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Sammanfattning 

Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Ekonomistyrning, 

Kurskod: 4FE18E, VT 2016 

Författare: John Elvung och Baris Öksuz 

Handledare: Jan Alpenberg 

Titel: Den svenska arenaboomen. 

Bakgrund: Sverige har under 2000-talet har byggt så mycket arenor att det saknar motstycke i 

svensk historia. Miljardbelopp har plöjts ner i arenorna samtidigt som kritiken har växt. Nya 

arenor byggs och planeras i skrivande stund trots att nästan samtliga arenor har visat sig 

olönsamma. Då den nuvarande forskningen kring svenska arenor är väldigt begränsad finns ett 

behov av att studera och beskriva den arenaboom som fortfarande pågår.   

Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att öka kunskapen om de svenska arenainvesteringarna 

med avseende på följande aspekter: orsaker till varför de har byggts, dess investeringsstruktur 

samt dess ägarstruktur. 

Metod: Studiens genomförande innebär en metodkombination av strukturerade intervjuer och 

enkäter till svenska arenorna byggda mellan år 2000-2014. En litteraturstudie låg till grund för 

enkätens utformning, vilken på grund av bortfall kompletterades med strukturerade intervjuer. 

Vidare analyserades empirin dels deskriptivt och dels statistiskt för att kartlägga den svenska 

arenaboomen och dess påverkansfaktorer. 

Slutsats: De främsta orsakerna bakom studiens arenainvesteringar är rationalisering och 

förbättring, ökad idrottssatsning, ökad samhällsberikande och ökad image. Arenorna har under 

det senaste decenniet en trend då ägarstrukturen har blivit mer privat vilket har resulterat i att 

majoriteten av de undersökta arenorna nu är privata. Även statistiska körningar åskådliggör att 

arenornas ägarstruktur inte påverkar ovanstående bakomliggande orsaker till investeringarna. 
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Abstract 

Master Thesis, Program of Master of Science in Business and Economics, School of Business 

and Economics at Linnaeus University in Växjö, Course Code: 4FE18E, Spring 2016 

Authors: John Elvung and Baris Öksuz 

Supervisor: Jan Alpenberg 

Title: The Swedish Arena boom. 

Background: During the 2000s Sweden has built so many arenas s that it’s unprecedented in the 

Swedish history. Billions has been plowed into the arenas while criticism has grown. While this 

is being written new arenas are planned and built even though almost all new arenas has been 

proved to be unprofitable. Due to limited research regarding Swedish arenas there’s a need to 

study and describe the ongoing arena-boom.  

Purpose: The main purpose of this study is to increase knowledge about Swedish arena 

investments regard to the following aspects: Reasons why they have been built, its investment 

structure and its ownership structure.  

Method:  The study has been performed by combining a method with structured interviews and 

questionnaires to all Swedish arenas built between years 2000-2014. A literature study was 

carried out as foundation of the surveys design, which because of incomplete data had to be 

supplemented with structured interviews. In order to visualize the Swedish arena-boom and its 

influencing factors the empirical data was partly analyzed descriptive and partly statistically.  

Conclusion: The main reasons behind this study’s arena investments are rationalization and 

improvement, increased focus on sports, as well as increased social enrichment and enhanced 

image. During the last decade a trade of ownership structure has taken place and as a result 

arenas are a majority of the arenas are now privately owned. Statistical analyzes has been made 

illustrate that the ownership structure doesn’t affected the underlying causes behind the arena 

investments. 
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Förord 

Vi vill tacka alla personer som på något sätt ha bidragit till vår studie. I första hand så vill vi 

nämna och tacka vår handledare Jan Alpenberg som har givit värdefull kritik och vägledningen 

från dag ett till färdig studie. Vi vill även tacka övriga opponenter för de råd och bidrag som 

framförts under studiens gång. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka alla respondenter som tog sig tid att besvara enkätens frågor, utan er 

hade studien inte kunnat genomföras. 

 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, 23 maj 2016. 
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John Elvung och Baris Öksuz  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till den svenska arenaboomen, därefter följer en 

problemdiskussion samt en översikt av tidigare forskning, vilket mynnar ut i arbetets 

frågeställning. Avslutningsvis presenteras studiens syfte, de avgränsningarna som gjorts och den 

fortsatta dispositionen. 

 1.1 Arenaboomen 
Denna uppsats handlar om den svenska arenaboomen

1
 och de miljardinvesteringarna som gjorts 

under 2000-talet. Majoriteten av projekten är skattefinansierade och förväntningarna på de nya 

byggnationerna är höga då de beräknas vara lösningen på flertalet framtidsfrågor för småstad och 

glesbygd (Lerulf, 2010). Sveriges Radio (2014) kungjorde i ett reportage att Sveriges kommuner i 

dagsläget tvingas lägga ut över 400 miljoner kronor per år för att täcka de underskott arenorna 

genererar. Detta problem är inte unikt för Sverige utan många andra länder dras med stora 

kostnader som en konsekvens av nya arenabyggen. För att nämna några andra exempel där det 

har investerats stora summor i arenabyggen för att sedan inte vara i närheten av någon lönsamhet 

är Abuja National Stadium i Nigeria med en åskådarkapacitet på 60 000 platser. Arenan byggdes 

inför ”All-Africa Games” 2003, vilket kostade landets invånare 426 miljoner dollar. Beloppet per 

plats i arenan motsvarar ungefär tre gånger så mycket som den årliga köpkraften per invånare och 

idag används arenan ytterst sällan och står nästintill tom och förfaller (Alm, 2012). Ett annat 

exempel är Grekland som inför Olympiska spelen, OS, i Aten 2004, investerade nästan 108 

miljarder kronor på arenor och infrastruktur. Idag står 21 av de 22 nybyggda arenorna tomma och 

har istället blivit en tillhållsplats för hemlösa (Fransson, 2008-07-30). Det kanske mest extrema 

fallet är OS i Sotji som kostade 320 miljarder kronor vilket är det absolut dyraste vinter-OS 

någonsin. Här stod skattebetalarna för nästan hälften av notan (Schüllerqvist, 2013). Bara några 

veckor efter att OS-arrangemanget var över så övergavs staden och stora arenor, hotell och andra 

byggnader som restes för detta evenemang står idag tomma och förfaller (Ekstrand, 2014-03-26). 

Historisk sett så kan idén bakom Cirkus Maximus och Colosseum ses som urtypen av 

dagens moderna arenor och sträcker sig ända tillbaka till de gamla grekiska- och romerska spelen. 

                                                           

1
 Arenaboomen kommer i fortsättningen att syfta till de idrotts- och evenemangsarenor som har byggts mellan år 

2000 och 2014 med minst 1600 åskådarplatser. 
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Arenorna fylldes vid nästan varje evenemang eftersom det enda alternativet för att kunna se och 

avnjuta spelen eller underhållningen var live på plats. Den senare moderna utvecklingen av 

arenabygget sägs börja vid de olympiska spelens återkomst 1894 i Aten. Arenorna kan delas in i 

5 olika generationer (Spampinato, 2009) där Stockholm Stadion kan klassas som första 

generation (Lundin, 2012). Typiska drag hos de historiska arenorna var att antalet platser var 

viktigare än komfort. Den andra generationens arenor däremot fokuserade mer på bekvämlighet i 

och med att introduceringen av tv hade lett till stagnerande arenabesök. Bekvämligheter som 

toaletter, möjligheter till mat samt sittplatser och tak på åskådarplatserna byggdes till 

(Spampinato 2009). Efter olyckan på Hillsborough Stadium den 15 april 1989 där 96 personer 

omkom i matchen mellan Liverpool och Nottingham Forest (Borden, 2014-04-12) så fick den 

tredje generationens arenor som byggdes på 1980-talet och fram till början av 2000-talet,  

betydligt större säkerhetsfokus och det satsades på sittplatser (Spampinato, 2009). Stiernstrand 

(2012) menar att arenabyggena efter millennieskiftet började bli mer media-anpassade i och med 

att dessa blev mer privatiserade och kommersiella. Arenorna skulle utgöra mer än bara spel och 

istället även fungera som en publik plats där invånarna skulle kunna ha tillgång till ett riktat 

utbud av andra varor och tjänster. Ett tydligt exempel på fjärde generationens arena är Bolton 

Reebok Stadium vars namn tydligt symboliserar privatiseringen och kommersialiseringen. 

Sponsringen av arenor blir allt mer vanligt förkommande bland företagen som ser möjligheterna 

med att nå en bredare publik genom att köpa namnrättigheterna till arenan (Spampinato, 2009). 

De senast byggda arenorna idag, femte generationen, har blivit mer som ett signum för staden och 

för att öka attraktionen för turister. Dagens arenor har en större arkitektonisk influens och avser 

att tillfredsställa mer än ett behov, utöver detta finns ett fokus på miljövänlighet och ekologisk 

hållbarhet (Stiernstrand, 2012) samt att arenorna även skall bidra med att utveckla närområdet. 

Detta innebär att det gärna byggs hotell, bostäder, köpcentra och kontor i anslutning till arenan 

(Stålbyggnadsinstitutet, 2014). 

Delby (2011) menar att investeringar i arenor har de senare åren blivit allt mer omfattande 

och idag spenderas miljardbelopp på dessa byggen. Enligt Paulsson (2014) så skulle en arena som 

enbart är konstruerad för idrott, inte lyckas täcka sina kostnader då driftkostnaderna skulle 

överstiga intäkterna. Vidare menar han att med detta i åtanke är de nya arenorna tänkta att 

tillfredsställa allmänheten med mer än bara sport och andra evenemang, arenorna kom att bli 
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multiarenor
2
. Möller (2013-09-05) menar att multiarenorna är tänkta att fungera för exempelvis 

olika typer av idrottsevenemang, mässor, konferenser, utställningar samt konserter. Enligt det 

amerikanska patentverket, US Patents (2005) kan en multiarenas storlek anpassas beroende på 

vilken underhållning som finns i arenan. Även akustiken kan justeras för att maximera 

upplevelsen i arenan. Sittplatserna är anpassade för att ge en så bra visning av underhållet som 

möjligt och utöver detta kan arenan anpassas för att iscensätta merparten av de typer av 

underhållning som arenan är utvecklad för (US Patents, 2005). Bengtsson (2013) menar att 

poängen med multiarenan är att kunna samordna olika slag av evenemangsverksamheter och att 

dessa även skall kunna äga rum samtidigt. En annan tolkning av den här samordningsstrategin är 

att det skapar synergieffekter och att kostnaderna per kvadratmeter minskar sannolikt med 

”economies of scope
3
” än om anläggningarna hade installerats i mindre skala individuellt var för 

sig.  

Motsvarigheten till den svenska arenaboomen, började i USA fast redan under 1990-talet. 

Den motivering som användes för att driva igenom projektet var till en början, ekonomisk 

tillväxt. När fallet inte blev någon ekonomisk tillväxt så ändrades strategi och istället 

argumenterades för att en ny arena skulle öka gemenskap och självkänsla hos stadens invånare, 

vilket i sin tur skulle resultera i en bättre image för staden (Delaney & Eckstein, 2003). USA och 

Kanada har det sammantaget byggts ett 80-tal arenor åt lagen i de fyra största proffsligorna
4
 och 

trenden ser ut att hålla i sig.  De statliga subventionerna för den totala arenabyggnationen de 

senaste åren har i genomsnitt uppgått till 2 miljarder dollar om året för USA (Eriksson, 2011-11-

04). Initiativen till nya arenabyggen har varit antingen från klubbarna eller från kommunen. 

Kommuner eller städer med god ekonomi och tillväxt har själva varit den drivande faktorn vid 

nya arenabyggen medan städer som har en sämre tillväxt har haft klubblagens drivkraft och 

påtryckningar på sig Delaney & Eckstein (2003). Vidare skriver författarna att stater har lagfört 

                                                           

2
 Begreppet multiarena härstammar från engelskans ord multipurpose och är en patenterad uppfinning (US Patents, 

2005) Multi betyder att ha flera syften eller funktioner (Encyclopedia, 2014) vilket syftar till de olika 

användningsområdena. 

3
 Faktorer som gör det billigare att producera en produkt tillsammans än att göra det individuellt. (Economist, 2008) 

4
 Syftar till NHL (Hockey), MBL (Baseboll), NBA (Basket) och NFL (Amerikansk fotboll) 
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att offentliga utgifter på idrottsklubbarna som överstiger 3 miljoner dollar måste folkomröstas i 

staden eller den berörda kommunen. Trots detta så hittar vissa amerikanska kommuner nya 

tillvägagångssätt för att kringgå lagen så att en folkomröstning inte behöver äga rum. Således 

läggs pengar på arenor och klubblag utan invånarnas medtycke (Delaney & Eckstein, 2003). 

Uppfattningen om att det är lönsamt för staden att behålla ett lag har lett till att andra städer har 

börjat konkurrera om andra lag. Enligt Larsson (2014-08-18) så har Las Vegas till exempel varit i 

kontakt med Florida Panthers och vill att laget skall flytta till Nevada. Ett annat tydligt exempel 

på detta är Kansas City och Oklahoma City som redan byggt klart arenor som står till ett 

eventuellt nytt lags förfogande (Eriksson, 2011-11-04).  

Mossberg och Johansen (2006) menar att evenemangsturismen är den mest lukrativa 

turismnischen som finns och det upplevelsesamhälle som vi lever i idag är starkt präglat av 

evenemangskulturen som leder till ökad turism. Detta leder indirekt till ökade skatteintäkter och 

sysselsättning för kommunen och dess invånare. Enligt Bolin och Elbe (2007) har närområden 

kring arenorna börjat användas till mer än bara idrott och andra nöjesevenemang. Ofta kan en 

annan form av konsumtion göras i samband med visiten som t.ex. besöka restauranger med 

alkoholservering, caféer och shopping. Vidare menar Nancy, Hodur och Leistrit (2006) att dessa 

evenemang inte enbart är ämnade för turisterna utan även för den lokala befolkningen som 

kommer att leta sig utanför kommunens gränser om inte behovet av nöjes- och sportevenemang 

tillfredsställs lokalt. Målen för kommunala verksamheter är ofta av annat än ekonomisk karaktär, 

vilket gör det än viktigare med de strategiska aspekterna vid investeringsbedömning (Fjertorp, 

2010) samt att skapa en bättre image Fjertorp och Thomasson (2014). Vidare diskuterar Anholt 

(2010) att multiarenorna just fungerar även som en slags statssymbol men att det är lite långsökt 

att enbart en arena skulle vara tillräcklig för att öka attraktionen för en stad och dess image. Han 

menar då att en arena eller andra större byggen måste vara en del av ett större sammanhang för att 

turister skall anse staden värd att besökas (Anholt, 2010).  

I en rapport av Sveriges kommuner och landsting, SKL, påpekas att det huvudsakligen är 

kommuner som står som ägare till flertalet av multiarenorna (SKL, 2013). Några år tidigare, 

2007, diskuterades utbredningen av arenor i Sverige som en arenaboom (SKL, 2007). Detta 

mönster har sedermera fortsatt och allt fler kommuner, oavsett storlek, väljer att bygga nya arenor 

(Normark, 2008).  Sveriges radio (2014) åskådliggjorde i en studie att mer än hälften av de 123 
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svenska elitklubbar som finns har fått nya arenor eller ombyggnationer mellan åren 2004-2014. 

Detta är något som styrks av Littorin (2014-02-15) som belyser expansionen av arenor under 

2000-talet och kallar det Arenaboom fortsätter. Vidare menar han att totalt sett har under de 

senaste 15 åren byggts nästan 50 arenor, vilket motsvarar närapå 500 000 nya arenaplatser. En 

övergripande bild av detta ges av Littorin (2014-02-15) när han år 2014 kartlägger det då 

nuvarande läget av arenaboomen. 

 

Figur 1.1- Arenaboomen (Källa: Littorin, 2014-02-14) 
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Figur 1.2- Arenaboomen (Källa: Littorin, 2014-02-14) 

Sedan dess har ett fåtal nya arenor tillkommit och vi menar att arenaboomen fortsätter då det i 

skrivande stund pågår byggnationer och planering av ett flertal arenor runt om i Sverige. Exempel 

på detta är Göteborgs nya arena, Eskilstuna arena och Olympia i Helsingborg (Eskilstuna 

Kommun, 2015; Göteborgs nya arena, 2015; Nilsson, 2014-09-23).  

1.2 Arenaboomens problematik 
Den tillgängliga forskningen inom arenainvesteringar är relativt begränsad och merparten av de 

studier som gjorts är amerikanska (Paulsson, 2014). En viktig aspekt inom forskningen har varit 

att åskådliggöra den ekonomiska nyttan som en ny arena tillför sin stad vilket bland annat 

forskarna Delaney och Eckstein (2003) berör. Mycket av den forskning som har gjorts behandlar 

huruvida arenor är ekonomiskt lönsamma investeringar eller inte. Den positiva uppfattningen 

kring den ekonomiska lönsamheten kom i och med kritik från nya studier att skifta. Som ett 

resultat av detta började arenaförespråkare istället fokusera på samhällsekonomiska parametrar. 

När även dessa fick negativ kritik hamnade fokus istället på icke-finansiella mått, som 
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exempelvis image och ökat samhällsberikande (Siegfriend & Zimbalist 2002, Delaney & 

Eckstein 2002, Baade & Dye 1988, Swindell & Rosentraub 1998, Värja 2014). 

Långt innan arenaboomen började i Sverige konstaterade bland annat, Farmer et al. 

(1996) att syftet med investeringar av liknande karaktär där kommunala medel är inblandade, är 

förhoppningen om att nå break-even, vilket ofta misslyckas. Detta ämne diskuterar även Nilsson 

och Olve (2013) samt Fjertorp och Thomasson (2014) som vilka menar att målet för offentlig 

verksamhet som finansieras kommunalt inte är att generera vinst. Ovanstående bekräftades i ett 

arenasammahang av Sveriges Radio Ekot, där det framgick att 41 av de 43 studerade 

arenainvesteringarna i Sverige, gick med förlust, varav de två lönsamma arenorna redovisade en 

liten vinst (Sveriges Radio, 2014). Även Delaney och Eckstein (2007) menar att tidigare 

arenainvesteringar har redovisat stora ekonomiska förluster, men trots detta har nya initiativ till 

upprättande av byggprojekt tagits.  

Istället för att bygga en arena som är ekonomiskt lönsam menar Johnson och Whitehead 

(2000) att målet är att bidra och attrahera till en ökad idrottssatsning. Andersson (1998) påpekar 

att en kommunal investering skall finansieras precis som en privat investering, emellertid behöver 

den kommunala investeringen nödvändigtvis inte vara ekonomiskt lönsam. Ett vanligt antagande 

för privata företag är att de försöker vinstmaximera medan ett vanligt antagande för kommuner är 

att de istället satsar på att skapa samhällsnytta (Mas-Colell et al., 1995) Allmänt accepterade 

ekonomiska mått, som ekonomisk lönsamhet, kan inte ligga till grund som motiv för offentliga 

investeringar som idrottsanläggningar (Santo, 2007). Både Santo (2007) och Johnson och 

Whitehead (2000) menar att en arenainvestering kan generera ett visst värde för områdets 

invånare, vilket i sin tur ofta används som argument för en arenainvestering. Vidare menar dem 

att de höga kostnaderna associerade med byggnationerna, samtidigt som det föreligger 

svårigheter med att påvisa en ekonomisk vinst, har föranlett till stor kritik och fokus har istället 

lagts på att lyfta fram andra icke-ekonomiska fördelar. Delaney och Eckstein (2007) hävdar att 

dessa fördelar ofta är ett långsiktigt mervärde till respektive investerande kommun i form av 

samhällsberikande. 

Delaney och Eckstein (2002) påvisade hur tio amerikanska städer finansierade sina arenor 

med skattemedel trots att de till största del varit ämnad för privata mål. Detta lyckades då 
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drivkrafterna bakom, så som beslutsfattande organ inom kommunen, banker och byggföretag 

poängterade hur vital arenan var för stadens framtid, självförtroendet och det kollektiva 

medvetandet. Utöver nämnda positiva effekter menar Mules och Dwyer (2005) att 

arenaförespråkarna ofta kritiserar och/eller ignorerar studier som påvisat att de 

samhällsekonomiskt positiva effekterna med arenabyggen enbart är små.  Ett exempel på 

forskning som har mätt den ekonomiska aktiviteten i samhället före och efter upprättandet av en 

arena gjordes av bland annat Baade och Dye (1988), Swindell och Rosentraub (1998) samt Värja 

(2014). Samtliga studier påvisade att det inte fanns en tillräcklig samhällsekonomisk lönsamhet 

för att berättiga byggnation av nya arenor. Delaney och Eckstein (2003) menar även att konsulter 

hyrdes in för att mäta den samhällsekonomiska nyttan av ett arenabygge. Dessa konsulter menade 

då på att det kunde påvisas positiva effekter för samhället och vanliga argument som användes 

var ökade arbetstillfällen vid arenabygget, som i sin tur ledde till ökade intäkter för arbetarna 

vilket resulterade i positiva skatteintäkter för kommunen. Följden av detta blev att oberoende 

konsulter och akademiker istället började göra egna studier som inte resulterade i att någon 

positiv samhällsekonomisktillväxt kunde påvisas. Andra forskare som ställer sig kritiskt till 

studier som mätt ekonomisk aktivitet före och efter arenabyggen är Siegfriend och Zimbalist 

(2002). De menar att intäkterna är mer problematiska att identifiera än kostnaderna, vilket beror 

på att kostnaden finns given i nutid medan de positiva samhällseffekterna inte syns förrän i ett 

längre tidsperspektiv. Då argumentet som rättfärdigade en byggnation av en arena, den 

ekonomiska tillväxten, ifrågasatts på flera olika håll ändrades argumenten igen. Wilhelm (2008) 

menar att en ökad livskvalitet för invånarna i samhället kom att ersätta tillväxtargumentet.  

