan byggdes? 

 

Swedbank Stadion 

 Hur länge har man haft planer för att bygga arenan? 

 Varför byggdes den just nu? 

 Vad var och är målet med arenan? 

 Varför är den placerad just där den ligger?  
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 Hur stort inflytande har kommunen på arenan i dagsläget? Hur mycket är ni med och 

bestämmer?  

 Vilka krav hade kommunen på Swedbank Stadion för att den skulle byggas?  

 Fanns det krav från Malmö kommun på hur servicelandskapet skulle se ut inne på 

stadion?  

 På vilket sätt skulle Swedbank Stadion skilja sig från dem andra som finns runt om i 

landet? 

 

Företagskunder 

 Varför ville man ha in olika företagskunder som hyresgäster på arenan?  

 Är kommunen med och hjälper dessa kunder på något sätt?  

 

Värdeskapande 

 Hur valde ni att utforma arenan för att skapa så stort värde som möjligt för de 

företagskunder som ni ville ha som hyresgäster på arenan? 

 Vad anser du det finns för värde för de företagskunder som agerar på arenan? 

 

Intervjuguide Per Aage Nilsson  
 

Bakgrund 

 Kan du först berätta lite om dig själv och vad dina arbetsuppgifter består av och även 

lite om din bakgrund? 

 Vad hade du för roll när Swedbank Stadion byggdes? 

 Hur fick du den rollen? 

 Varför var det just ert företag som fick arbeta med arenan och varför tog ni det? 

 Vad gjorde ni under uppbyggnaden? 

 

Swedbank Stadion 

 Vilka instruktioner fick ni kring uppbyggnaden? Vad var viktigt? Vad skulle finnas 

med osv.? 

 Fanns det krav på hur arenan skulle se ut, från ägarna?  

 Är arenan uppbyggd på det viset att den går att förändra med enkla medel? 

 Vet du vad målet med arenan var och är? 

 Vilka sorters evenemang tillåts inte arrangeras på grund av servicelandskapet?  

 Stylingen och dekoreringen, vad är det för tanke bakom den?  

 På vilket sätt skulle Swedbank Stadion skilja sig från de andra som finns runt om i 

landet? 

 

Företagskunder 

 Hur pass mycket har ni tänkt på hur företagskunderna kommer att påverkas av hur det 

ser ut i servicelandskapet?  

 Hur har ni planerat med utrymme för de företagskunder som finns?  

 Utgick arkitekten utifrån några undersökningar från företagskunderna? 

 
Värdeskapande 

 Vad tror du finns för värde för företagskunderna att vara placerad på arenan? 

 Hade ni några speciella restriktioner för att skapa värde för företags 



  

  

  
 

Högskolan i Kalmar 
 
Högskolan i Kalmar har mer än 9000 studenter. Här finns utbildning och forskning 
inom naturvetenskap, teknik, sjöfart, samhällsvetenskap, ekonomi, turism, 
informatik, pedagogik och metodik, medie-vetenskap, språk och humaniora, 
lärarutbildning, vårdvetenskap och socialt arbete. 
 
Forskningens profilområden är biomedicin/bioteknik, miljövetenskap, marin 
ekologi, automation, företagsekonomi och informatik, men forskning pågår inom 
de flesta av Högskolans ämnen. Högskolan har sedan 1999 vetenskapsområde 
naturvetenskap, vilket ger Högskolan rätt att anta studenter i forskarutbildning och 
examinera doktorer inom ämnesområdet naturvetenskap. 
 

Handelshögskolan BBS,  
vid Högskolan i Kalmar 

Besöksadress: Kalmar Nyckel,  
Gröndalsvägen 19 

391 82  Kalmar, 
Tel: +46 (0)480 - 49 71 00  

www.bbs.hik.se 

 

 