I ovanstående diskussion klargörs att en ny arena varken är ekonomiskt lönsam som 

investeringsprojekt eller att den genererar tillräckligt stora vinster till samhällsekonomin för att 

rättfärdigas (Siegfriend & Zimbalist 2002, Delaney & Eckstein 2002, Baade & Dye 1988, 

Swindell & Rosentraub 1998, Värja 2014). Ändå byggs det arenor men vilka är orsakerna och 

lever dessa upp till de ställda förväntningarna? Ett argument som finns är amerikanskt och 

påpekar att det handlar om att marknadsföra sin stad genom att få dit elitidrottslag Bennett 

(2012). Eriksson (2011-11-04) menar att det inte är ovanligt att amerikanska lag flyttar till en 

annan stad om de blir erbjudna gynnsammare villkor. Detta är emellertid inte en företeelse som 

har påträffats i Sverige ännu och därför kvarstår frågetecknet kring vilka orsaker och drivkrafter 
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det är som ligger bakom arenainvesteringarna i Sverige? Detta är något som Alpenberg och 

Lundberg (2006) diskuterar redan för 10 år sedan. En annan intressant synvinkel på 

arenainvesteringarna är att åskådliggöra för hur investeringsstrukturen sett ut? Alpenberg och 

Karlsson (2005) menar att begreppet investeringsstruktur inkluderar en redogörelse av de 

investeringskategoriseringar och grupperingar av investeringsprojekt som finns samt hur 

kalkylerna till dessa investeringar är utformade. En betydelsefull funktion för att öka 

kunskapsutvecklingen kring beslutsprocessen och dess investeringskalkyler är genom att 

kartlägga dessa förhållanden men även att identifierat vilken roll dessa har haft. Vidare belyser de 

att hur investeringen kategoriseras
5
 i organisationer är av stor vikt för den vidare hanteringen då 

detta påverka efterföljande investeringsprocesser
6

. Ur en institutionell teoriansats är oftast 

motivet rationalisering ett krav för att legitimera ett investeringsbeslut för att sedan gå vidare till 

nästa steg (Alpenberg & Karlsson, 2005).  

Kalkylens roll vid upprättandet av arenorna är något som ifrågasätts av bland annat Lerulf 

(2010) som undersöker en mindre population av de arenor som byggts under 2000-talet. I 

resultatet av denna studie framför han kritik där han hävdar att i nästan samtliga fall så har 

investeringskalkylen för respektive arenabygge varit för dåligt gjord och många gånger så har 

arenabyggen visat sig vara betydligt mer kostsamma än vad som först beräknats. Vidare menar 

han att grundinvesteringen initialt har varit för lågt satt i kalkylen. Enligt Jansson (1992) så 

förkommer det att kalkyler manipuleras då det redan på förhand har tagits beslut om en 

investering skall genomföras. Denna frisering av kalkylen görs i syfte att få beräkningarna att se 

mer fördelaktiga och legitimera beslutet Jansson (1992). Vidare diskuterar Lerulf (2010) även att 

det är vanligt förekommande att driftkostnader inte har tagits i beaktning i kalkylen, vilket i sin 

tur resulterar i att glädjekalkyler ligger till grund för beslut. Ett omskrivet exempel som 

åskådliggör att driftkostnaderna har varit betydligt högre än intäkterna är arenan Gamla Ullevi.  

                                                           

5
 Enligt Grubbström och Lundquist (2005) kan en investering kategoriseras in som real-, finansiell- eller strategisk 

investering.    

6
 Investeringsprocessen omfattar investeringens initierings- och framdrivningsfas samt identifiering och användning 

av olika kalkylmetoder och projektrutiner fram till beslut tas. (Alpenberg & Karlsson 2005) 
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Bygget färdigställdes till den allsvenska premiären 2009 har under sina fem första år i bruk, utan 

koncernbidrag inkluderat, redovisat över 100 miljoner kronor i förlust (Fastighetstidningen, 

2011-09-11; Rosander, 2014-01-18). Ett stort frågetecken kring arenorna har hur de skall 

utnyttjas för att beläggning i respektive arena skall vara hög. De nya arenorna som byggs tenderar 

att konkurrera med varandra. Detta är något som bland annat diskuteras i Dagens Nyheter där det 

påpekas att arenorna slåss om liknande evenemang (Cederskog, 2012-03-28). Söderling (2010-

10-31) belyser bland annat Västerås som har fyra arenor i varierande storlek som visar röda 

siffror. Han menar att samtliga arenor är i stort behov av frekventa nöjesevenemang för att vända 

sitt resultat. Vidare menar Söderling (2010-10-31) att arenorna lyckas få evenemang som Idol, 

olika etapper av Melodifestivalen, några mindre svenska popartister samt lite mässor och 

konferenser. Men de flesta evenemangen saknar potential att locka fler än 4000 åskådare. Med 

andra ord så är det svårt att locka dit stjärnor, vilket resulterar i att åskådarplatser ofta står tomma. 

Detta resonemang diskuterar även Lerulf (2010) som menar att optimism föreligger gällande 

arenans kapacitetsutnyttjande. Vidare menar Lerulf (2010) att beslutsfattaren tenderar att 

överskatta nyttjandet och de positiva sociala effekterna en ny arena har på kommunen och dess 

invånare. Inkomsterna överskattas och när utfallet inte blir vad den optimistiska 

ursprungskalkylen först visat, så blir intäkterna lägre än väntat. Lönsamhet är dock inte alltid 

högsta prioritet och Alpenberg och Karlsson (2005) presenterar ett relativt nytt begrepp i sina 

studier, superinvesteringar. Karaktäristiskt för detta begrepp är att investeringarna är omfattande 

investeringar med andra avgörande mått än bara lönsamhet. Superinvesteringarna har ett större 

fokus på att de skall vara strategiska och mer symboliska än vanliga investeringar, vilket därför 

ger mer utrymme för icke-finansiella mått som beslutsunderlag. Med andra ord blir de vanliga 

traditionella ekonomiska parametrarna inte lika betydelsefulla. Med tanke på den tidigare 

diskussionen, där det redogjordes för hur lönsamhet och ekonomisk tillväxt kommit att ersättas 

med icke-finansiella mått så är det intressant att åskådliggöra för vilken 

investeringsklassificeringen av arenorna som har gjorts? Huruvida det finns underlag att 

klassificera de svenska arenorna byggda under 2000-talet som en superinvestering samt om 

Lerulf (2010) studier om glädjekalkyler stämmer överens med den stora populationen finns i 

dagsläget ingen tidigare forskning kring.  
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En annan intressant aspekt är vilka som varit initiativtagare till arenainvesteringarna. Enligt 

amerikansk forskning, Delaney och Eckstein (2003), har det många gånger varit klara nej från 

invånarna i omröstningarna. Trots detta så har viljan från de beslutande organen, ibland en 

väldigt liten grupp, varit så stor att de valt att genomföra arenainvesteringar i alla fall. I USA har 

privata aktörer som bank och finansinstitut legat bakom och varit drivande som sedan 

tillsammans med högt beslutande organ inom kommunen lyckats få igenom arenaprojekten. 

Delaney & Eckstein (2003) 

Som tidigare poängterades så är majoriteten av de gjorda arenastudierna amerikanska, så 

även för vilka som varit initiativtagare. Med andra ord saknas forskning för vem/vilka som tagit 

initiativ till investeringarna i Sverige?  

I samband med att elitidrottens expansion de senaste åren har även kraven på arenorna 

ökat inom respektive kommun. De nya arenainvesteringarna har resulterat i tilltagande 

ekonomiska krav på kommunerna då de oftast besitter någon form av ägarskap. Ur ett historiskt 

perspektiv så har idrottsrörelsen förändrats, från att tidigare varit en folkrörelsetradition med 

offentliga subventioner till dagens kommersiella verksamheter med höga ambitioner om tillväxt. 

Detta drev kommunerna till att ställt sig frågan hur pass långt dess ansvar sträcker sig gentemot 

elitidrottens behov av arenafinansiering. (SKL, 2010) SKLs, respons till detta kom att mynna ut i 

en enkätundersökning som genomfördes 2010. Undersökningen visade att kommunerna har tagit 

en essentiell roll vid finansieringen av renovering eller nybyggnation av arenor. 
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Figur 1.3- Kartläggning av ägande och driftform (Källa: SKL, 2010) 

Studien omfattade 91 arenor totalt och inkluderade nya som gamla, merparten av arenor är, som 

ovanstående diagram visualiserar, under kommunal förvaltning. Då ovan presenterad studie gjord 

av SKL enbart reflekterar resultatet över en mycket längre tidshorisont än denna undersökning 

samt att argumentationen till varför en arena har byggts har förändrats med tiden är det intressant 

att se hur ägarstrukturen ser ut idag? Det bör även finnas flera betydande skillnader beroende på 

om det är en privat- eller kommunal ägarstruktur, exempelvis synen på kalkylräntan. Tell (1978), 

Yard (1987) samt Sandahl och Sjögren (2003) menar att generellt sett för en privat investering så 

är kalkylräntan betydligt högre än i kommunal. Hur avkastningskraven ser ut för de svenska 

arenorna finns det dock ingen tidigare forskning kring. En lösning på finansieringen som har ökat 

på senare år är genom offentligt och privat samarbete, OPS. Ett vanligt exempel på detta är att 

kommun, idrottsklubb och företag samverkar (SKL, 2010). Enligt Cabral och Silva (2013) samt 

Rosentraub (1999) så ger OPS möjligheten att fördela risken för projektet mellan den privata och 

offentliga sektorn, utöver detta så menar SKL (2010) att kommunen då drar möjlighet att 

tillgodogöra sig av kompetens från de privata aktörerna. Blomquist och Jacobsson (2002) menar 

att vid OPS är det förkommande att de olika parterna har olika målsättningar, vilket sedermera 

kan leda till att konkurrens uppstår mellan de olika aktörerna.  

Goodman (2002) menar att kritikerna emot arenorna hävdar att det är ett orättvist sätt att 

fördela skattemedel och att det enbart är privata aktörer som gynnas. Som tidigare nämnts så 

påvisar forskning att den samhällsekonomiska tillväxten inte berättigar denna typ av 

investeringar. Vidare menar Goodman (2002) att den genomsnittlige skattebetalaren inte besöker 

och nyttjar arenan. De som förespråkar användningen av kommunala medel till byggnationerna 

menar att elitidrottslagen är en allmän tillgång (Goodman, 2002) som bidrar till stora mervärden 

och utveckling i det lokala samhället (SKL, 2010). Utöver detta menar Goodman (2002) att 

arenan till viss del återbetalas med de skatteintäkter som uppkommer från ökad försäljning och 

konsumtion till följd av olika evenemang.  

Enligt Sverige Radio (2014) så är de flesta kommunerna medvetna om att en arena kommer att gå 

ekonomiskt dåligt. Vidare förklarar Sveriges Radio (2014) att de för det första inte kan ta ut den 

hyran som krävs för att täcka de höga kostnaderna. Dessa kostnader uppstår till stor del av 
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räntekostnaderna. Ett annat problem de diskuterar är att kommunerna inte kan ta ut 

marknadsmässiga hyror av ungdomsidrotten då detta skulle leda till att arenorna inte användes. 

Istället finansieras arenabyggen och idrotten med skattemedel och pengar som istället hade 

kunnat användas i andra områden inom kommunen, så som skola, vård och omsorg (Sveriges 

Radio, 2014).  Detta styrks i en rapport av Lerulf (2010) gjord i samarbete med Skattebetalarnas 

Förening. Lerulf (2010) påpekar här att arenainvesteringarna som kommunerna varit med och 

utfört, i vissa fall har resulterat i nedskärningar inom skola och omsorg för respektive kommun. 

Den kommunala finansieringen resulterar i att de årligen tvingas spendera över 400 miljoner 

kronor för att täcka upp de genererade underskotten från arenainvesteringarna (Sveriges radio, 

2014). 

1.3 Studiens frågeställning 
 Ovanstående problemdiskussion har lett fram till följande frågor:  

1) Hur ser den svenska arenaboomen
7
 ut? 

2) Vilka är orsakerna bakom investeringarna i den svenska arenaboomen? 

3) Hur ser investeringsstrukturen ut för den svenska arenaboomen? 

4) Hur ser ägarstrukturen ut i den svenska arenaboomen och hur har den påverkat orsakerna 

till dessa investeringar? 

1.4 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna studie är öka förståelsen kring och kartlägga den svenska arenaboomen. Vidare 

syftar studien till att utvärdera de orsaker som legat bakom den svenska arenaboomen. Studien 

avser även att beskriva hur investeringsstrukturen sett ut i dessa arenor. Avslutningsvis syftar 

studien till att beskriva hur ägarstrukturen sett ut och om de främsta orsakerna bakom den 

svenska arenaboomen möjligtvis kan ha påverkats av denna. 

1.5 Arenastudiens avgränsningar  
Uppsatsen är avgränsad till att undersöka samtliga arenor i Sverige färdigbyggda mellan år 2000 

fram till slutet av 2014. En ytterligare avgränsning har gjorts genom att enbart inkludera arenor 

                                                           

7
 Som tidigare har nämnts syftar den svenska arenaboomen till de idrotts- och evenemangsarenor som har byggts 

mellan år 2000 och 2014 med minst 1600 åskådarplatser. 
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vars publikkapacitet överstiger 1600 platser. Avgränsningen motiveras med att studien avser att 

undersöka den så kallade arenaboomen som bland annat Bergling och Nejman (2008-09-26) samt 

Littorin (2014-02-15) menar ha startat år 2000. Att avgränsningen bestämdes till ett minimum på 

1600 åskådarplatser var för att urvalets storlek skulle bli hanterbart då hela populationen 

undersöktes.  

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 1: Inledning 

Det inledande kapitlet behandlar problematiken kring arenainvesteringar och de frågeställningar 

som dykt upp. Även syftet med studien presenteras samt vilka avgränsningar som vi tillämpat.  

Kapitel 2: Metod 

I detta kapitel diskuteras de tillvägagångssätt och ansatser som använts för att utföra studien. En 

detaljerad kartläggning på hur materialinsamlingen gjorts samt en beskrivning om hur analysen 

av data gått till.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram 

Den teori som ansågs relevant för studien presenteras i detta kapitel. Inledningsvis behandlas 

tidigare forskning kring varför en arena byggs. Därefter behandlas de olika orsakerna till en 

arenainvestering för att sedan fortsätta med investeringsstrukturen och de olika komponenterna 

som denna behandlar. Kapitlet avslutas med teori kring ägarstrukturen. 

Kapitel 4: Empiri samt Analys  

I detta kapitel presenteras resultatet av enkätundersökningen som är uppbyggd efter teoretiska 

referensramen. Analysens fortsatta disposition är dock tematisk upplagd och följer ordningen om 

studiens frågeställningar. Således består kapitlet av empirisk data som samlats in och en analys av 

resultatet. Kapitlet avslutas med en regressionsanalys. 

 Kapitel 5 Slutsats  

 Detta är det avslutande kapitlet som sammanfattar studien och dess slutsatser. Även förslag på 

vidare forskning och egna reflektioner/kritik till arbetet presenteras. 
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2. Metodologiska val 

Här beskrivs och presenteras vilken forskningsansats samt vilket tillvägagångssätt som legat till 

grund för studien. Vidare presenteras tillvägagångsättet för datainsamlingen följt av kvalitativa 

kvalitetsmått. 

2.1 Ett växande intresse för arenor 
Initialt startade detta arbete med att vi tillhandahöll information gällande planeringsfasen till ett 

projekt som ursprungligen varit tänkt att genomföras redan år 2006-2008. Projektet var tänkt att 

undersöka de omfattande arenainvesteringarna som ägt rum i början av 2000-talet men 

genomfördes aldrig. Idéen blev mer och mer intressant i takt med att inläsningen av ämnet 

fortskred. Diskussionen av arenorna var fortfarande högt aktuella och under de senaste åren har 

det mediala intresset kring arenorna varit stort. I ett tidigt skede av litteraturstudier framgick att 

majoriteten av investeringsobjekten påvisat förluster och att investeringskalkylerna ofta visat sig 

vara glädjekalkyler. Detta kom att lägga grunden till de formulerade målen arbetet behandlar, 

vilka blev att undersöka orsakerna till varför arenainvesteringarna har genomförts, hur 

investeringsstruktur och ägarstrukturen sett ut samt om orsakerna till arenainvesteringarna 

möjligtvis kan ha påverkats av ägarstrukturen. Den teoretiska nyttan med studien är att generellt 

redogöra för allmänheten varför det investeras i arenor. Med tanke på hur stora belopp som 

investerats i dessa projekt och att en väsentlig del av dessa är offentliga medel så ansågs detta 

intressant eftersom flertalet tidigare studier påvisat att liknande investeringar varit olönsamma, 

både ur ett investeringsperspektiv för arenan, och rent samhällsekonomiskt (Baade & Dye, 1988; 

Swindell & Rosentraub, 1988; Värja, 2014). Gällande den praktiska nyttan så är arbetet tänkt att 

illustrera hur andra arenor har löst finansiering och genomförandet av investeringen. Detta kan 

vara en nyttig exercis för kommuner som har planer på att investera i en ny arena med tanke på 

att resultatet av studien delvis blir en aggregerad analys av orsakerna till arenorna och vilken 

investeringsstruktur de har haft. 

2.2 Val av metod 
Enligt Bryman och Bell (2013) så skiljer sig kvantitativ och kvalitativ forskning åt. Den 

kvantitativa forskningen fokuserar mycket på numerisk data medan den kvalitativa metoden 

lägger fokus på ord.  Då studiens syfte är utformat på ett sätt som kräver att en stor mängd bred 

data analyseras från det undersökta området ligger den kvantitativa ansatsen nära till hands. 

Jacobsen (2002) menar att då en studie har ett beskrivande eller förklarande syfte så blir en 
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kvantitativ ansats naturlig. Vidare påpekar Jacobsen (2002) vikten vid att de som tillämpar en 

kvantitativ ansats har en djup insyn och kunskap inom det området undersökningen berör. Detta 

föranledde till att en djupare inläsning på ämnet och dess tidigare forskning gjordes, såväl global 

som nationell. Nackdelar med den kvantitativa metoden är enligt Jacobsen (2002) att den är 

begränsad när en forskare vill erhålla en uppfattning om kontext. En annan nackdel är enligt 

Holme och Solvang (1997) att den kvantitativa studien i motsats till en kvalitativ ansats inte 

studerar ett problem på djupet. Studiens frågeställning kräver att många respondenter blir 

involverade i undersökningen, vilket enligt Jacobsen (2002) gör att den kvantitativa metoden 

kommer väl till pass då många enskilda fall skall undersökas. Holmberg och Solvang (1997) 

menar att den kvantitativa metodens styrka ligger i dess möjlighet att påvisa generaliserbarhet, 

vilket ligger i linje med undersökningens syfte.  

2.3 Svenska arenor i fokus 
Enligt Jacobsen (2002) så är det viktigt att det finns en väldefinierad population för 

enkätundersökningen. Holme och Solvang (1997) definierar population som samtliga enheter 

som det önskas information ifrån. Jacobsen (2002) menar att det viktigaste skälet till valet av en 

kvantitativ ansats är för att få en representativ bild av populationen. Av rent praktiska skäl 

föreligger det ofta svårighet till att inkludera alla enheter i en population i sin studie. Enligt 

Jacobsen (2002) föreligger en viss problematik vid att generera ett så representativt urval som 

möjligt och då blir det än viktigare med tydliga avgränsningar (Johansson, 2000). Vidare menar 

Johansson (2000) att det av ekonomiska och praktiska skäl är essentiellt att begränsa sin 

målgrupp då stora undersökningar är mycket krävande. Holme och Solvang (1997) menar att det 

är viktigt med en tydlig och klar problemställning, detta för att kategorisera respondenterna och 

på så sätt möjliggöra ett urval för datainsamlingen. Följaktligen har urvalet avgränsats genom att 

inkludera samtliga arenor byggda eller renoverade efter år 2000-2014 samt med en minimi 

kapacitet på 1600 åskådare. Som tidigare nämnts i problemdiskussionen är majoriteteten av den 

nuvarande forskningen på arenor amerikansk (Paulsson, 2014). De studier som finns specifikt för 

Sverige är således begränsade och en heltäckande studie på samtliga arenor tillhörande den 

svenska arenaboomen saknas. Detta gjorde att det blev än mer intressant att inkludera samtliga 

objekt för att skapa en så komplett och nationssträckande undersökning som möjligt. Vidare 

motiveras avgränsningen gällande år med byggnationen av Kinnarps arena år 2000, vilket ofta 

benämns som startskottet för arenaboomen i Sverige (Bergling & Nejman, 2008-09-26). 
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Kapacitetsurvalet sattes och avgränsningen på 1600 åskådarplatser gjordes i samråd med 

uppsatsens handledare. Detta gjordes för att antalet respondenter skulle bli i hanterbar storlek för 

att göra studien genomförbar. Således uppgick det totala antalet respondenter till 49 varav 

populationen bestod av 50 arenor. 

2.4 Tvärsnittsdesign. En nationell enkätundersökning 
Tvärsnittsdesign är många gånger förknippat med just kvantitativa undersökningar (Bryman och 

Bell, 2013). Vidare menar de att undersökningen för studien grundar sig på möjligheten att 

samma frågor ställs till ett stort antal respondenter blir en enkätundersökning fördelaktig för 

datainsamlingen. Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) finns det två sätt att genomföra 

webbenkäter. Det ena sättet är att distribuera och insamla skriftliga enkäter via e-post. Det andra 

sättet som omnämns är att sammanställa intervjuformuläret på en hemsida och sedan uppmana 

respondenterna att besöka sidan och besvara frågorna. Enkätstudien i denna uppsats har 

genomförts på det sistnämnda sättet vilket resulterade i att en webbenkät skapades via ett 

webbprogram på www.webbenkater.com. Här fanns möjlighet att göra ett massutskick med email 

innehållande en länk till enkäten för de respondenter som valts ut. Detta är i enlighet med vad 

Saunders, Lewis och Thornhill (2000) påpekar vara ett effektivt tillvägagångsätt då 

enkätundersökningarna i stort antal är lättare att administrera och analysera än intervjuer. Vidare 

menar Jacobsen (2002) att en bild över ett visst fenomen vid en given tidpunkt åskådliggörs med 

en enkätundersökning, vilket stämmer överens med studiens syfte och frågeställning.  Enkätens 

utformning har påverkats av mängden tid som funnits till förfogande för studien. Detta menar 

Saunders et al. (2000) är en vanlig företeelse då enkäter bör utformas med hänsyn till de 

tillgängliga ekonomiska och arbetsmässiga resurser som föreligger. För att kunna utforma frågor 

som kan relateras till studien har enkätfrågorna grundats på litteraturstudier och tidigare 

forskning. De frågor som inkluderats i studien är utformade med olika svarsalternativ vilket 

enligt Saunders et al.(2000) är lämpligt vid undersökningar som skall gå snabbt att genomföra. 

Detta ansågs essentiellt då en viktig del av studien var att få en så hög svarsfrekvens som möjligt. 

Utöver detta menar Saunders et al. (2000) även att en analys av stängda frågor är enklare att 

analysera då svarsalternativen är mer jämförbara än vid öppna frågor. Dock var en komplettering 

nödvändigt eftersom den webbaserade enkätundersökningen fick en väldigt låg svarsfrekvens 

även efter nya påminnelser. Istället fick vi tillämpa en strukturerad telefonintervju som 

komplettering för att öka svarsfrekvenserna. En strukturerad intervju är enligt Bryman och Bell 
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(2013) att frågorna som skall ställas till respondenten redan är nedskrivna och att frågorna ställs i 

strukturerad ordning utan att på något sätt avvika från formuläret. Detta för att behandla alla 

respondenter så lika och rättvist som möjligt. Vi utgick ifrån enkäten som frågeformulär och 

ställde frågorna i den följd som de var angivna och fyllde i respondenternas svar direkt i 

databasen.  

2.5. Enkätens uppbyggnad 
Sammantaget så inkluderar enkäten

8
 totalt 71 frågor. Enkäten och operationalisering finns i 

bilaga 6.2 och 6.3 De första frågorna är bakgrundsfrågor som används för att bland annat 

identifiera varifrån svaret har kommit för att säkerställa vilka respondenter som har svarat. 

Nästkommande del i enkäten behandlar finansieringen av arenan och ämnar skapa underlag att 

besvara frågeställning kring hur finansieringen ser ut. Därefter följer ett antal frågor kring 

initiativtagarna till arenainvesteringen. Nästa två avsnitt i enkäten är mer omfattande och 

behandlar orsakerna till varför arenan byggdes samt hur investeringsstrukturen har sett ut. 

Enkäten avslutas med ett flertal frågor som behandlar kommunens roll i arenaprojekten samt en 

utvärdering där respondenten får blicka tillbaka och utvärdera om orsakerna till arenan hade blivit 

som tänkt. Då vi uppfattade enkäten som lång så kodades webbversionen så att enbart frågor som 

var relevanta för respondenten att besvara dök upp. Huruvida frågorna ansågs relevanta 

bestämdes allteftersom de besvarade enkäten där vissa svarsalternativ gav upphov till vissa 

följdfrågor samtidigt som en del frågor exkluderades på då ett visst svar gjorde den irrelevant. 

2.5.1 Validering av enkäten 
Enkäten kontrollerades under ett seminarium av andra civilekonomstudenter samt studiens 

handledare och examinator. Syftet med denna kontroll var att se hur frågorna uppfattades av 

respondenterna samt för att erhålla reflektioner gällande huruvida svarsalternativ och 

enkätfrågorna varit heltäckande med avseende på studiens syfte och frågeställning. Anledningen 

till att enkäten kontrollerades av ovannämnda personer motiveras med att de varit väl insatta i 

studien samt besitter tidigare kunskap berörande området. Efter ovan nämnda kontroll så 

passerade enkäten även igenom ett flertal andra personer. Bland dessa erhölls hjälp från bland 

annat Linnéuniversitetets prefekt inom nationalekonomi och statistik. Även andra verksamma 
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akademiker med goda kunskaper inom ämnet och/ eller statistiska undersökningar granskade 

enkäten. När enkäten slutligen såg ut att vara färdig testkördes den på ett fåtal personer, bland 

dessa en kommande respondent, Sapa Arena. 

Ovanstående personer bidrog till att förbättra enkätens struktur, formulering av språk samt 

frågornas ordningsföljd vilket enligt Holme och Solveig (1997) har stor betydelse för hur enkäten 

besvaras. Motiveringen till att Sapa Arena valdes vara med och validera enkäten innan ett 

massutskick var att de utöver visat intresse även fanns geografiskt tillgängligt vilket resulterade i 

att ett personligt möte där enkätens validering ägde rum. Valideringen från ovanstående personer 

gjordes löpande och eventuella förändringar diskuterades innan de justerades. Efter 

förändringarna genomförts så kontrollerades enkäten ytterligare för att säkerställa att inga nya fel 

uppkommit. När enkäten slutligen omarbetats till en webbenkät kontrollerades den ett flertal 

gånger av uppsatsens skribenter och dess handledare för att säkerställa att den fungerade som 

tänkt. 

2.6 Förberedelser och bortfall  
Enligt Bryman och Bell (2013) är bortfall en felkälla som kan påverka resultatens precision och 

generaliserbarhet. Dahmström (2001) menar att det finns individbortfall och partiellt bortfall där 

det sistnämnda innebär att vissa respondenter avstår att besvara vissa frågor. Individbortfall 

uppstår då respondenten är oanträffbar, avstår att medverka eller då språksvårigheter, ålder eller 

andra tekniska skäl gör att personen ej medverkar. Med syfte att initialt reducera bortfallet på 

enkätundersökningen ringdes samtliga arenor i jakten på att hitta rätt person att besvara enkäten. 

För att komma i kontakt med respondenterna så besöktes respektive arenas hemsida där någon 

form av kontaktinformation erhölls. Samtliga arenor kontaktades via telefon där studiens syfte 

och en kort beskrivning av vad som förväntades av respondenten framfördes. Dessvärre visade 

det sig snabbt vara mer regel än undantag att få tag på rätt person för enkäten. Exempel på detta 

är då att studien sträcker sig till början av 2000-talet vilket gjorde att det inte heller var ovanligt 

att folk som tidigare på ett eller annat sett haft bra insyn i arenaprojektet inte längre fanns 

tillgänglig. Ett annat vanligt problem var att den bäst lämpade personen att besvara enkäten inte 

hade tillräcklig insyn att besvara samtliga frågor som enkäten omfattade. Konsekvensen av detta 

blev att en eller flera personer fick komplettera vissa av frågorna då vi ansåg att en hög 

svarsfrekvens var viktigt för studien. Nyss nämnda exempel var bara ett fåtal av de problemen 
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som stöttes på och både antalet samtal och tidsåtgången blev betydligt mer omfattande än vad vi 

initial uppskattat. Då enkätstudien var elektronisk så ombads respondenten att uppge sin 

mailadress för att därigenom få behörighet att svara på enkäten genom en unik länk knuten 

skickad till deras mailadress. Ovanstående kontakt gjordes som tidigare nämnt för att reducera 

vanligt bortfall, som enligt Ahtiainen, Japec, Hörngren och Lindén (1997) beror på fel adress, 

kunskapsbrist, personalbyte på företag, och ovilja att delta i studien. Det mest essentiella av det 

som presenterades i telefon uppgavs även i skriftligt i form av ett introduktionsbrev till enkäten 

som finns att läsa i Bilaga 6.0. Introduktionsbrevet klargjorde bland annat att enkäten var 

konfidentiell, vilket enligt Patel och Davidson (2003) innebär att de som genomför enkäten har 

insikt i vem som besvarat vad, men att det inte förs vidare. Detta gjordes med avsikten att göra 

respondenterna mer villiga att besvara enkäten, vilket ansågs särskilt viktigt att klargöra med 

tanke på att arenorna fått mycket kritik de senaste åren (Lerulf, 2010; Sveriges Radio 2014; Värja 

2014). En annan anledning till att det klargjordes att enkäten var konfidentiell är att Ahtiainen et 

al. (1997) menar att en vanlig bortfallsorsak är rädslan att besvara känsliga frågor samt rädsla att 

hamna i olika register. Vidare menar de att statistiska centralbyråns, SCBs främsta anledningarna 

till att använda belöningar är för att säkerställa en tillfredsställande svarsfrekvens samt 

kompensera för uppgiftslämnarbörda. Då enkätundersökningen var omfattande och en så hög 

svarsfrekvens som möjligt var viktig för studien användes trisslotter som incitament för att öka 

svarsdeltagandet. Detta är i enlighet med vad Ahtiainen et al (1997) rekommenderar då de menar 

att de vanligaste sätten att kompensera uppgiftslämnare är med pengar, lotter eller artiklar. James 

och Bolstein (1992) menar att återrapporteringen i form av studiens resultat kan ses som belöning 

och således utlovades studiens resultat till samtliga som genomförde enkäten.  Ahtiainen et al. 

(1997) anger bortrest, hög beläggning, låg prioritering, dålig tidpunkt samt tidsbrist som 

bortfallsorsaker så valde uppsatsens skribenter att inte att sätta någon deadline för 

undersökningen utan istället anpassa sig efter respondenterna för att på så sätt ökade 

svarsfrekvensen. 

Efter att förberedelserna av enkätundersökningen gjorts och det var dags att slutligen distribuera 

enkäten fanns det förhoppningar om den tidigare mödan skulle göra insamlingen snabb och 

effektiv. Till skribenternas besvikelse blev det inte som tänkt och under den tid som enkäten 

fanns till respondenternas förfogande så fanns det även möjlighet, genom den plattformen som 
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användes för datainsamlingen, följa hur pass långt respektive deltagare kommit i enkäten. Då 

Ahtiainen et al. (1997) menar att en vanlig bortfallsorsak är att respondenten inte kan svara på 

enkäten togs det snabbt beslut om att hjälpa respondenter som av någon anledning inte kommit 

igång med, eller avslutat enkäten. En vanlig anledning till att den svarande inte fullföljt enkäten 

uppkom på grund av att alla obligatoriska frågor inte kryssats i ordentligt och det då inte gick att 

gå vidare till nästa fråga. Detta var något som poängterades i enkäten, men med facit i hand inte 

tillräckligt väl. Ett annat vanligt förekommande bortfallsproblem är enligt Ahtiainen et al. (1997) 

att enbart delar av enkäten besvaras på grund av att respondenten inte har tillräckligt med 

kunskap för att besvara samtliga frågor. Detta blev även fallet för vår studie, trots tidigare 

nämnda förberedelser.  Antalet arenor som på egen hand själva besvarade en hel enkät visade sig 

bli lätträknade och det som först var tänkt att bli ett massutskick i webenkätform blev istället 

strukturerade telefonintervjuer. Vanligt förekommande var att fler personer än ursprungligen 

beräknat fick blandas in för att färdigställa en enkät. Istället för att varje respondent på egen hand 

fyllde i varsin enkät så slutade det ofta med att arbetsbördan landade på frågeställaren. Med andra 

ord så fick vi fylla i en stor del av enkäterna manuellt vilket i kombination med alla telefonsamtal 

och förberedelser för enkäten blev extremt tidskrävande. Dock var samtliga steg nödvändiga då 

svarsfrekvensen annars hade blivit avsevärt lägre, vilket skulle gjort undersökningen mindre 

generaliserbar.  

Ahtiainen et al. (1997) menar att en vanlig bortfallsorsak är att respondenten glömmer att 

svara på enkäten. Detta är något som Trost (2007) menar kan reduceras genom att påminnelse 

skickas. Statistik från Netigate (2015) visar att 75 % av de som svarar från ett epostutskick gör 

detta inom 4 dagar och 18 timmar, och sällan svarar folk alls efter att det har gått 14 dagar från att 

meddelandet skickades. Med ovanstående i beaktning skickades en påminnelse ut efter 5 

arbetsdagar. De som inte besvarade påminnelsen fick efter en vecka ytterligare en påminnelse 

men denna gång via telefon. Anledningen till att telefonkontakt gjordes efter den andra 

påminnelsen är att tidigare telefonkontakt med samtliga respondenter ägt rum och att de då 

uppgett att de skulle besvara enkäten. Detta var alltså något som framfördes i påminnelsen i 

förhoppningen om att de skulle leva upp till sitt löfte. Endast en av arenorna valde att inte delta i 

undersökningen, detta trots att tidigare kontakt hade upprättats och vi hade fått ett godkännande 



 

 

 

 29 

av personen i fråga att de skulle delta. Två påminnelser senare så ringdes kontaktpersonen upp 

och vi fick då klargjort att de inte hade tid att vara med i undersökningen. 

Undersökningens population uppgick totalt till 50 arenor som alla varit byggda mellan 

2000 och 2014. Enbart 1 arena valde att stå utanför undersökningen och resterande 49 arenor har 

bidragit med data till majoriteten av enkätens frågor.  

2.7 Analys av kvantitativ data 
När vi analyserade vår kvantitativa data så såg vi att vissa svar inte gick att behandla i det format 

som respondenten angivit. Vissa svar t.ex. när de skulle ange kalkylräntan så fick vi ett intervall 

som svar. Dessa svar fick inte ignoreras utan istället gjorde vi en genomsnittlig beräkning på det 

specifika svaret.  Andra svar som sunt förnuft fick dock plockas bort då definitionen av sunt 

förnuft kan skilja sig från individ till individ vilket gör svaret svårtolkat. Vi försökte att ta bort så 

få svar som möjligt för att öka generaliserbarheten. Hemsidan för programmet Webbenkäter
9
, 

användes för insamlingen av data och för att göra en regressionsanalys som vi hade för att testa 

hur de oberoende variablerna förhåller sig till den beroende variabeln. Detta gjorde vi i 

mjukvaran SPSS. I våra körningar så testade vi om eller hur de främsta orsakerna till varför det 

har gjorts arenainvesteringar hade påverkats av ägarstrukturen. 

2.7.1 Statistisk analys 

Vår studie inkluderar både univariata och bivariata analyser. Bryman och Bell (2013) förklarar att 

en univariat analys är när man behandlar en variabel åt gången. Även frekvenstabeller användes 

för att kunna kartlägga hur många som svarat på en fråga. Den univariata analysen bidrog med att 

plocka fram ett medelvärde, median samt typvärden. Även värden som högsta och lägsta värdena 

kunde visualiseras. Denna typ av analys är till för att ge läsaren en så bred och överskådlig bild 

som möjligt men även också för att kunna hjälpa till för att kunna dra slutsatser om t.ex. vilken 

ekonomisk livslängd som var vanligast vid arenainvesteringar. (Bryman & Bell, 2005) Den 

bivariata analysen görs för att köra två olika variabler mot varandra. Dessa skall vara en beroende 

och en oberoende variabel, vilket vi har haft i vår studie. Sen går det att göra detta genom en 

multivariat analys, vilket innebär att körningen inkluderar en eller flera kontrollvariabler. 
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Kontrollvariabler är variabler som vi misstänker kan ha påverkan på vårt samband och då skall 

dessa plockas bort, kontrolleras bort  

Analyser med två olika variabler, bivariata analyser, görs för att undersöka hur dessa 

variabler korrelerar med varandra (Bryman & Bell, 2013). För att testa sambandet mellan 

ägarstruktur och orsaker så använde vi en korrelationsanalys. Denna anger hur starkt sambandet 

är mellan olika variabler och dessa presenteras med värden från 1 till -1. Vid ett värde 0 så har 

dessa variabler inte något samband alls. Vid värdet 1 så innebär det att variablerna har en perfekt 

korrelation d.v.s. att de påverkar varandra starkt. -1 innebär att variablerna har en perfekt negativ 

korrelation vilket innebär att variablerna har ett perfekt samband men med motsatt effekt. 

(Bryman & Bell, 2005). I våra körningar skulle det innebära att 1 innebär en perfekt korrelation 

mellan den specifika orsaken och kommunal ägarstruktur. -1 skulle innebära en perfekt 

korrelation mellan den specifika orsaken och en privat ägarstruktur.  

Signifikansnivån visualiserar den risknivå som är acceptabel vid slutsatser om det finns 

ett samband eller inte mellan 2 olika variabler. Det kan vara som så att det inte finns ett samband 

och då är det lämpligt att titta på signifikansnivån för att se hur pass sannolikt detta icke-

existerande samband är.  Det vanligaste och mest använda är signifikansnivån p<0.01vilket 

innebär att det är med 99 % säkerhet att det finns ett samband d.v.s. att 1 av 100 testade påvisar 

annat. Det andra alternativet är p<0.05 och visar att det finns ett samband med 95 % säkerhet, det 

vill säga att 5 av 100 påvisar annat. En lägre sannolikhet är vanligtvis inte accepterat inom 

forskningen. T-värdet i sin tur räknar fram om koefficienten är signifikant eller inte. Ju högre den 

är från 0, desto högre är signifikansen. Om värdet har plus eller minus beror på vilket värde 

koefficienten har. Skulle t-värdet värde visa en högre nivå än 1,96 eller lägre nivå en -1,96, då är 

koefficienten signifikant med 95 % sannolikhet. Vi fick dock bortse från både t-värdet och 

signifikansnivån eftersom vår population och urval var för litet. När det är ett slumpmässigt urval 

på en stor population så skall signifikansnivån tas i beaktning då SPSS regressionsanalys är 

utvecklad för just körningar i en större population. Men om urvalet inte är slumpmässigt utan 

som i vårt fall där 49 av 50 deltagit i undersökningen så anser vi att det finns tillräckligt med 

antal för att kunna utgå ifrån regressionsanalysen och tolka riktningskoefficientens värde med 

ganska stor sannolikhet. Detta fungerade bra då deltagandet i analysdel 2 var högt med 49 av 50 

svarande.  
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2.7.2 Kvantitativa kvalitetskriterier. Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar enligt Gustavsson (2007) om ifall ett empiriskt mått mäter det teoretiska 

begrepp det syftar att mäta, och i vilken utsträckning. Med andra ord menar författarna att ifall 

studiens resultat återspeglar det som studien avsåg att mäta, samt stämmer detta resultat överens 

med verkligheten.  Då uppsatsens studie avsåg att inkludera samtliga arenor i Sverige så ökar 

validiteten enligt Denscombe (1998) som menar att resultatet blir mindre missvisande då ett stort 

urval görs. Jacobsen (2002) menar att den kvantitativa validiteten omfattar den grad resultat från 

en studie som kan generaliseras. Med tanke på att samtliga arenor studeras så kan en vid 

generalisering göras för de svenska arenorna. Vidare har en stor del av enkätfrågor i denna studie 

baserats på tidigare frågor inom respektive forskningsområde. Detta ökar studiens validitet då 

dessa frågor redan är testade och har visat sig generera resultat.  

Enligt Bryman och Bell (2013) syftar reliabilitet till att studiens resultat är trovärdigt. 

Vidare menar de att om andra forskare gör en replika av studien så föranleder detta till att 

slutsatserna blir identiska om reliabiliteten är hög. Således har introduktionsmailet innehållande 

studiens syfte och enkätfrågor, som skickades ut till respondenterna bifogats i arbetet. Vidare har 

samtliga tillvägagångssätt för studien kartlagts utförligt. Dock så är empirin, det vill säga den 

insamlade data konfidentiell och kommer inte att presenteras mer än via en sammanställning. 

2.8 Operationalisering 
Johansson (2000) menar att begreppet operationalisering är ett centralt begrepp inom kvantitativa 

studier och syftar till omvandla frågeställningen till något mätbart. Med andra ord finna 

mätinstrument som kan besvara studiens syfte. Lekvall och Wahlbin (1987,s 189) beskriver 

denna process som att hitta bra översättningar av teoretiska begrepp till praktiska 

mätförfaranden. Således är enkäten i denna studie gjord i enlighet med de olika teorierna som 

presenteras i referensramen. Operationaliseringen finns presenterad i bilaga 6.3 och 6.4 

 

3. Referensram 

Här presenteras hela den teoretiska grund som finns för arenainvesteringar och det är även 

denna grund som användes som utgångspunkt för studien. Referensramen inleds tidigare 

forskning för att sedan i del 2 behandlas orsakerna till varför det byggs arenor. Vidare redogörs 
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för investeringsstrukturen och de inkluderande parametrarna för att ge läsaren en djupare 

förståelse. Avslutningsvis behandlas ägarstrukturen på arenorna och den konceptuella modellen 

samt en presentation av hypotesgenereringarna 

3.1 Tidigare arenaforskning 
Inledningsvis finner vi det lämpligt att först redovisa en kort uppsummering av den forskning 

som finns tillgänglig inom arenor och arenainvesteringar. Denna har sedan legat till grund för 

våra frågeställningar och kan även ses som en referens för de som önskar att fördjupa sig inom 

respektive ämne.  

Under de senaste decennierna har ett flertal studier gjorts gällande arenor och orsakerna 

till varför de har byggts. Merparten av dessa studier har varit amerikanska och fokus bland de 

tidigare undersökningarna var framförallt på finansiella mått men allt eftersom tiden fortlöpte och 

kritiken ökade så skiftade fokus till icke-finansiella variabler (Baade & Dye, 1988; Swindell & 

Rosentraub, 1998, Delaney & Eckstein, 2003; Johnson & Whitehead, 2000; Santo, 2007; PwC, 

2008; Spampinato, 2009 ). Gällande svenska studier är motsvarande forskning vag och vi ämnar 

därför komplettera detta område.  

Det har även konstaterats att andelen offentliga medel och investeringsbelopp varit stora 

(Bennett, 2012) vilket har föranlett att ägarstrukturen blivit en intressant aspekt för forskare och 

kritiker. Internationellt sett så visar studierna på ett skifte i ägarstrukturen (Coates & Humprey, 

2000) och då den nuvarande svenska forskningen (SKL 2010) enbart är en ögonblickpunkt så 

behövs en ytterligare studie för att skapa en jämförelse.  

Ett område som inte berörts alls i samma omfattning är arenornas investeringsstruktur, där 

det saknas forskning både ur ett nationell och internationellt perspektiv. 

Således har en fördjupning gjorts av ovanstående områden, vilket ger upphov till 

referensramens struktur. 

3.2 Orsaker till varför det byggs arenor 
Ekonomisk lönsamhet för ägarna menar Delaney och Eckstein (2003) skall ha varit ett av de 

tidigare motiven med byggnationerna av en arena. I en studie gjord av Sverige Radio (2014) 

kartlägger de lönsamheten på de arenor som byggts på 2000-talet. Granskningen syftar till att 
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kartlägga de 50 arenorna som byggts under 2000-talet och totalt sett kom studien att inkludera 43 

av 50 arenor. Av dessa 43 arenor menar Sveriges Radio (2014) att 41 av dem årligen genererar ett 

ackumulerat underskott på 400 miljoner kronor, vilket Sveriges kommuner får täcka. Vidare 

menar de att ägarna ofta är medvetna om att arenan inte kommer att bära ekonomisk och att de 

arenor som lyckats bäst ekonomiskt sett tenderar vara privata bolag. Ett annat argument som var 

tidigt är att arenorna skulle bidra med en ekonomisk utveckling för samhället. Vid ett flertal 

tillfällen vid olika tidpunkter så har mätningar gjorts i samband med byggnationen av en ny 

arena. Amerikanska studier gjorda av Baade och Dye (1988) samt Swindell och Rosentraub 

(1998) mätte den ekonomiska aktiviteten både före och efter upprättandet av en arena och 

mätningarna visade att det inte fanns tillräckligt stora, om några alls positiva effekter för att 

rättfärdiga byggnationen av en ny arena. En annan amerikansk studie som Bennett (2012) 

presenterar är den att arenor till och med ha en statistiskt signifikant negativ påverkan på den 

ekonomiska utvecklingen. I Sverige finns inte lika mycket forskning att tillgå men en studie gjord 

av Värja (2014) påvisar att effekten av ett professionellt lag inte påverkar skatteintäkterna. 

Hundratals miljoner kronor går till arenorna i form av bidrag och det samhället får tillbaka är 

minimalt. Ett ökat sammahällsberikande är ett argument av både Johnson och Whitehead (2000) 

samt Santo (2007) som menar att en arenainvestering kan generera ett visst värde för områdets 

invånare, vilket i sin tur ofta används som argument för investeringen. Vidare menar de att de 

höga kostnaderna associerade med byggnationerna, samtidigt som det föreligger svårigheter med 

att påvisa en ekonomisk vinst, har föranlett till stor kritik. Detta har enligt Santo (2007) resulterat 

i att fokus flyttats till att framhäva icke-ekonomiska fördelar som exempelvis ökad image istället. 

Även Delaney och Eckstein (2007) menar att upprättandet av en ny arena skapar ett långsiktigt 

mervärde till respektive investerande kommun. 

En ytterligare orsak som Delaney och Eckstein (2002) menar används som argument för 

att rättfärdiga upprättandet av en ny arena är ökad image. Detta konstaterades efter en studie 

genomförde av Delaney och Eckstein (2002)  på 10 amerikanska städer. Undersökningen visade 

på att arenafinansieringar som gjordes med kommunala medel hade gjorts för att ge en ökad 

image för staden. Fjertorp och Thomasson (2014) diskuterar även i sin rapport att kommuner 

investera stora summor för att förbättra sin image och även Anholt (2010) menar att 

multiarenorna fungerar som en statssymbol, men tycker det är långsökt att en arena är tillräcklig 
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för att öka stadens attraktionskraft och image. Han menar att en arena på egen hand inte är 

tillräckligt men en viktig del av ett större sammanhang för att staden ska ses attraktiv. Ett annat 

argument som arenaförespråkare har använt sig av som även det är icke-finansiellt är en ökad 

idrottssatsning som enligt Johnson och Whitehead (2000) är en stark anledning till varför det 

byggs arenor. Detta då en den ökade idrottssatsningen skall utveckla och skapa attraktion för 

staden och på så sätt bidra till en attraktiv kommun. Ett amerikanskt fenomen, som ännu inte 

påträffats i Sverige, är att elitlag hotar med att flytta på sig om det inte finns arenor som täcker 

dess behov (Larsson, 2014-08-18). Vidare menar Johnson och Whitehead (2000) att när nya 

arenor byggs förhindrar detta att lagen lämnar staden. Även Sveriges Radio (2014) menar att ett 

vanligt argument som används för att upprätta arenan är att de vill satsa på idrotten.  Vidare tar 

Delaney och Eckstein (2002) argumentet ett steg längre och menar på att det finns 

arenaförespråkare som menar på att arenan är vital för stadens överlevnad. Arenan skall då ha 

ansetts som nödvändig för att ha ett bra nationellt sportlag, vilket i sin tur är vitalt för stadens 

överlevnad. Till exempel så hade Kansas City redan byggt klart en arena för att locka dit ett 

amerikanskt fotbollslag som skulle bidra med en ökad tillväxt för staden (Delaney & Eckstein 

2007). Lerulf (2010) menar att förväntningarna på arenorna är stora då arenorna beräknas vara 

lösningen på flera framtidsfrågor för småstäder och glesbygd.  

Rationalisering och förbättring menar Jansson (1992) är ur en institutionell teoriansats ett 

krav för att legitimera ett investeringsbeslut. Vidare menar Alpenberg och Karlsson (2005) samt 

Grubbström och Lundquist (2005) att rationalisering och förbättring oftast är grogrunden till att 

en investering genomförs. Spampinato (2009) diskuterar även att säkerhetsaspekten har blivit 

betydligt bättre på de arenor som är byggda under de senaste årtiondena jämfört med tidigare 

generationers arenor och att investeringarna måste göras p.g.a. ändrade miljö och lag/-

säkerhetskrav. Detta styrks även av Fogis (2015) som menar att det krävs en viss standard 

beroende på vilken nivå föreningen spelar på. Klubbar som till exempel Karlskrona Hockeyklubb 

som har avancerat uppåt i division för att spela i Swedish Hockey League måste anpassa sin 

arena till de nya kraven som ställs (Sveriges Radio, 2016). I en artikel av Littorin (2014-02-15) 

menar han att det har byggts ungefär 500 000 nya åskådarplatser runt om i Sverige. Vidare menar 

Söderling (2010-10-31) att det är svårt att fylla läktarna. Vilket får stöd av Lerulf (2010) som 

menar att överoptimism på publikkapaciteten ofta föranleder till att glädjekalkyler görs. Kring 
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detta finns det redan forskning gjord på engelska ”Premier League”. I denna studie som är gjord 

av PwC (2008) undersöks hur publiksnittet har förändrats på 12 nybyggda och 15 utbyggda 

arenor mellan år 1992-2008. Kravet på undersökningens avgränsning var att arenorna skulle ha 

byggt ut minst 25 % och studiens resultat visade en publikökning motsvarande 127 % i snitt för 

de undersökta arenorna. 

3.3 Initiativtagare till arenor 
Flertalet olika studier gjorda av Delaney och Eckstein (2007) har påvisat att det finns olika 

initiativtagare till arenabyggen där vissa grupper har varit mer framgångsrika än andra när det 

gäller att få med sig berörda parter och driva igenom projekten. Nedan presenteras de olika 

initiativtagarna som forskning har berört.  

Politiker är enligt Delaney och Eckstein (2002)  mer benägna och mottagliga för 

arenabyggen trots att det har varit motstånd från invånarna. Speciellt i mindre kommuner där 

fokus ligger på tillväxt så har arenabyggen ansetts som nödvändigt för att staden skall överleva. 

Enligt Delaney och Eckstein (2002) så har kommuninvånarna många gånger tackat nej till 

arenabyggen vid förfrågningar. Vidare menar de att det framförallt i större städer, med en bättre 

ekonomi, har varit svårt att få med sig invånarna vid en omröstning gällande en byggnation av en 

arena. Även Bennett (2012) påpekar att 80 % av deltagarna i hans undersökning, som även i detta 

fall var amerikaner, var emot att arenor finansieras med skattemedel.  

Dock så har företagen varit bättre på att driva på arenainvesteringarna enligt Delaney och 

Eckstein (2002) som vidare menar att företagen är medvetna om att investera i en arena inte är så 

lukrativt men att vara med och bygga en är desto bättre. Delaney och Eckstein (2003) menar att 

privata aktörer, vanligen bank och finansinstitut har varit drivande och tillsammans med högt 

beslutade organ inom kommunen upprättat arenor. Paulsson (2014) menar på att byggbolagen har 

varit drivande i frågan kring arenabyggen och att det många gånger har varit tjänster och 

gentjänster mellan politiker, tjänstemän och byggföretag. Marken kring arenorna blir attraktivt 

för byggföretagen (Paulsson, 2014) eftersom nya bostadsbyggen inte är ovanligt kring den nya 

arenan där till exempel Vida Arena i Växjö har ett stort projekt på gång med hotell, restauranger 

och skolor kring arenan (Fehrm, 2014-12-20). Vidare menar de att företagen trycker hårt på 

stadens image och invånarnas välbefinnande samt att deras självförtroende kommer att öka med 

en gedigen arena och en bra idrottsklubb. Det är sällan föreningarna som är drivande när det 
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gäller byggnation av nya arenor enligt Delaney och Eckstein (2007). De hävdar att kommuner 

eller städer med god ekonomi har en tendens att bygga arenor åt sina lag utan någon vidare 

påtryckning från föreningarna. Vidare menar de att rädslan är för omfattande att förlora laget till 

en annan ort eller att standarden på idrotten i staden skulle bli sämre på grund av att det inte 

byggts en bra arena åt sitt lag. I amerikanska studier av Delaney och Eckstein (2007) påvisar de 

att städer med sämre ekonomi så har klubbrepresentanter aktivt sökt sig till andra städer för att 

kolla finansiering av en ny arena. Dock menar Eriksson (2011-11-04) att det är ovanligt att ett lag 

i Sverige lämnar orten för fortsatt spel i annan stad. En situation då föreningarna gör 

påtryckningar om arenafinansiering är enligt Grefve, Eliasson, och Eiranson (2015) till exempel 

då ett lag skall flyttas upp en division och arenakraven för att spela på en högre nivå skärps 

ytterligare.  

3.4 Investeringsstruktur 
Alpenberg och Lundberg (2006) menar att begreppet investeringsstruktur inkluderar en 

redogörelse av de investeringskategoriseringar och grupperingar av investeringsprojekt som finns 

samt hur kalkylerna till dessa investeringar är utformade. 

3.4.1 Investeringsbegreppet 

Olve och Samuelsson (2008) menar att en investering innebär att konsumtionen i nuläget minskar 

med syftet att i framtiden generera en ökad konsumtion och produktion. Yard (2001) definierar 

investeringsbegreppet som en resursuppoffring följt av ett tidsavstånd som skapar ett framtida 

överskott. Investeringsbeslutet definieras av Bergknut et al. (1993) som ett användande av 

resurser för förverkliga mål i framtiden.  

En investering innebär att konsumtionen minskar i nuläget med syfte att öka framtidens 

konsumtion och produktion. Det betyder att, alla beslut som innebär att utrymmet för konsumtion 

minskar men som förväntas öka framtidens avkastning, bedöms som investeringar (Olve och 

Samuelson, 2008). Ett vanligt antagande i företag är att de försöker vinstmaximera genom att 

göra investeringar som skall generera framtida kassaflöden medan ett vanligt antagande för 

kommuner är att de satsar istället på att skapa samhällsnytta (Mas-Colell et al., 1995) 
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3.4.2 Investeringsklassificering 

Enligt Segelod (1986) så har varje enskild investeringssituation ett behov av att klassificeras. 

Detta görs för att kunna identifiera investeringens karaktäristiska drag för att på så vis också 

kunna tillämpa lämpliga kravnivåer.  

Grubbström och Lundquist (2005) presenterar kategorierna realinvesteringar, finansiella 

investeringar och strategiska investeringar för att sedan dela in dessa kategorier efter dess motiv. 

Motiven i sin tur klassas in fem olika kategorier; ersättning, rationalisering, kapacitetsutökning, 

upptagande av ny verksamhet och beslut från myndighet. Vidare menar Alpenberg och Karlsson 

(2005) att investeringen utifrån sin teoretiska grund kan klassas in beroende på olika 

förutsättningar och situationer. Stor betydelse får då hur investeringen kategoriseras eftersom den 

blir vital för hanteringen av investeringen i framtiden. Både Eriksson (1983) Renck (1974) 

markerar tydligt att investeringsobjekten, beroende på dess storlek, kan variera vad gäller 

investeringsbedömningsprocessen. Stora kapitalplaceringar är till exempel inte lika formella i 

upprättandet av investeringskalkyl eftersom det oftast finns flera andra olika påverkande faktorer 

som kan göra en investeringen intressant. Vid stora/större investeringar tas således flera och 

andra aspekter i aktning än vid mindre och medelstora (Eriksson 1983; Renck 1974). Vidare 

skriver författaren att det ibland kan förekomma investeringar som är påtvingade vilket skulle 

innebära att kalkylen inte måste vara lönsam eller ens att en kalkyl behöver upprättas. Det kan 

vara investeringar som på grund av lagändringar som till exempel miljöinvesteringar eller på 

grund av andra sociala skäl, leder till att en investering måste genomföras (Anthony & 

Govindarajan, 2007). Vad gäller kommunala investeringar så är dessa många gånger strategiska 

för framtiden. Kommunerna kan enligt Fjertorp (2010) ha fyra olika mål med sina investeringar. 

Antingen att expandera, öka attraktionen för staden, förnyelse och/eller anpassning.  Vissa 

kommuner investerar mer än andra och några viktiga faktorer som påverkar detta är bland annat 

ekonomin och befolkningstillväxten men även målen man har för att utveckla någon form av 

samhällsnytta för kommunen och dess invånare. Målen för kommunala verksamheter är ofta av 

annat än ekonomisk karaktär, vilket gör det än viktigare med aspekterna strategi och utveckling 

vid investeringsbedömning (Fjertorp, 2010).    

Investeringar skall enligt Alpenberg och Karlsson (2005) vara verksamhetsnära och kan 

ses som en del av utvecklingsprocessen och strategin. Vidare förklarar författarna att vad gäller 
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finansieringen så görs bedömningen främst efter vad som är möjligt och vilka önskvärda 

konsekvenser investeringen skall ha ekonomiskt. Investeringar vars syfte är att agera motorer i en 

helhet för att skapa en utveckling och tillväxt, klassas som en superinvestering. Vidare menar de 

att den blir avgörande för det strategiska vägvalet. Fjertorp och Thomasson (2014) skriver att 

investeringar inte alltid måste vara lönsamma men då skall beslutet tas på rationella grunder och 

skapa en samhällsnytta. Då blir också den strategiska aspekten av större vikt. Så utgångspunkten 

bör vara strategiskt övervägande samt resurseffektiv för att nå så ändamålsenliga resultat som 

möjligt. Alpenberg och Karlsson (2005) menar att konsekvensen av superinvesteringen blir dess 

viktiga symboliska imageskapande vilket är mer påtagligt vid mindre och snabbväxande 

organisationer med stark tillväxt. Dessa investeringar blir således en representativ satsning och en 

drivande faktor i långsiktiga affärsplaneringen. Andra parametrar än de som är vanligtvis 

inkluderade i kalkylen tas istället i beaktning. Värden som strategi, utveckling, image blir 

viktigare och ligger till grund för investeringsbeslutet istället för de traditionella ekonomiska 

parametrar som vanligtvis inkluderas i en kalkyl (Alpenberg & Karlsson, 2005). Detta är enligt 

Alpenberg och Lundberg (2006) den investeringsklassificering som arenorna bör hamna i d.v.s. 

en superinvestering. 

3.4.3 Kalkylmetoder  

Scholleova et al. (2010) menar att det är svårt att finna en bästa metod för att utvärdera 

investeringsförslag. Vidare menar de att det finns flertalet olika kalkylmetoder att tillämpa. 

Persson och Nilsson (1999) menar att payback-metoden lägger störst fokus på tidsperspektivet, 

det vill säga hur lång tid det tar innan investeringen betalar tillbaka sig själv. Metoden gynnar 

således investeringar som återbetalar sig under en kort tidshorisont och detta leder till att 

kortsiktiga investeringar går före långsiktiga. Vidare menar de att payback-metoden är enkel att 

applicera eftersom den inte kräver någon avancerad beräkning eller tar hänsyn till värdeskillnader 

vid olika tidpunkter. Följaktligen så tar inte den traditionella payback-metoden hänsyn till någon 

kalkylränta eller diskontering. Person och Nilsson (1999) menar att då återbetalningstiden är 

kortare än vad investeraren har som krav så bör investeringen genomföras. Enligt Ljung och 

Högberg (1996) så är payback-metoden inte ett lönsamhetsmått som till exempel 

nuvärdesmetoden, utan bör snarare ses som ett likviditetsmått. Person och Nilsson (1999) 

utvecklar resonemanget och menar att metoden inte tar hänsyn till det som inträffar efter att 

återbetalningstiden är nådd. Sandahl och Sjögren (2003) menar att då lönsamheten på 
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investeringen utlämnas så är det vanligt att komplettera med en kalkylräntebaserad metod, 

exempelvis nuvärdemetoden. Metoden bör inte heller användas på investeringar som inte har ett 

inbetalningsöverskott, det vill säga på investeringar som inte är lönsamma enligt kalkylerna 

Fjertorp och Thomasson (2014). Enligt Sandahl och Sjögren (2003) används återbetalningstid 

som krav i de fall då återbetalningsmetoden applicerats. Vidare menar de att det finns olika sätt 

att fastställa denna kravnivå på. Ett av sätten är genom användningen av standardiserad 

återbetalningstid för samtliga investeringar. Ett andra sätt som används är att olika 

återbetalningstider används beroende på projektets karaktär. Slutligen beskriver Sandahl och 

Sjögren (2003) att företag tillämpar olika standards på olika sorters projekt. Vidare påvisar de att 

företag med standardiserade krav har ett genomsnittligt återbetalningskrav på 2,8 år. Företag som 

inte använder standardiserade återbetalningskrav accepterar enligt Sandahl och Sjögren (2003) 

längre återbetalningstid på investeringen. Segelod (1986), Yard (1987), Andersson (1994) samt 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att återbetalningstiden skiftar mellan 1-3 år. 

Avslutningsvis menar Segelod (2002) att större strategiska investeringar skiljer sig gentemot 

mindre investeringar eftersom kravet på återbetalningstid är längre för de strategiska 

investeringarna. Enligt Arnold (2005) så fungerar en diskonterad payback-metod ungefär som 

den vanliga metoden. Dock menar han att en skillnad föreligger då den diskonterade payback-

metoden tar hänsyn till tidsvärdet av pengar då samtliga kassaflöden diskonteras med en 

kalkylränta. Yard (1987) poängterar att båda payback-metoderna till stor del ger samma resultat 

men att den diskonterade payback-metoden blir mer komplicerad och därav är payback-metoden 

att rekommendera.  

Olsson (2005) menar att nuvärdemetoden går ut på att diskontera alla framtida 

betalningsströmmar till dagens värde genom att använda sig av en kalkylränta. Då nuvärdet av 

inbetalningsöverskottet är noll eller större än investeringskostnaderna anses investeringen 

lönsam. Om företaget väljer mellan olika investeringsalternativ så ska det enligt Olsson (2005) 

välja det alternativ med högst nettokapitalvärde, NKV. Person och Nilsson (1999) menar att när 

avkastningen på investeringen är lika stor som kalkylräntan är nuvärdet noll. Bergknut et al. 

(1993) menar att metodens formel möjliggör jämförelser mellan betalningarnas olika tidpunkter 

eftersom alla framtida inbetalningsöverskott beräknas till en referenspunkt. Nuvärdemetoden kan 

även användas för att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna. Detta innebär att 
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metoden kan användas på kalkylobjekt som är olönsamma och har negativa inbetalningsöverskott 

(Fjertorp & Thomasson 2014). 

Enligt Wramsby och Österlund (2003) så tar annuitetsmetoden vid där nuvärdemetoden 

slutade och är således en variant av nuvärdemetoden. Ljung och Högberg (1999) menar att i 

annuitetsmetoden så beräknas investeringens alla kassaflöden till årligen lika stora belopp, så 

kallade annuiteter. Dessa annuiteter består av årligt genomsnittliga överskott eller årlig 

genomsnittlig kostnad.  Vidare menar de att ett betalningsöverskott som är större eller lika med 

noll innebär att investeringen är lönsam. Fjertorp och Thomasson (2014) menar att denna metod 

lämpar sig bra vid långsiktiga fastighetsinvesteringar. Annuitetsmetoden kan även användas för 

att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna. Detta innebär att metoden kan 

användas på kalkylobjekt som är olönsamma och har negativa inbetalningsöverskott.   

Enligt Andersson (2008) går internräntemetoden ut på att beräkna internräntan, det vill 

säga räntan på den årliga avkastningen som investeringen ger för det satsade kapitalet. Således 

anger internräntan den beräknade avkastningen på investeringen. Vidare menar han att en kalkyl 

vars internränta är högre än dess önskvärda avkastning, bör godkännas och genomföras. Metoden 

bör enligt Fjertorp och Thomasson (2014) inte användas på investeringar med små 

inbetalningsöverskott utan enbart när inbetalningarna är av väsentlig karaktär. 

3.4.4 Kalkylmetoders tillämpning i praktiken  

I en undersökning av Yard (1987) åskådliggörs hur 40,2 procent av de tillfrågade svenska 

företagen i undersökningen använda sig av payback-metoden. Detta kan jämföras med att 27,6 

procent använda sig av en nuvärdemetod och 25,1 procent använde sig av IRR. I en undersökning 

på Sveriges 500 största företag kartlägger Sandahl och Sjögren (2003)  att så mycket som 78 % 

av respondenterna använder sig av payback-metoden, 52 procent nyttjar 

nuvärdemetoden/annuitetsmetoden, och 21 procent kalkylerar med hjälp av IRR. Således 

kompletterar företagen de olika metoderna vilket styrks i studier av Klammer och Walker (1984), 

Pike (1988) samt Holmén och Pramborg (2009) som menar att de flesta företagen använder flera 

kalkylmetoder vid investeringsbeslut.  Block (1997) samt Burns och Walker (2009) menar att 

generella dominansen av payback-metoden kan härledes till dess fokus på likviditet och respons 

från externa finansinstitut, vidare menar de att metodens enklare applicering påverkar dess 

användningsfrekvens positivt. Sandahl och Sjögren (2003) menar att om payback-metoden 
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tillämpats sedan företagets etablering så fortlever användningen av metoden i företaget rent 

traditionsmässigt. Både Yard (1987) och Sandahl och Sjögren (2003) kartlägger vissa skillnader 

på valet av kalkylmetod beroende på vilken bransch företaget varit verksamt i. Vidare menar 

Sandahl och Sjögren (2003) att nuvärdemetoden dominerar inom bygg- och fastigheter. Yard 

(1987) samt Sandahl och Sjögren (2003) menar även att internränteberäkningar och 

nuvärdemetoden används bättre i branscher med större kalkylobjekt. 

3.4.5 Kalkylens byggstenar  

Segelod (1986) menar att kalkyler är bra bedömningsmetoder för att hantera den förknippade 

risken kring en investering och är en del av den företagsekonomiska lärans metod för hur ett 

rationellt investeringsbeslut skall fattas. Fjertorp och Thomasson (2014) förklara att kalkyler är 

ett medel för en god ekonomisk hushållning och därför också viktiga vid investeringsbeslut. 

Kalkylernas roll är enligt Yard (1987) att finna ett optimalt beslut men den spelar olika roll 

beroende på situationen. Vid investeringar som är av väsentlig karaktär så kombineras de 

strategiska beslut ihop med kalkylen Yard (1987). Anskaffningssumman och kostnaderna som 

uppstår i samband med investeringen och är av engångsnatur benämns som grundinvestering 

(Yard, 2001). Denna betraktas som en klumpsumma och är initieringspunkten för investeringen 

och kalkylen (Löfsten, 2002). Vidare menar Löfsten (2002) att det är enbart de utgifter som 

uppstår vid eller i samband med investeringen som skall tas med i beräkningarna medan de 

kostnader som uppstod innan investeringen skall betraktas som ”sunk costs”
10

 eftersom dessa är 

kostnader som företaget redan har, oavsett om investeringen genomförs eller inte och därmed 

saknar relevans för kalkylen (Löfsten, 2002).  

Enligt Ljung och Högberg (1996) är den ekonomiska livslängden den tid som 

investeringen uppnår lönsamhet med den tekniska livslängden är den tid som ett 

investeringsobjekt beräknas vara i bruk. Efter att den tekniska livslängden löpt ut är objektet 

således obrukbart på grund av förslitning. Vidare menar Ljung och Högberg (2002) att den 

tekniska livslängden vanligen är längre än den ekonomiska och att företag schablonmässigt 

bestämmer den ekonomiska livslängden beroende på vilken typ av investering som görs. Denna 

                                                           

10
 kostnader som redan inträffat, vilka ej skall påverka en kalkyl som utvärderar olika handlingsalternativ för 

framtiden (Löfsten, 2002) 
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bedömning baseras vanligen på erfarenheter kring driftkostnader, marknads- och teknologisk 

utveckling. Avslutningsvis menar Yard (2001) att den ekonomiska livslängden används i flertalet 

av de vanliga kalkylmetoderna. Den ekonomiska livslängden för fastigheter som Fjertorp och 

Thomasson (2014) rekommenderar är mellan 33-50 år. Den studie som gjordes av Segelod 

(1986) kunde konstatera att strategiska investeringar med stora investeringsbelopp hade betydligt 

längre ekonomisk livslängd än icke-strategiska. Även Alpenberg och Karlsson (2005) drar denna 

parallell. 

Kalkylerna skall enligt Yard (2001) innehålla inbetalningar och utbetalningar och 

summan av dessa under respektive år benämns som inbetalningsöverskott.  Med inbetalningar 

menas de årliga betalningar som investeringen ger upphov till Yard (2001). Utbetalningarna i sin 

tur definieras som de löpande kostnaderna som uppstår i samband med investeringen Karlsson 

(1999).  

Majoriteten av intäkterna på en fastighet är vanligtvis via uthyrning till permanenta hyresgäster 

Fjertorp och Thomasson (2014). Men även hyresgäster som inte är av permanent karaktär är 

vanligt bland arenor. PwC (2008) menar även att det finns andra intäktsmöjligheter utöver 

huvudverksamheten. Vanliga exempel på detta är konserter, banketter och utställningar. Ett 

exempel som Lindstedt (2014) beskriver är Vida Arena. De hyr ut sin hall till Växjö kommun 

som lånar ut istiden till allmänheten för allmänhetens åkning. Denna tid inkluderar även tid för 

olika event Lindstedt (2014). Många kommuner har även avtal med klubbarna om 

marknadsföring och namnrättigheter. Till exempel så har Skellefteå, Växjö och Luleås kommuner 

avtal om marknadsföringsplatser som ger intäkter åt klubbarna (Andersson & Käck 2015-03-07) 

Andra typer av inbetalningar är sponsring som är ett snabbt växande område enligt Meenaghan 

och Shipley (1999) där företagen gärna vill förknippas med platser invånare har starka band och 

känslor kopplade till. Vidare menar PwC (2008) att en ny arena vanligtvis leder till ökade 

sponsorintäkter i och med att utrymmet för reklam ökar samt att arenanamnet kan säljas. Detta är 

något som stöds av Littorin (2014-02-15) som sammanställer en stor del av Sveriges arenor. 

Trenden är uppenbar då många arenor har namn förknippade företag. Peab Arena, Vida Arena, 

Löfberg Arena, Cloetta Center, Kinnarps Arena, Swedbank Arena, ABB Arena, Guldfågeln 

Arena är några av många exempel på detta.  Även bidrag och subventioner är enligt Ros (2012-

11-11) som påvisar i en granskning av hockeyklubbar och dess arenor att det är vanligt 
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förkommande för att hjälpa till med driftkostnaderna. Ett annat tidigare nämnt exempel är 

Sveriges Radio (2014) som åskådliggör att 41 av de 43 undersökte arenorna genererar ett 

underskott vilket resulterar i att skattebetalarna får skjuta till pengar. Växjö Kommun (2015) 

menar att de årligen bidrar stadens arenor med 50 miljoner kronor där 26,5 miljoner är rena 

bidrag till respektive arenabolag och 11 miljoner läggs på hyra av arenorna. 

 Utbetalningarna som främst bör betraktas inom fastigheter är enligt Fjertorp och 

Thomasson (2014) drift och underhåll men även löner och avskrivningar. Driften inkluderar post 

el, vattenförbrukning, uppvärmning, städning, sotning, bevakning/säkerhetstjänster, serviceavtal, 

förbrukningsmaterial, avfall, renhållning, och internt samt extern köpta driftstjänster Fjertorp och 

Thomasson (2014). Lerulf (2010) menar att driftskostnaderna underskattas i kalkylerna och 

Sveriges Radio (2014) konstaterade driftsunderskott på 400 miljoner om året som kommunerna 

var tvungna att backa upp. En annan post som är väsentlig enligt Fjertorp och Thomasson (2014) 

är underhåll och denna inkluderar poster som planerat underhåll och felavhjälpande underhåll. 

Räntor är något som Andersson och Käck (2015-03-07) menar är en stor kostnads post. Många 

arenor har finansierats med lån vars ränta på det lånade beloppet skall betalas. Till exempel 

betalade Växjö Lakers Fastighets AB 8 miljoner kronor i ränta (Andersson, 2015). 

3.4.6 Kravnivåer och bestämningen av kalkylräntan 

Yard (2001) menar att begreppet kalkylränta även går under epitetet diskonteringsränta. Vidare 

menar han att kalkylräntan uttrycker ett avkastningskrav på det potentiella investerade kapitalet. 

Diskonteringsräntan används för att jämföra betalning vid olika tidpunkter och är en 

grundläggande variabel för att kunna upprätta en investeringskalkyl som sträcker sig över en 

längre tidsperiod. Då penningvärdet fluktuerar över tiden brukar detta benämnas antingen som 

inflation eller deflation, det förstnämnda syftar till att samma summa pengarna blir mindre värda, 

det vill säga att du får mindre för pengarna nu än innan. Med deflation syftar man till att pengarna 

relativt ökar i värde och du får mer för samma summa nu än tidigare (Parkin, Powell & 

Matthews, 2011). 

Arwidi och Yard (1986) menar att kalkylräntan kan baseras på marknadsräntan för lån 

eller genom att tillämpa olika praxisar. Vidare kan räntan enligt Företagsvärdering (2016) baseras 

på den faktiska kapitalkostnaden, alltså att den bestäms utifrån företagets kostnad för tillskjutet 

kapital. Denna beräkning sker efter företagets redovisning och baseras därför på den ränta och 
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avkastning som långivare och ägare kräver av företagets totala kapital. Brealey et al. (2014) 

menar att kalkylräntan skall avspegla investerarens avkastningskrav både gällande de olika 

kapitalkostnaderna och de risker som finns knutna till investeringsprojektet. Eventuella 

avkastningar på alternativa placeringar kan således stå till grund för kalkylkravet. Benchmarking 

är ett annat sätt där en jämförelse mot andra framgångsrika liknande koncept tillämpas för att 

underlätta och skapa rationalisering Spendolini (1992).  Brealey et al. (2014) menar att vanliga 

modeller som företag använder sig av för att beräkna en kalkylränta är Weighted Average Cost of 

Capital, WACC. Vidare menar de att WACC bestäms dels av ägarnas avkastningskrav, samt 

kostnaden för främmande kapital, det vill säga räntekostnaderna.  

3.4.7 Skillnader i kalkylen hos privata och offentliga investeringar 

Andersson (1998) menar att en kommunal investering skall finansieras som en privat men till 

skillnad från en privat investering så behöver den inte vara lönsam. Kommunala investeringars 

främsta målsättning är att skapa samhällsnytta åt sina invånare och tillgodose med service av 

något slag (Fjertorp, 2010). Vidare diskuterar Nilsson och Olve (2013) hur målet för en offentlig 

verksamhet som finansieras kommunalt inte är att generera vinst och således kan en lägre 

kalkylränta rättfärdigas. Löfsten (2002) menar att det krävs en användning av samhällsekonomisk 

kalkylränta vid kommunala investeringar. Enligt Lakomaa (2013) som undersökt ett stort antal 

kommunala investeringar använder kommuner en kalkylränta mellan 3-9 procent. Den betydligt 

lägre kalkylräntan leder i sin tur till att lönsamhet lättare kan påvisas för investeringarna. 

Avslutningsvis menar han kalkylräntan många gånger är helt orealistisk och att hos privata 

aktörer är kalkylräntekraven betydligt högre, ofta mellan 15-20 procent. Detta för att privata 

investerare vill kompenseras för den risken de utsätts för samt få en avkastning på investerat 

kapital (Tell, 1978; Yard, 1987; Andersson, 1994; Sandahl & Sjögren, 2003). Vidare menar 

Löfsten (2002) att kommunala investeringar inte bör inkludera någon risk i kalkylräntan om 

projektet inte är så pass stort att det kan få större ekonomiska konsekvenser för kommunen. En 

viktig variabel som skiljer de offentliga kalkylerna från de privata är att de även ser till 

konsumentnyttan, alltså hur samhället generellt påverkas och till vilken grad. En 

samhällsekonomisk kalkyl inkluderar även variabler som ökad turism, image och sysselsättning.  

Adler (2000), Alpenberg och Karlsson (2005) samt Frank, Souza, Ribeiro och Echeveste (2013) 

samt är några av många författare som beskriver och förklarar att investeringar med ett icke-

finansiellt motiv, där det långsiktigt och strategiskt motiven är prioritering, bör kalkyleras 
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annorlunda. De monetära värdena är då inte lika viktiga när dessa investeringar föreslås och bör 

då inte behandlas som en traditionell investering utan att det borde tas mer hänsyn till de 

långsiktiga uppsatta målen som finns. De strategiska och kvalitativa egenskaperna som dessa 

investeringar kan generera blir då mer aktuella som beslutsunderlag. Kommunala investeringar är 

oftast av icke-monetär karaktär vilket gör just egenskaperna som mål och strategi en mer 

avgörande variabel vid beslutstillfället (Fjertorp, 2010). Dessa variabler och argument får stöd 

även av Shank (1996) men författaren poängterar även vikten av att finna en balans mellan 

monetära och icke-monetära investeringar.  

3.4.8. Efterkalkyler 

Enligt Tell (1978) så är det lämpligt att göra en uppföljning på en genomförd investeringskalkyl. 

Han menar att det i efterkalkylerna används, till skillnad från förkalkylernas uppskattade värden, 

verkliga siffror. Följaktligen kan en kartläggning på investeringens lönsamhet göras och de olika 

kalkylerna kan jämföras och eventuell feluppskattningar på in- eller utbetalning kan påvisas.  

Studier av bland annat Segelod (1986) har visat att det förkalkylerade utfallet nästan aldrig 

överensstämmer med vad som efterkalkylerats. Studien visar att den genomsnittliga skillnaden 

var särskilt stor och negativ på investeringar gjorda i expansivt syfte. Han redovisade i sin studie 

gjord på 189 stora anläggningsprojekt att projekten i genomsnitt blev nästan 60 procent dyrare än 

först beräknat.  

3.5 Spelet kring investeringskalkyler 

Kalkyler och kalkylmetoder är viktiga men inte avgörande. Enligt Yard (1987) skall kalkylräntan 

inte vara för låg eftersom det kan leda till att investeringen kan verka mer lönsam samt att ju 

längre den ekonomiska livslängden är, desto viktigare blir tillämpningen av en korrekt 

kalkylränta eftersom skillnaden i kalkylränta multipliceras med livslängden. Enligt Fjertorp och 

Thomasson (2014) så är det rimligt att offentliga verksamheter baserar kalkylräntan på den 

låneränta som investeringen har gett upphov till.  Det bör påpekas att en kalkylränta som är 

enbart baserad på låneräntan inte har inkluderats någon kompensation för risk eller avkastning för 

sina ägare. Om investeringen anses som mer riskfylld så bör kalkylen överskatta utbetalningarna 

och underskatta inbetalningsöverskottet för att på så sätt försäkra sig om att investeringen inte 

blir olönsam. Dock så kan långsiktiga fastighetsinvesteringar gärna tillämpa ett kalkylkrav som är 

baserad på låneräntan (Fjertorp & Thomasson 2014). 
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Jansson (1992) menar att det förekommer ett spel kring investeringsbesluten och att olika 

kalkylmetoder och justeringar av dess variabler fungerar som ett verktyg i spelet för att på så sätt 

legitimera beslut av olika investeringar. Han menar att kalkyler istället många gånger används för 

att det är en del av den företagsekonomiska lärans metod för hur ett rationellt investeringsbeslut 

skall fattas. Kalkylen används alltså som ett medel för att sträva efter en samhällelig legitimering. 

Vidare skriver Jansson (1992) att hela metodiken kan ses som en slags institutionalisering d.v.s. 

vad som är normalt inom företagsvärlden och investeringssituationer för att just skapa legitimitet. 

Det egentliga beslutet för en investering är många gånger redan taget och kalkylen används då 

mer som ett underlag för att identifiera de ekonomiska konsekvenserna snarare än att se på 

lönsamheten samtidigt som kalkylen blir som ett kvitto på att investeringen kommer att 

genomföras. Sedan läggs fokus på att försöka anpassa kalkylen så att den lever upp till de 

förväntade kraven (Jansson, 1992). En person som fann brister i kalkylerna var Segelod (1986) 

som menade att då det fanns motstridigheter i antaganden så resulterade detta i att 

investeringsförslaget sällan missgynnades. Utöver detta citerar Segelod (1986,s.86) kommunala 

kalkylerare som säger att de ibland tar till lite i underkant för oförutsett om det gäller projekt som 

de anser att kommunen bör satsa på. Även Björkman (1989) fann i sina studier att företags 

lönsamhetsuppskattning ibland justerades för att framhäva investeringen mer lukrativ. Vidare 

skriver Fjertorp och Thomasson (2014) att en offentlig investering inte nödvändigtvis behöver 

vara lönsam eller ekonomisk rationella utan kalkylerna kan då fungerar som ett underlag för om 

man har råd att göra en investering eller inte. Det är dock allmänt känt att man kan redovisa vad 

som helst med ekonomisk statistik och detsamma gäller med kalkyler. Brunsson (1985) menar att 

data i investeringskalkylerna anpassas för att bättre passa de alternativ som ska godkännas. 

Genom att ändra förutsättningarna/manipulera kalkylen så kan utfallet förändras, en tidigare 

olönsam investering blir alltså lönsam. Jansson (1992) menar att ett vanligt sätt är att sänka 

kalkylränta, eller förlänga den ekonomiska livslängden och på så sätt få fler 

inbetalningsöverskott. Ytterligare ett tillvägagångsätt som Lumijärvi (1991) diskuterar är 

kringgående procedurer, vilket innebär att reglerna för hur investeringsärenden bör gå till 

kringgås. 

Gällande efterkalkyler menar Jansson (1992) att det är långt ifrån alltid som de genomförs 

på investeringarna. Orsakerna till detta kan vara flera, men ett intressant resonemang han för sin 
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studie är att det kan finnas intresse bland inblandade personer i investeringen att inga görs, det 

grundar sig alltså i hur förkalkylerna har gjorts. Även Lumijäärvi (1991) menar att inblandade i 

syfte att dölja manipulerade förkalkyler, inte gjorde några efterkalkyler. Vidare menade han att 

det av samma syfte även förekommer att efterkalkyler manipuleras. Avslutningsvis diskuterar 

Lumijärvi (1991) att det vanligaste tillvägagångsättet för att få en investering genomförd var med 

argumentet om att något var strategiskt viktigt och på så sätt övertala andra att stödja 

investeringen.  

3.5.1 Spelet kring investeringskalkylerna i arenorna 

I en studie gjord av Lerulf (2010) där 7 olika arenor granskades konstaterade han att det ofta 

förelåg slarv i investeringskalkylerna. Vidare menar han att det i flera fall finns genomgående 

slarv med ofullständiga eller överdrivet optimistiska driftkalkyler, vilket i sin tur har lett till att 

skattebetalare tvingats ta ett utökat ansvar för driften av den nya arenan. Lerulf (2010) menar att 

arenaprojektet ofta vinner politikernas stöd i ett tidigt stadium då investeringskostnaden 

fortfarande är beräknad att vara låg. Ofta är kostnaden i detta skede hälften av den slutgiltiga 

kostnaden och beräkningar kring kostnader för drift har ofta inte tagits med i beaktning. 

Företeelsen att arenan blir betydligt dyrare än beräknat återfinns både vid större och mindre 

arenainvesteringar, och ett av många bra exempel på detta är Vänersborgs arena där den 

ursprungliga summan på 90 miljoner kronor justerades till 234 miljoner (Idrottensaffärer, 2009). 

Ett annat exempel är Friends Arena som enligt Laul (2014-01-31) blev en miljard dyrare än 

beräknat. Dessa fenomen är inte enbart svenska utan enligt Delaney och Eckstein (2007) är det 

även vanligt förekommande i USA. Lerulf (2010) menar att i fler än hälften av de fall han 

undersökt har, där en arena har upprättats, har beslut fattats om neddragning av andra kommunala 

verksamheter.  

3.6 Ägarstruktur 
Definitionen av offentlig aktör är enligt Konkurrensverket (2004) att ett företag har en offentlig 

aktör, kommun eller landsting, som majoritetsägare. Årligen genomförs en studie av Statistiska 

centralbyrån (2012) där de offentligt ägda bolagens ekonomi granskas. Rapporten definierar det 

offentliga bolaget efter andelen som är ägt av kommun eller landsting. För att klassas som ett 

offentligt ägd bolag så måste ägarandelen vara minst 50 %. Debatten kring offentlig finansiering 

av arenorna har många olika argument. Goodman (2002) menar att offentligt medel till 
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arenabyggen på ett orättvist sätt fördelar offentligt kapital till privata aktörer. Lerulf (2010) 

menar även att arenorna ibland förbrukar så mycket skattemedel att vård, skola och omsorg blir 

lidande i form av nedskärningar.  

Vad gäller den privata ägarstrukturen så gäller det att majoriteten av ägarandelen är privat 

(Svensk Näringsliv, 2011). Szulkin (1989) menar att marknaden styr de privata företagen medan 

politiska besluten styr den offentliga. Vidare definierar Svensk Näringsliv (2011) företag som, 

näringsverksamheter som bedrivs självständigt, yrkesmässigt och har ett vinstsyfte. 

 På senare tid har Offentlig privat samverkan, OPS, blivit allt vanligare menar Andersson 

och Sirén (2009). OPS är ett samlingsnamn för genomförande- och finansieringsformer för all 

sorts investering i infrastruktur byggen och renoveringar inom samhället. Vidare skriver de att det 

omfattar investeringar inom skolor, sjukhus äldreboenden, kulturanläggningar och arenor etc. 

Precis som namnet antyder handlar begreppet om samarbete i olika investeringar och projekt 

mellan offentliga och privata aktörer och bör tillämpas vid stora och mer omfattande och 

kapitalintensiva investeringar, det vill säga en relation mellan skattefinansierade medel och en 

privat/kommersiell aktör med ett vinstintresse. En OPS-relation är oftast mycket långa och 20-40 

år är inte ovanligt. Samarbetet gäller allt från initiering, planering, utformning till byggnation, 

finansiering, drift och underhåll samt ägandeformen av projektet. (Andersson & Sirén, 2009) 

 Teorin kring arenorna och dess ägarförhållande är många gånger amerikanska och det har 

gjorts ett flertal studier där det har undersökts om och/eller hur en nya arena påverkar samhället. 

Gällande de amerikanska proffsligorna, MLB, NFL, NBA och NHL
11

 så påvisas en tydlig trend 

av Coates och Humprey (2000) där de menar att ägarstrukturen av arenorna förändrats från att 

tidigare varit privata till offentligt ägda. Vidare menar de att ett bra exempel på detta är det 

offentliga ägandet av arenorna i NFL som förändrats från 36-91 procent mellan år 1950 och 

1991. Vad gäller den svenska forskningen så menar Paulsson (2014) att kommunen har fått en 

väldigt stor och avgörande roll i dessa investeringar och att arenabyggen inte hade varit möjligt 

utan den kommunala inblandningen. Detta är något som Kasurinen (2015-02-27) har gjort ett 

reportage om där han påvisat att kommunen ger stora bidrag till idrotten. Vidare menar Paulsson 
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 Major League Baseball, National Football League, National Basketball Association, National Hockey League.  
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(2014) att politikerna har svårt att motivera byggnationer av nya arenor utan medverkan av den 

privata sektorn, detta för att skattemedel till stor del är öronmärkta för vård, omsorg, och skola. 

 I den undersökning som SKL (2010) gjorde så sammanställdes svenska arenor med 3000 

publikplatser eller fler, fördelat efter ägande och driftsform. Totalt sett inkluderar studien 91 

arenor i varierande ålder och figuren nedan åskådliggör att 70 procent av arenorna är kommunala 

investeringar 

  

Figur 3.6 - Kartläggning av ägande och driftform (Källa: SKL, 2010)  

 

Undersökningen redogjorde även för arenornas användningsområde och enligt undersökning var 

66 % av dessa främst var ämnade för hockey och fotboll. Fotboll stod då för 34 % och hockey för 

32 %. Investeringsbeloppen på arenorna byggda under 2000-talet och framåt är enligt Delby 

(2011) väldigt omfattande och handlar om miljardbelopp. I Colorado, USA, 2010 gjordes en 

undersökning som omfattade åren 1995-2009 där Bennett (2012) konstaterade att de totala 

investeringarna för samtliga amerikanska arenor uppgick till totalt $17,87 miljarder med en 

genomsnittlig kostnad per arena på 50 miljoner US dollar. Av denna summa menar han att 59 % 

av beloppet finansierats med offentliga medel och resterande 41 % är privata medel.  
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3.7 Konceptuell modell och hypotesgenerering 
Referensramen inleds med en presentation av tidigare teori kring den svenska arenaboomen och 

det är även här som studien tar sin grund. Vidare sker en litteraturgenomgång kring vilka orsaker 

som legat bakom arenainvesteringarna. Detta för att öka förståelsen kring varför det byggs arenor 

i Sverige och vilka de främsta orsakerna har varit. 3.4 förklarar begreppet investeringsstruktur. 

Tanken med att beskriva investeringsstrukturen är för att förstå vilken investeringsklassificering 

som projekten har samt även att kunna identifiera kalkylerna i arenorna. 3.5 syftar till att förklara 

ägarstruktur. Detta görs för att kunna kartlägga hur ägarfördelningen, d.v.s. hur stor del som ägs 

kommunalt och/eller privat. Vidare har en hypoteskörning gjorts med utgångspunkt i 

ägarstrukturen för att se om denna har påverkat de främsta orsakerna till varför det byggs arenor. 

 

Figur 3.7- Konceptuell modell, egenkonstruerad  

 Ur en institutionell teoriansats brukar rationalisering och förbättring ses som ett krav för att 

legitimera investeringsbeslutet i en organisation (Alpenberg & Karlsson, 2005). Ett vanligt 
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antagande för företag är att de försöker vinstmaximera medan ett vanligt antagande för 

kommuner är att de satsar på att skapa samhällsnytta (Mas-Colell et al.,1995) Med bakgrund i 

detta ville vi testa om det var viktigare med motivet rationalisering och förbättring när det var en 

privat ägarstruktur och därav hypotes 1 Rationalisering och förbättring är viktigare för arenor 

med privat ägarstruktur. Vad gäller hypotes nr 2 så menar Fjertorp (2010) att målen för 

kommunala verksamheter är ofta av annat än ekonomisk karaktär, vilket gör det än viktigare med 

de strategiska aspekterna vid investeringsbedömning. Detta genererade hypotes 2 Strategi är en 

starkare orsak vid en kommunal ägarstruktur än vid privat.  Forskning visar att kommuner 

tenderar att vara mer måna om att göra investeringar som skapar en samhällsnytta medan privata 

företag tenderar att fokusera på att vinstmaximera (Mas-Colell et al,.1995). Detta genererade 

hypotes nr 3 Ökad samhällsnytta är viktigare vid kommunal ägarstruktur än vid privat. Fjertorp 

och Thomasson (2014) skriver i sin rapport att kommuner kan investera stora summor för att 

skapa en bättre image. Detta för att kriterier som lönsamhet inte är prioriterade på samma sätt 

som vid privata investeringar och då hamnar fokus istället bland annat på att skapa en bättre 

image. Detta genererade hypotes nr 4 Image är viktigare för arenor med kommunal ägarstruktur 

än privata. Den sista hypotesen, hypotes nr 5 genererades genom att Andersson (1998) påpekar 

att en kommunal investering skall finansieras precis som en privat investering, emellertid behöver 

investeringen nödvändigtvis inte vara ekonomiskt lönsam.  Fjertorp (2010) skriver att 

kommunala investeringar har många andra variabler än ekonomisk lönsamhet när de skall göra en 

investering. Detta genererade hypotes 5 Ekonomisk lönsamhet är viktigare för arenor med privat 

ägarstruktur än de som är kommunalt ägda. 
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4 Empiri, Analys och Resultat 

Nedan kommer vi att presentera det empiriska resultatet och analysera den data som vi har 

samlat in. Avsnittet är presenterat i 4 delar. Del 1 är en deskriptiv analys av den svenska 

arenaboomen där vi kartlägger hur arenainvesteringarna i Sverige ser ut. Del 2 Förklarar 

orsakerna till den svenska arenaboomen och del 3 åskådliggör hur investeringsstrukturen ser ut 

bland dessa arenor. Del 4 förklarar ägarstrukturen för att sedan genomföra en hypotestestning 

om denna möjligtvis kan ha påverkat de främsta orsakerna till den svenska arenaboomen.  

4.1 Den svenska arenaboomen 
Kommande avsnitt åskådliggör en deskriptiv analys av den svenska arenaboomen. Här 

presenteras vart arenorna ligger geografiskt, vilka sporter som främst utövas och vad 

investeringskostnaderna har varit. De byggföretag och finansinstitut som varit mest delaktiga i 

arenainvesteringarna har sammanställts och till sist behandlas kommunens roll, betydelse och 

delaktighet i den svenska arenaboomen. 

 

Figur 4.1.1 Egen figur Arenaboomens geografiska spridning 
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Totalt finns det 50 arenor inkluderade i den svenska arenaboomen, vilket visualiseras geografiskt 

i bilden ovan. Dessa har sedan kategoriserats efter antalet invånare för respektive ort. 

 

 

 

 

Tabell 

4.1.2 - Sammanställning av arenor utefter storlek på ort
 12

 

 

Merparten av arenorna ligger i större städer med 50 000 till 200 000 invånare. Här finns ca 66% 

av investeringarna, motsvarande 32 st arenor. Mindre städer har byggt 11 arenor vilket motsvarar 

22% och resterande 12 %, d.v.s. 6 st finns i storstäderna. Vid en sammanställning av arenorna 

efter dess användningsområde ges följande tabell.  

  

                                                           

12
 SKLs definition av liten stad, mellanstor stad och stor stad har använts i denna tabell (SKL, 2016) 

n=49 

Mindre städer 

< 50 000 invånare 

Större städer 50 000 - 200 000 

invånare 

Storstäder > 200 000 

invånare 

Antal arenor 11 st (22%) 32 st (66%) 6 st (12%) 
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Primärt 

 

Sekundärt 

 n=49 Antal % Antal % 

Hockey 20 21% 5 3% 

Fotboll 17 18% 4 3% 

Bandy 11 11% 1 1% 

Konståkning 8 8% 18 13% 

Innebandy 7 7% 15 10% 

Handboll 7 7% 13 9% 

Övriga 7 7% 4 3% 

Gymnastik 4 4% 9 6% 

Friidrott 3 3% 5 3% 

Simsport 3 3% 1 1% 

Basket 2 2% 10 7% 

Racketsporter 2 2% 11 8% 

Curling 2 2% 7 5% 

Ridsport 2 2% 6 4% 

Kampsport 1 1% 15 10% 

Danssport 1 1% 16 11% 

Skytte 

  

3 2% 

Tabell 4.1.3 Sammanställning av vilka sporter arenan är anpassad för 

 

I topp finns hockey med 20 st svar, följt av fotboll och bandy med 17 respektive 11 svar. Då 

frågan hade en utformning som tillät respondenten att markera flera sporter som primära så blev 

totalbeloppets primära svar högre än antalet deltagare. Det går dock enkelt att konstatera att 

antalet primära svar totalt sett var 97 stycken och att 48 av dessa har distribuerats mellan de 3 

populäraste svaren. Alltså ungefär hälften av alla svenska arenor har byggts för sporterna hockey, 
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fotboll och bandy. Detta kan jämföras med rapporten från SKL (2010) där de har sammanställt 

dessa sporter och kom fram till att hockey och fotbollen var de idrotter som det främst satsades 

pengar på. Enligt deras undersökning var 32 % av arenorna byggda för hockey och 34 % fotboll, 

alltså 66 % av arenorna byggdes primärt för dessa två sporter. Enligt vår studie så hade dessa 

sporter tillsammans 38 % av de arenorna som vi undersökte. Vad skillnaden beror på är svårt att 

svara på men resultatet av vår studie hade möjligen uppvisat ett annat utfall om respondenten 

enbart hade möjlighet att välja en sport som primär. En annan möjlig förklaring är att sporten 

bandy blivit populärare bland arenainvesteringarna och har därför fått en andel tilldelad. 

Den totala kostnaden för arenainvesteringarna var 15 192 mkr (n=49). Dessa belopp utgör 

enbart kostnaderna för grundinvesteringen, kostnaderna för driften av dessa är inte inkluderat i 

dessa ca 15 miljarderna. Detta motsvarar i genomsnitt ca 310
13

 mkr för en arena i Sverige och när 

vi gör en jämförelse med den amerikanska genomsnittsarenan som enligt Bennett (2012) ligger 

på 50 miljoner US-dollar, motsvarande ca 400 miljoner kronor
14

 per arena så är den svenska 

genomsnittsarenan något billigare. Delby (2011) skriver i sin rapport att det spenderas enorma 

pengar på arenor och att det handlar om miljardbelopp vilket vi ovan precis kan bekräfta. Vid en 

närmare sammanställning av hur dessa investeringar förhåller sig mellan storleken på städerna så 

konstaterades följande: 

  

                                                           

13
 151 92 mkr/49 arenor = 310 miljoner per arena 

14
  (valutakurs 8,04 sek/USD den 2016-05-06 www.valuta.se) 
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n=49 

Mindre städer  

< 50 000 

Större städer  

50 000 - 200 000 invånare 

Storstäder  

> 200 000 invånare 

Folkmängd 301273 invånare 2 014 342 invånare 3 536 000 invånare 

Σ Investering (n=11) 1 386 mkr (n=32) 5 108 mkr (n=6) 7 763 mkr 

ø kostnad per invånare 4 600 kr/ invånare 3000 kr/ invånare 2 195 kr/ invånare 

Min/maximumkostnad 17,2 mkr - 285 mkr 49 mkr- 475 mkr 380 - 3 000 mkr 

ø kostnad per arena 173,25 mkr 188,8 mkr 1292 8 mkr 

Tabell 4.1.4 - Sammanställning av kostnader för arenan i förhållande till, ortens storlek, 

genomsnittlig kostnad för arena i hörhållande till storlek på ort samt kostnad arena per 

invånarantal i respektive storlek på ort
15

 

 

I tabellen ovan har arenorna delats upp efter storlek på staden, därefter har grundinvesteringen 

summerats för respektive kategori. Tabellen visar att de dyraste arenorna finns i storstäderna, där 

totalt 7 763 mkr har investerats vilket ger en genomsnittskostnad på ca 1 300 mkr per arena och 2 

195kr per invånare. Arenorna i de större orterna kostar betydligt mindre, 188,8 mkr i snitt men 

den investerade kronan per invånare är aningen högre än för arenorna i de största städerna. 

Mellanstora städerna investerar i sina arenor ungefär 3000 kr/invånare.  När vi jämför de mindre 

städerna med mellanstora städer så är grundinvesteringarna ganska snarlika i storlek. De små 

städerna investerar i genomsnitt 173,25 mkr per arena, vilket är enbart 16 mkr lägre än vad det är 

i mellanstora städerna men här finns de absolut högst arenakostnaderna per invånare. Totalt 

investeras det i arenor för 4600 kr per invånare i de mindre städerna vilket är betydligt högre än 

vad det är i mellanstora och storstäderna. Vid en snabb jämförelse så kan vi se att småstäderna 

investerar ca 110 % mer per invånare i sin arena jämfört med storstäderna. Lerulf (2010) skrev i 

sin rapport att glesbygden och mindre städer är väldigt måna om att få bygga en arena eftersom 

denna skall vara lösningen på bland annat den befolkningsminskning som råder i mindre 

                                                           

15
 För Stockholm, Göteborg och Malmö har närområden inkluderats 
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kommuner. Om en arena är lösningen på detta problem har vi inte undersökt men enligt våra 

resultat så investerar de mindre städerna väldigt mycket pengar i sina arenor per invånare, i 

förhållande till de större städerna. Lerulfs (2010) argument verkar således rimligt då han trycker 

på att de mindre städerna satsar stora pengar på dessa investeringar. Att kostnaderna är stora är 

något som precis diskuterats men vilka som egentligen varit initiativtagare och drivande till att 

arenainvesteringen har genomförts är något som åskådliggörs i kommande tabell. 

n=49 Avgörande 

Mycket 

delaktiga 

Lite 

delaktiga 

Inte 

delaktiga Vet ej Ø 

Standard-

avvikelse 

Lokala politiker 21st (43 %) 15st (31 %) 9st (31 %) 2st (4 %) 2st (4 %) 3,24 0,95 

Föreningen/-arena 19st (39 %) 21st (43 %) 4st (8 %) 4st (8 %) 1st (2 %) 3,18 0,93 

Finansinstitut 4st (8 %) 8st (16 %) 9st (18 %) 23st (47 %) 5st (10 %) 2,16 1,37 

Byggföretag 3st (6 %) 9st (18 %) 4st (8 %) 28st (58 %) 5st (10 %) 2,04 1,4 

Kommuninvånarna 0st (0 %) 13st (26,5%) 23st (47 %) 11st (22,5%) 2st (4 %) 2,16 0,92 

Tabell 4.1.5 - Initiativtagarna till den svenska arenaboomen 

 

Vid en summering av kolumnerna avgörande och mycket delaktiga så finner vi att föreningarna 

har varit den starkaste initiativtagaren då de haft mycket eller avgörande delaktighet i 82 % av 

arenorna. Tätt efter är politikerna som är den näst starkaste initiativtagaren med 74 %. Resterande 

instanser hade ett betydligt lägre initiativtagande. Byggbolagen summerades till 24 % vilket 

strider antagandet från Paulsson (2014) om byggbolagens drivkrafter vid initiativtagande till 

arenainvesteringarna. Det vi kunde utläsa var att byggbolagen hade lägst inverkan vid 

initiativtagandet till arenainvesteringen dock så var det dessa instanser som hade högst 

standardavvikelse vilket kan tolkas som att byggbolagen var avgörande i de projekt de var 

delaktiga i och då skulle Paulsson (2014) mycket riktigt kunna ha rätt i sina antaganden om att 

dessa instanser är starka initiativtagare i de fallen de är involverade. Byggbolagen hade en 

avgörande inverkan vid 3 projekt och vad gäller finansinstitutens involvering så var denna, likt 

byggbolagens, väldigt liten vilket strider mot Delaney och Ecksteins (2002) antagande om att 

banker och finansinstitut skulle vara starka initiativtagare till att en arena byggs. Dessa hade en 

avgörande eller stark inverkan, likt byggbolagens, i enbart 24 % av fallen. Det aritmetiska 
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medelvärdet hos finansinstituten var 2,16 vilket också är det näst lägsta av våra värden samt 

standardavvikelse på 1,37. Dock så upplyser både Delaney och Eckstein (2002) samt Paulsson 

(2014) hur pass drivande de lokala politikerna har varit i dessa projekt och att det många gånger 

handlar om tjänster och gentjänster företag och politiker emellan. Det som kan tydligt påvisas i 

vår studie är att politikerna är starka initiativtagare när arenainvesteringarna har genomförts. 

Föreningarna har varit de starkaste initiativtagare vilket egentligen inte får stöd av någon av 

författarna mer än när Delaney och Eckstein (2007) menar att föreningarna vars kommun har haft 

dålig ekonomi, har tenderat visst tryck på sin kommun om att annars flytta laget till en annan ort 

ifall det inte görs en ny arenainvestering. Detta är som sagt inget vanligt svenskt fenomen utan 

vanligare i USA där även studien är gjord. Något som diskuteras av Delaney och Eckstein (2002) 

samt Bennett (2012) är kommuninvånarnas delaktighet. Här menar de att delaktigheten och 

initiativtagandet till arenabyggen får väldigt svagt stöd av kommuninvånarna, vilket ligger i linje 

med de resultaten våra resultat. Kommuninvånarna var den enda kategori av alla som inte hade 

någon avgörande drivkraft till arenainvesteringarna. Kommuninvånarnas aritmetiska medelvärde 

var på samma nivå som finansinstitutens, 2,16. Dock så hade kommuninvånarna den lägsta 

standardavvikelsen, det vill säga att flest respondenter var överens om att deras nivå på 

engagemang var lågt och att detta vaga intresse återspeglade sig hos de flesta av kommunerna. 

Det verkar som att de som får betala för arenan inte har varit den drivande faktorn utan istället så 

har det varit föreningarna och politikerna. Detta är i sin tur kanske inte så konstigt att 

föreningarna är starka initiativtagare eftersom det är just dessa som nyttjar arenan mest. Totalt 

handlar det om 50 nya arenor vars majoritet av dessa kontrakt har tillfallit de stora byggbolagen. 

n=47 Peab NCC Skanska Övrigt 

Antal arenor 13 9 5 20 

Andel 27 % 19 % 10 % 44 % 

Tabell 4.1.6. Sammanställning av vilka/vilket företaget som byggt arenan 

Sammanställningen visar att Peab varit entreprenör åt mer än vart fjärde arena. NCC har haft 

kontrakten på nästan vart femte arena och Skanska bidrog till 10 % av alla arenor. Det är kanske 

inte så överraskande att det är de större bolagen som står som entreprenör åt majoriteten av 

arenainvesteringarna. Dels deras rutin och kompetens, den geografiska spridningen samt 
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möjligheten för dessa att kunna bidra som en totalentreprenör åt projekten är möjliga bidragande 

faktorer till varför dessa varit de mest återkommande byggföretagen.  Kategorin övrigt består av 

ej återkommande mindre företag som vi ansett ointressanta att redovisa eftersom dessa många 

gånger är lokala entreprenörer eller delad entreprenad. Vid en summering av 

finansieringskällorna så kom vi fram till följande:  

n=44 Σ % 

Kommun 14,5 st 33 % 

Swedbank 11,5st 26 % 

Ingen 6 st 14 % 

Vet ej 4 st 9 % 

Nordea 3,5 st 8 % 

Nämns ej 2 st 5 % 

Den Danske Bank 1 st 2 % 

Privat 1 st 2 % 

Handelsbanken 0,5 st 1 % 

Tabell 4.1.7 Sammanställning på vilka som har varit kreditgivare till investeringarna. 

 

Det vanligaste sättet att finansiera en arena i Sverige är enligt ovanstående data att kommunen 

står för finansieringen. Det kan vara att kommunen lånar ut pengar själva till arenan eller att 

dessa agerar borgenär. Detta gjordes alltså hos 16 arenor där kommunen bidrog med egna medel, 

vilket motsvarar en tredjedel av alla arenor. Delaney och Eckstein (2003) menar att finansbolag 

gärna är med och bidrar som långivare till arenorna i USA. Mest representerat av finansbolagen i 

Sverige är alltså Swedbank som med sina 11,5 (delfinansierat ihop med kommun) arenor, 

motsvarande 26 %, utmärker sig gentemot de få procentsatserna som likvärdiga finansinstitut har. 

Totalt hade över 15 miljarder investerats i dessa byggen. Hur finansieringsstrukturen sett ut för 

dessa ca 15 miljarderna finns i tabellen nedan: 
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n=49 

Andel 

oviktad Andel viktad 

Kommunala medel 61 % 50 % 

Privata investerare 36 % 47 % 

Övrigt/Annat 1 % 1 % 

Statliga bidrag 1 % 1 % 

EU-medel 1 % 1 % 

Tabell 4.1.8 - Hur arenorna har finansierats, utan och med hänsyn till grundinvestering 

 

I ovanstående tabell åskådliggörs hur arenorna har finansierats, det vill säga vilka som har betalat 

för arenan. Då investeringsbeloppen skiljer sig väldigt mycket mellan de olika arenorna så har en 

justering gjorts för att skapa en bild över hur den totala summan på 15 192 miljoner kr egentligen 

har fördelats. Värdena i den högra kolumnen är alltså baserade på hur varje enskild respondent 

har besvarat hur mycket arenan kostat samt hur den har finansierats. Det viktade värdet 50 % som 

är tilldelat kommunen kan jämföras med de 59 % som Bennett (2012) menar vara det offentliga 

bidraget i USA till arenainvesteringarna. Det svenska bidraget motsvarar alltså halva summan av 

15 192 miljoner kronor, vilket ger en total investeringskostnad på 7 596 miljoner i offentliga 

medel för arenainvesteringar. För att skapa en jämförelse mellan de båda studierna så har 

medianåret på respektive studies omfattnings tagits, vilket ger att denna studie hänvisar till 

Sveriges befolkning år 2007 och att Bennetts befolkningsmängd utgår utifrån år 2002. Detta ger 

befolkningsmängderna 9 182 927 (SCB, 2016) respektive 287 630 000 (Multipl, 2016) vilka 

sedan divideras med totalsumman på respektive lands totala investeringsbelopp i arenor. 

Ovanstående information summeras i följande tabell: 
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Sverige USA 

Befolkningsmängd 9 182 927 287 630 000 

Summerade investeringsbelopp för 

respektive studie i SEK 15 192 000 000 143 674 800 000 

Offentliga medel 7 747 920 000 84 768 132 000 

% Kommunal/Offentligt bidrag 51 % 59 % 

Offentlig krona per invånare 844 kr 295 kr 

Krona per invånare 1 654 kr 499 kr 

Tabell 4.1.9 - Sverige 2000-2014 vs USA 1995-2009 (Källa: Bennett, 2012)
16

 

 

En snabb jämförelse med den studie Bennett (2012) framförde i USA visar att vi under 

arenaboomen i Sverige förhållandevis har spenderat ungefär 3 gånger så mycket i Sverige än i 

USA, utslaget per person. Som ovanstående diskussion påvisar står den offentliga finansieringen 

för en stor del av de summor som investerats. Kommande tabeller går igenom de svenska 

kommunernas roll och inverkan på arenainvesteringarna. 

n=48 

Ingen 

betydelse Liten betydelse Betydelse 

Stor 

betydelse Avgörande betydelse 

Antal 2 3 2 16 25 

Andel 4 % 6 % 4 % 33 % 52 % 

Tabell 4.1.10 Kommunens roll vid finansiering 

 

                                                           

16
 Tabellens syfte är enbart att skapa en ungefärlig jämförelse gentemot Bennets (2012) resultat och använder sig av 

valutakursen för 2016-05-06, hänsyn till inflation har inte tagits i beaktning.  
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n=48 

Ingen 

betydelse Liten betydelse Betydelse 

Stor 

betydelse Avgörande betydelse 

Antal 2 9 5 15 17 

Andel 4 % 19 % 10 % 31 % 35 % 

Tabell 4.1.11 - Kommunens roll vid framdrivning och planering av arenan 

 

n=47 Ja Nej 

Antal 7 40 

Andel 15 % 85 % 

Tabell 4.1.12-Om respondenten ansåg arenainvesteringen möjlig utan en kommunal inblandning. 

 

Det vi kan se är att kommunen haft en stark eller avgörande roll vid finansieringen av 

arenainvesteringarna men däremot så verkar det som om att de har reducerat sin betydelse när det 

kommer till planering och framdrivningen av arenan. Om då 85 % ansåg att det inte går att bygga 

en arena utan kommunens inblandning och att 85 % ansåg att de hade en avgörande/stor roll vid 

finansieringen av arenan så kan vi kanske dra slutsatsen om att Paulsson (2014) påstående att det 

inte går att bygga arenor utan kommunens inblandning stämmer. Vårt resultat visar att det finns 

ett starkare behov av kommunens finansiella resurser än dess kompetens. För vid just planerings- 

och framdrivningsstadiet av arenan så verkar externa aktörer, utanför den kommunala 

verksamheten, få en större betydelse och kommunen är istället med och betalar eller agerar 

borgenär när det kommer till finansieringen. Att kommunen är med vid finansieringen och är så 

pass viktig förklaras av flertalet tidigare studier som t.ex. att kommunen redan i dagsläget är en 

väsentlig hyresgäst och står för betydande delar av arenans intäkter (Kasurinen, 2015) och 

tvingas fortfarande gå in och backa upp de årliga underskott på över 400 miljoner kronor i 

driftkostnader (Sveriges Radio, 2014). Att kommunen även står för 50 % av de totala 15,2 
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miljarderna som investerats sedan 2000-talet gör respondenternas svar än mer rimliga om att 

dessa investeringar inte hade varit möjliga utan kommunens finansiella resurser. En viktigt och 

intressant fråga är vilka orsaker och drivkrafter som ligger bakom dessa enorma belopp som 

diskuterats ovan vilket vi skall diskutera nästa del av analysen. 
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4.2 Orsakerna bakom investeringarna i den svenska arenboomen 
Anledningarna till varför det byggs arenor kan variera och många gånger så har flera olika 

orsaker stått till grund för att kunna genomföra investeringen. De starkaste orsakerna till varför 

arenainvesteringarna har genomförts har sammanställts i tabell nedan där de starkaste orsakerna 

presenteras högst upp och sedan blir de svagare längre ner i tabellen.  

Orsaker (n=49) 

Avgörande 

inverkan 

Stor 

inverkan 

Liten 

inverkan 

Ingen 

inverkan 

Rationalisering och förbättring 31 % 59 % 6 % 4 % 

Ökad idrottssatsning 8 % 72 % 16 % 4 % 

Ökad samhällsnytta 16 % 61 % 21 % 2 % 

Ökad Image 18 % 45 % 31 % 6 % 

Ökad publikkapacitet 10 % 40 % 16 % 33 % 

Ekonomisk lönsamhet 4 % 20 % 35 % 41 % 

För stadens/kommunens överlevnad 2 % 22 % 39 % 37 % 

Ekonomisk utveckling 2 % 20 % 47 % 31 % 

Ändrade miljö och lag/-

säkerhetskrav 0 % 12 % 45 % 43 % 

Tabell 4.2.1 De främsta orsakerna till den svenska arenaboomen presenterat i logisk följd 

 

Anledningarna till varför man byggde arenor är oftast en kombination av olika faktorer som 

tillsammans skapar tillräckligt med incitament till att bygga en arena. Undersökningen påvisade 

att vissa av dessa motiv var betydligt mer avgörande och återkommande hos många 

arenainvesteringar och enligt undersökningen så tenderar Rationalisering och förbättring, 

Strategi, Utveckling och Image vara orsaker av större betydelse. 

Ett grundincitament till arenainvesteringar börjar med rationalisering och förbättring 

vilket var den viktigaste orsaken till varför man skulle bygga en ny arena. En ny arena behövde 

ersätta den gamla som ansågs vara nedsliten och gammal och då valdes att bygga en ny arena 

istället. Ca 90 % ansåg att denna faktor hade en stor och/eller avgörande inverkan till varför en 
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arenainvestering genomfördes och endast i 10 % av fallen så hade faktorn ingen eller liten 

inverkan. Jansson (1992) menar att ur en institutionell teoriansats brukar rationalisering och 

förbättring ses som ett krav för att legitimera ett investeringsbeslut. Att rationalisering och 

förbättring var den starkaste orsaken till varför investeringen gjordes är analog med teorin där 

Alpenberg och Karlsson (2005) samt Grubbström och Lundquist (2005) presenterar att detta 

många gånger är grogrunden till att investeringen genomförs. Utifrån den institutionella 

teoriansatsen och vad som bör göras för att skapa legitimitet, så är just dessa initiala orsaker som 

rationalisering och förbättring även den orsak som är viktigast bland arenainvesteringar. Vid en 

uppföljning av där arenorna fick besvara hur de upplevde att utfallet av rationalisering och 

förbättring blev så rankades orsaken på 4:e plats. Detta var den faktor som hade starkast inverkan 

på motiven till varför en arenainvestering genomfördes och 40 % tyckte att arenan hade blivit 

bättre eller mycket bättre. 4 % ansåg att arenan hade blivit sämre eller mycket sämre. 

Nästa motiv var ökad idrottssatsning där ca 80 % ansåg att motivet var av stor eller 

avgörande inverkan. Kommunen och staden behövde en arena som en strategi för att utveckla 

idrottssatsningen och på så sätt även bidra till hälsosammare livsstil och mer välmående invånare. 

Här var det även väldigt viktigt att kommunens elitlag blev tillfredsställt eftersom denna var en 

imagehöjande och viktig symbol utåt och ett slags konkurrensmedel gentemot andra kommuner. 

Detta argument är det som Johnson och Whitehead (2000) samt Sveriges Radio (2014) menar är 

bland de starkaste orsakerna till att bygga en arena, vilket går i hand med våra resultat. Att värna 

om kommunens elitlag anses vara av stor vikt eftersom det är många gånger kommunens elitlag 

som hamnar i media och på så sätt symboliserar kommunen. Den imagehöjande faktorn har 

diskuterats väldigt flitigt bland annat Delaney och Eckstein (2003) som båda menar att 

arenainvesteringarna har genomförts för att dessa skulle bidra med att öka kommunens/ortens 

attraktionskraft vilket stämmer bra överens med vår undersökning och vilka de främsta orsakerna 

är för just arenainvesteringar. Även Alpenberg och Karlsson (2005) diskuterar investeringar som 

är genomförda bland annat just för att öka imagen och den symboliska faktorn och de 

klassificerar dessa investeringar som superinvesteringar. Bidraget till ökad idrottssatsning 

hamnade på en 2:a plats av de olika orsakerna som respondenterna ansåg hade haft en bäst 

bidragande faktor. 52 % ansåg att strategin för att utveckla idrottssatsningen genom att bygga en 
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arena hade blivit bättre eller mycket bättre än vad man först hade hoppats på. Endast 4 % ansåg 

att idrottssatsningen hade påverkats negativt av arenainvesteringen. 

Ökat samhällsberikande för stads/kommuninvånarna eftersom en ny arena innebär ett 

större utbud av aktiviteter var starkt eller avgörande hos 75 % av investeringarna. Detta var den 

tredje starkaste orsaken till varför det byggdes arenor. Tanken var att arenan skulle öka utbudet 

av aktiviteter för invånarna och inte enbart aktiviteter som behandlar sport utan även andra 

sorters evenemang. Det kan handla om mässor, konserter och andra liknande evenemang som inte 

nödvändigtvis har med idrott att göra. Argument är starkt bland motiven till arenainvesteringar 

och det passar även in i teorin om hur kommunala och offentliga investeringar bör värderas och 

vart fokus bör ligga Fjertorp (2010). Ekonomisk lönsamhet är sällan målet med en offentlig 

investering utan det handlar främst om att främja sina invånare (Johnson & Whitehead, 2000; 

Santo, 2007). De som vill få stöd för en arenainvestering använder gärna motivet att en arena är 

en strategi för att skapa ett mer långsiktigt mervärde för sina invånare Delaney och Eckstein 

(2007) och så verkar även vara fallet bland arenor i Sverige då de starkare motiven efter 

rationalisering och förbättring är just att det är en strategi för att öka idrottssatsningen och öka 

samhällsberikandet vilka båda i sin tur skall bidra till att utveckla ett mer långsiktigt mervärde 

och välmående för kommuninvånarna. Johnson och Whitehead (2000) samt Santo (2007) menar 

båda att de finansiella måtten som argument har minskat och istället ligger fokus på de icke-

ekonomiska variabler, liknande ökat samhällsberikande vilket stämmer väl överens med vår 

undersökning.  Respondenterna ansåg också att detta motiv i 50 % av fallen bidragit till det bättre 

eller mycket bättre. Endast 2 % tyckte att arenan hade haft en negativ inverkan på det ökade 

samhällsberikandet.  

Orsaken bidra till en förbättrad stads/kommun image där arenan skulle föranleda en slags 

tillfredsställelse hos invånarna som gärna skulle identifiera och stoltsera sig med sin nya arena 

blev resultatet att nästan 63 % av alla arenor hade en förbättrad statsimage som ett starkt eller 

avgörande motiv för varför man skulle göra en arenainvestering. I en studie som Delaney och 

Eckstein (2002) genomförde så fann de att de 10 arenorna som var med i undersökningen hade 

finansierats med offentliga medel just för att öka statsimagen. Det finns vissa kritiker som till 

exempel Anholt (2010) som tycker att detta argument är lite långsökt för att öka stadens 

attraktionskraft. Men den imagehöjande faktorn verkar vara, om inte alltid den starkaste, så är det 
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ett argument hos de flesta och det tycks vara av vikt att ha en arena som symboliserar orten och 

ökar dess image. Den imagehöjande faktorn var med som ett delat incitament även i motivet ökad 

idrottssatsning vilket stärker idén om att synas på kartan är viktigt för många orter och just dess 

image.  

Den geografiska spridningen i den imagehöjande faktorn skiljer sig åt. Mindre orter vill 

synas på kartan i Sverige medan större städer istället lägger fokus på hur de kan synas utanför 

landets gränser. Det var även image argument som hade bland de flesta avgörande 

motiveringarna till varför man gjorde en arenainvestering. I 18 % av fallen så hade investeringen 

en avgörande-faktor vilket är den kategori efter rationalisering och förbättring som hade högst 

andel avgörande-faktor för arenainvesteringarna. Det har förekommit fall då arenan till och med 

ansågs som nödvändig för ortens överlevnad, det vill säga att arenan var av avgörande faktor. 

25 % ansåg arenan vara av stark eller avgörande betydelse för orten och utan den så skulle de få 

svårt att hävda sig med andra kommuner och just därför en strategiskt väldigt viktig satsning. Det 

var också detta motiv som respondenterna ansåg vara mest nöjda med. 56 % tyckte att bidraget 

till förbättrad statsimage hade blivit bättre eller mycket bättre än vad de först hade planerat. 

Endast 4 % tyckte att arenan hade haft en negativ effekt på staden och dess image. 

Orsaken ökad publikkapacitet ansågs av 40 % ha en stor inverkan och ytterligare 10 % 

ansåg att den var avgörande. 34 % tyckte att arenans kapacitet hade blivit bättre eller mycket 

bättre än planerat. När vi ställde följdfrågan om den nya investeringen hade påverkat publiksnittet 

så svarade 24 % att de inte hade haft någon påverkan eller till och med haft en negativ påverkan 

på publiksnittet och 76 % svarade att arenan hade bidragit till ett ökat publiksnitt vilket motsvarar 

35 av 46 arenor. Vi ställde en följdfråga om hur många procent uppskattningsvis den nya arena 

hade ökat publiksnittet och fick ett ökat genomsnittligt publiksnitt på ca 85 %.  
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n=46 inklusive extremvärde, n=45 exklusive 

extremvärde Procent Ø 

∑ ackumulerade värden inkl. extremvärde= 3898 % Ø +85 

∑ ackumulerade värde exkl. extremvärde =1898% Ø +42% 

Tabell 4.2.2- Genomsnittligt procentökning 

Dock så ligger det extremvärden i dessa beräkningar. En av arenorna redovisade ett ökat 

publiksnitt på närmare 2100 %. Om vi bortser från detta och gör om beräkningen får vi ett 

genomsnittligt ökat publiksnitt på 42 %. När PwC (2008) gjorde sin studie på engelska 

fotbollsarenor och summerade hur publiksnittet påverkats så konstaterades att nybyggda och/eller 

nyrenoverade arenor som byggdes ut med minst 25 % extra i publikkapacitet ökade sitt 

publiksnitt med 127 %. Jämförs vår studie med PwC så är publiksnittsökning hög för båda 

studierna, tas hänsyn till extremvärdet i vår undersökning kan vi dock konstatera att 

publiksnittsökning i England är nästan tre gånger så stor som i Sverige.   

Även argumentet ekonomisk lönsamhet för arenaägarna har fått svagt stöd som argument 

för en arenainvestering. Det verkar som att en investering i arenor inte har lönsamhetsincitament i 

investeringen i sig utan snarare att värdet hamnar i andra mer strategiska och långsiktiga faktorer 

vilket stämmer bra med begreppet superinvestering (Alpenberg & Karlsson, 2005). Sveriges 

Radio (2014) åskådliggjorde i ett reportage att 41 av 43 undersökta arenor i Sverige redovisade 

ett årligt underskott. Dessa underskott summerades till ca 400 miljoner kronor årligen som 

skattebetalarna fick bistå med. Med andra ord så är det relativt ovanligt att arenan är ekonomiskt 

lönsam men möjligheterna finns. 75 % av respondenterna hade inte lönsamhet som ett argument 

eller att det enbart var en svag orsak vilket ligger i linje med Delaney och Ecksteins (2003) 

argument om att lönsamhet, likt ekonomisk utveckling, är ett argument som håller på att 

försvinna hos arenasympatisörerna och istället har fokus skiftat från ekonomiska till icke-

ekonomiska variabler. Fokus har istället lagts på värden som nästintill är omöjliga att mäta men 

även också svåra att ifrågasätta som kritiker. Att det fortfarande används som argument har 

troligen att göra med att är svårt att motivera en så stor investering utan att ens försöka få ihop 

ekonomin. Kalkyler har tillämpats i (se 4.3) 94 % av fallen där någon form av lönsamhet 

förmodligen har påvisats eller om det enbart har handlat om att försöka identifiera kostnaderna. 

Fjertorp och Thomasson (2014) säger kommunala investeringar inte nödvändigtvis behöver vara 
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lönsamma men någon form av ekonomisk rationalitet bör ha legat till grund för 

investeringsbeslutet. Jansson (1992) menar att dessa kalkyler som används för att legitimera ett 

investeringsbeslut måste ha påvisat någon form av lönsamhet och att det sedan sker en 

investering som en konsekvens av en manipulerad kalkyl. Respondenterna har som sagt haft 

lönsamhet som ett väldigt svagt argument men i vissa fall fortfarande som ett argument. Denna 

parameter var den som hade högst missnöje bland respondenterna. Hela 33 % ansåg att arenan 

hade bidragit till det mycket sämre eller sämre än vad som först var planerat. Endast 2 % ansåg 

att arenans lönsamhet hade blivit bättre. 

Stadens/kommunens överlevnad är ett argument som har förekommit enligt Delaney och 

Eckstein (2002). I vissa fall så har strävan efter att få en arena varit så stark så att man menat på 

att staden skulle gå under utan arenan och laget. Dock så var detta bland respondenterna det 

argument som var minst relevant och ganska snarlikt utfallet på frågan om lönsamhet för arenan. 

Hela 75 % ansåg att detta inte var ett avgörande eller ett starkt argument för att genomföra 

arenainvesteringen. Det vill säga att den stora majoriteten av respondenterna inte anser att arenan 

är vital för ortens/kommunens överlevnad. Men sett till enbart de mindre städerna så kunde vi 

konstatera att 45 % av dessa hade arenainvesteringen som en stor inverkan för stadens 

överlevnad. Denna skillnad mellan små och övriga städer ligger i linje med Lerulfs (2010) 

argument då han menar att arenainvesteringarna skall lösa flertalet framtidsproblem för småstäder 

och glesbygd. Sen om arenan är lösningen eller inte är svårt för oss att sia om.  

Argumentet för ekonomisk utveckling har till majoritet, 77 %, ingen eller en liten 

inverkan på varför man byggde en arena. Dock så finns fortfarande en del som faktiskt ansåg att 

den ekonomiska utvecklingen hade en stor eller avgörande roll som argument till 

arenainvesteringen, trots att många studier har påvisat att ökade arbetstillfällen är obefintliga 

samt att det inte finns en ökad ekonomisk utveckling för samhället som motiverar en investering i 

en ny arena (Baade & Dye, 1988;Swindell & Rosentraub, 1988; Bennett, 2012; Värja, 2014). 

Dels så är det väldigt svårt att mäta utfallen på den samhällsekonomiska vinningen och vad gäller 

argumentet att det generera nya arbetstillfällen så har en ny arena tendens att enbart flytta 

personal från en plats till en annan. Delaney och Eckstein (2003) menar att för att argumentet om 

ökade skatteintäkter skall hålla så gäller det att få in pengar från externt håll.  Detta innebär att 

arenan skall genererar inkomster som vanligtvis inte spenderas i kommunen. Till exempel att 
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invånare utifrån andra städer kommer in på besök och väljer att spendera sina pengar i samband 

med arenabesöket. På så vis kommer arenan indirekt generera ytterligare skatteintäkter för 

kommunen. Detta har dock ifrågasatts av många kritiker. Just argumentet för ekonomisk 

utveckling var enligt många forskare, bland andra Mules och Dwyer (2005) samt Delaney och 

Eckstein (2003) historiskt det första argumentet för att få genomföra en arenainvestering. 

Förhoppningarna om att en arena skulle bidra med en ekonomisk utveckling för hela samhället 

var ett starkare argument förr men har med tiden tappat kraft. Enligt undersökningen var detta 

bland de argument som hade flest ingen inverkan och liten inverkan som svarsalternativ.  

Antagligen beror detta skifte av argument som skett hos arenasympatisörerna på att det blir svårt 

att få med sig andra medfinansiärer men framför allt arenakritiker och andra kommuninvånare 

när teorin om ekonomisk utveckling fått mycket kritik och då är det mer effektivt att motivera 

arenainvesteringen med andra variabler. Vid en summering av respondenternas svar kring vad de 

ansåg om arenans konsekvenser gällande den ekonomiska utvecklingen så tyckte 17 % att den 

hade bidragit till det sämre.   

Ändrade miljö och lag/-säkerhetskrav var det motiv som hade absolut lägst inverkan. Nya 

regler och krav från olika förbund hade väldigt svagt stöd för varför en investering genomfördes. 

Även om ändrade miljö och lag/-säkerhetskrav var det svagaste argumentet. 45 % ansåg att den 

hade en liten inverkan och 43 % ansåg att det inte hade någon inverkan alls för investeringen. Det 

vill säga att nästan 88 % av alla investeringar inte var nödvändiga enligt lag att genomföras och 

den del av de tillfrågade som ansåg att motivet hade en stark inverkan motsvarade enbart ca 12 % 

av alla investeringar och ingen av de tillfrågade ansåg att det skulle vara ett avgörande motiv. 

Vårt resultat visar alltså att den ökade säkerheten som Spampinato (2009) diskuterar, inte har 

varit någon orsak till investeringen. Samma sak gäller Fogis (2015) som menar att klubbar vid 

serieavancemang ställs inför hårdare säkerhetskrav och därför blir tvingade till förändring.  
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n=48 

Mycket 

bättre/Bättre 

Som 

planerat 

Mycket 

sämre/Sämre Vet ej 

Inte 

planerat 

 

Förbättrad image 27st (57%) 17st (35%) 2st (4%) 1st (2%) 1st (2%) 

Ökad idrottssatsning 25st (52%) 18st (38%) 2st (4%) 1st (2%) 2st (4%) 

Ökat samhällsberikande 24st (50%) 22st (46%) 1st (2%) 1st (2%) 0st (0%) 

Rationalisering och 

förbättring 19st (40%) 24st (50%) 2st (4%) 0st (0%) 3st (6%) 

Ökad publikkapacitet 16st (34%) 20st (42%) 6st (13%) 0st (0%) 5st (11%) 

Stadens överlevnad 7st (15%) 26st (54%) 3st (6%) 3st (6%) 9st (19%) 

Ekonomisk utveckling 5st (10%) 22st (46%) 8st (17%) 3st (6%) 10st (21%) 

Annat 4st (8%) 11st (23%) 1st (2%) 4st (8%) 28st (59%) 

Ändrade miljö/säkerhetskrav 2st (4%) 30st (63%) 1st (2%) 0st (0%) 15st (31%) 

Ekonomisk lönsamhet 1st (2%) 18st (38%) 16st (33%) 3st (6%) 10st (21%) 

Tabell 4.2.3 - Utvärdering av de orsaker som påverkat varför en arena har byggts. 

Summering analys Orsakerna bakom investeringarna i den svenska arenaboomen 

Anledningen till att investera i en ny arena kan göras av många olika orsaker. Vid en 

sammanställning av dessa kunde vi konstatera att rationalisering och förbättring var den främsta 

orsaken till nya arenainvesteringar eftersom de gamla arenorna ansågs slitna och föråldrade. 

Arenorna är tänkta som en strategisk investering där målen har varit att utveckla och satsa på 

idrotten, öka välbefinnandet för kommuninvånarna samt förbättra stadens image. Det bidrag som 

respondenterna var mest nöjd med var den image som arenan hade skapat samt den positiva 

utveckling som den hade genererat för idrotten. Även det ökade samhällsberikande var 

respondenterna väldigt nöjda med. Störst missnöje bland respondenterna var det på den 

ekonomiska lönsamhet samt den ekonomiska utvecklingen som arenan hade bidragit med. 
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4.3 Investeringsstrukturen i arenainvesteringarna  
 

n=48 Antal Andel 

Kommunen 17st 27% 

Oberoende 

konsulter 15st 24% 

Byggbolag 12st 19% 

Arenabolag 10st 15% 

Annat 9st 14% 

Bank 0st 0% 

Tabell 4.3.1 Illustrerar vem som tog fram kalkylen  

 

Enligt undersökningen så var det främst kommunerna själva som tog fram kalkylen till 

investeringarna. Totalt hade 64 st kalkyler tagits fram och till 17 av 64, motsvarande 27 % var 

framtagna av kommunerna själva, vilket ligger i linje med Delaney och Eckstein (2002) studier 

som menar att kommunerna är drivande initiativtagare bakom arenainvesteringarna. Vid 24 % av 

kalkylerna så hade användes oberoende konsulter för att ta fram kalkylunderlag till investeringen 

och den tredje mest återkommande parten var byggbolagen. Vi tycker att det kanske inte så 

konstigt att byggbolagen är med och tar fram kalkylerna eftersom dessa borde ha större 

erfarenhet och insikt i vilka kostnadsposter som borde påverka kalkylen. Även Paulsson (2014) 

har diskuterat byggbolagens initiativ kring dessa byggen vilket skulle kunna vara en av 

förklaringarna till varför de är bland de främsta instanserna att ta fram kalkyler. Enligt 

undersökningen så hade bankerna ingen delaktighet alls i att ta fram kalkylerna, vilket gör att 

Delaney och Ecksteins (2002) antagande om att bankerna skulle vara starkt drivande till 

investeringarna mindre relevant med tanke på deras frånvaro vid kalkylframtagningen. Vidare 

undersökte vi vilka kalkylmetoder som hade tillämpats vid investeringen. 
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n=49 Antal Andel 

Internräntemetoden 16st 34 % 

Annuitetsmetoden 11st 23 % 

Nuvärdemetoden 10st 21 % 

Annan 9st 19 % 

Payback med 

kalkylränta 9st 19 % 

Payback 5st 10 % 

Ingen 3st 6 % 

Tabell 4.3.2 - De kalkylmetoderna som använts vid arenainvesteringarna. 

 

Vi fick in 63 svar av 49 tillfrågade. 6 % av respondenter uppgav att de inte tillämpat någon 

kalkylmetod vilket innebär att resterande 94 % har använt minst en kalkylmetod. Totalt hade 16 

av 49 arenor, det vill säga ungefär 34 % använt sig av internräntemetoden, annuitetsmetoden 

uppmättes till 23 % och nuvärdemetoden till 21 %.  I det öppna svaret annan svarade 6 av 9 

respondenter att de inte visste vilken kalkylmetod som hade använts och 3 hade tillämpat egna 

modeller.  Att svaren blev fler än respondentantalet ligger i linje med studier av Klammer och 

Walker (1984), Pike (1988) samt Holmén och Pramborg (2009) som menar att de flesta företagen 

använder flera kalkylmetoder vid investeringsbeslut.  Nedan visas en sammanställning på studier 

av Yard (1987), Sandahl och Sjögren (2003) samt vårt resultat. 
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Yard 

(1987) 

Sandahl 

och 

Sjögren 

(2003) Arenabommen 

n=49 Andel Andel Andel 

Payback metoden + Payback-metoden med 

kalkylränta 40 % 78 % 29 % 

Nuvärdemetoden + Annuitetsmetoden 28 % 52 % 44 % 

Internräntemetoden 25 % 21 % 34 % 

Tabell 4.3.3 - Kalkylmetoder i praktiken – Jämförelse 

 

Vårt material har anpassats efter hur de tidigare studierna är utformad för att skapa en 

jämförbarhet. Både Yard (1987) samt Sandahl och Sjögren (2003) menar att 

internränteberäkningar och nuvärdemetoder blir mer effektiva i situationer med större och mer 

komplexa kalkylobjekt, vilket stämmer överens med vår studie. Alltså förhåller sig dessa resultat 

i linje med tidigare teori även om procentsatserna skiljer sig. Att internräntemetoden var starkast 

kan ha att göra med att metoden ger en uppskattning på vilken avkastning investeringen kommer 

att genererar och denna skall då sen jämföras med det krav som finns på lönsamheten. Om kravet 

i sig då är lågt så kommer också investeringen lättare att godkännas Jansson (1992). Fjertorp och 

Thomasson (2014) menar att internräntemetoden inte är lämplig om kalkylobjektet saknar 

väsentliga inbetalningsöverskott, vilket kan ställas mot Sveriges Radios (2014) studie där 41 och 

43 arenor vid undersökningen hade negativa inbetalningsöverskott. Att nuvärdemetoden och 

annuitetsmetoden har använts frekvent beror möjligen på att de med fördel kan användas vid 

både lönsamma och olönsamma investeringar (Fjertorp & Thomasson 2014), vilket kan kopplas 

samman med de underskott som Sveriges Radio (2014) belyser samt analysdel 4.2 där vi 

fastställde att ekonomisk lönsamhet var bland de svagare orsakerna till varför en arena byggs. 

Vår procentsats på nuvärdemetoden + annuitetsmetoden borde varit högre än de tidigare 

presenterade studierna då dessa är generella i den mån att de inte ser till någon specifik typ av 

investeringar. Som tidigare nämnt så ska internräntemetod och nuvärdemetod/annuitetsmetod var 

högre för större projekt. Payback-metoden uppmättes i vår studie till 29,5%, vilket kan jämföras 
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med 40 % respektive 78 % från tidigare studier, vilket delvis borde förklaras med tidigare 

resonemang om att de andra metoderna bör ha större vikt.  Enligt Fjertorp och Thomasson (2014) 

så kan metoderna enbart användas om kalkylobjektet visar stora inbetalningsöverskott, vilket 

enligt Sveriges Radio (2014) inte borde vara möjligt. Av de som tillämpat payback-metoden gavs 

följande värden.  

n=10 Min Max Genomsnitt 

Antal år 10 100 31,6 

Tabell 4.3.4 - Anger återbetalningstiden på investeringen 

 

Den genomsnittliga återbetalningstiden för kalkylobjekten var 31,6 år vilket kan jämföras med 1-

3 år som Segelod (1986), Yard (1987), Andersson (1994) samt Alpenberg och Karlsson (2005) 

menar är vanligt. Dock poängterar Segelod (2002) att större strategiska investeringar ofta har 

lägre krav på återbetalningstiden, vilket kan konstateras bland arenorna.  

Att ingen kalkyl användes i 6 % fallen kan del förklaras av Fjertorp (2010) som menar att 

offentliga investeringar gärna lägger mer fokus på variabler som inte handlar om lönsamhet. Dels 

så har arenorna rankat lönsamheten som en mindre viktig orsak till investeringen. Lumijäärvi 

(1991) förklarar att kalkylerna ibland förbigås om ett investeringsbeslut redan har tagits, det vill 

säga att användningen av kalkyl eller vilka värden en sådan skulle generera blir oväsentlig. Som 

tidigare presenteras i 4.2 har var majoriteten inte nämnvärt intresserade av en ekonomisk 

lönsamhet när investeringen genomfördes, vilket rent logiskt borde ha givit en högre andel med 

arenor utan kalkyler. En förklaring till att procentsatsen inte är högre ges av Jansson (1992) som 

menar att kalkylerna används som ett sätt att legitimera investeringen. Det vill säga att en 

investering inte kommer att godkännas eller att den kommer att få mycket kritik om det inte finns 

en kalkyl på investeringsobjektet. Sen om investeringen är lönsam eller inte är inte av lika stor 

betydelse utan det handlar snarare om att legitimera investeringen genom att göra det som den 

företagsekonomiska skolan säger att man borde göra för att ta ett rationellt beslut, det vill säga 

använda sig av en investeringskalkyl. Kalkylerna blir mer som ett måste och då justeras 

variablerna för att kalkylen ska gå i linje med de krav som finns ställda på objektet.  
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Efter att en kartläggning av vilken metod som använts så blir det naturligt att se till vilken 

kalkylränta som har använts till grund för investeringsbeslutet. Detta presenteras i följande tabell. 

n=45 Antal Andel 

Låneräntan 16st 36 % 

Annan/Vet ej 13st 29 % 

Policy 9st 20 % 

Kapitalkostnaden 5st 11 % 

Alternativkostnaden 1st 2 % 

Benchmarking 1st 2 % 

WACC 0st 0 % 

Tabell 4.3.5 - Kalkylräntan för de svenska arenorna. 

 

Här var deltagande högt men den genererade data blev lite vag. Totalt var det 45 som svarade. Av 

dessa 45 så var det 13 stycken, det vill säga ca 29 % av respondenterna, som svarade vet ej. Av 

de 32 resterande svarenen var låneräntan dominerande då den motsvarade hälften av dessa. Detta 

ger en tydlig indikation på att det inte finns några egentliga lönsamhetskrav eller någon risk 

inräknad i projektets kravnivåer vilket överensstämmer med analysdel 4.2 där arenorna i regel 

menade att lönsamheten hade låg eller ingen inverkan på investeringen. Löfsten (2002) samt 

Fjertorp och Thomasson (2014) menar att kravnivåerna inte bör innehålla risk- eller 

avkastningskompensation vid offentliga investeringar, det vill säga att de ska använda sig av 

enbart låneräntan. I nedanstående tabell visualiseras vilken ägarstruktur som valt att tillämpa 

låneräntan som kalkylränta. 

n=16 Kommunal OPS Privat 

Antal 3st 4st 9st 

Andel 19 % 25 % 56 % 

Tabell 4.3.6 - Låneräntan sorterad efter ägarstruktur 
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Vår data visar ett motsatt förhållande mot vad Löfsten (2002) och Fjertorp och Thomasson 

(2014) rekommenderar, då merparten som använt sig av låneräntan som kalkylränta har en privat 

ägarstruktur. Det näst mest vanliga sättet att bestämma hur kalkylräntan sattes var genom policy, 

d.v.s. en förutbestämd kalkylränta där 9 av 45, det vill säga cirka 20 %, hade använt sig av en 

redan förutbestämd policy 8 av de 9 arenorna som tillämpar policy som kalkylränta har en 

kommunal ägarstruktur. Vi saknar dock information om vad den specifika policyn är baserad på 

och kan därför inte förkasta Löfstens (2002) påstående då policyn möjligen är baserade på enbart 

låneränta och det i så fall skulle få en stor inverkan på tabellen ovan. 

Ingen av respondenterna hade använt sig av WACC, d.v.s. att ingen av arenorna hade 

tillämpat ett kalkylkrav där investeringen skulle generera en avkastning för både kreditgivare och 

investerare som satsat eget kapital utan dessa investeringar tenderar enbart att tillfredsställa 

kreditgivarna. Kravnivån på kalkylerna som har tillämpats finns sammanställt nedan. 

n=42 0-2% 2,01-4% 4,01-6% 6,01-8% Vet ej 

Antal 0st 8st 12st 3st 19st 

Andel 0 % 19 % 29 % 7 % 45 % 

Tabell 4.3.7 - Anger de kalkylräntor som tillämpats vid arenainvesteringen 

  

n=23 Min Max Medel Typvärde Standardavvikelse 

Kalkylräntan 2,50 % 8 % 4,78 % 5,50 % 1.31 

Tabell 4.3.8 - Vilken kalkylränta som användes  

 

Vi fick in totalt 42 svar. 19 av dessa svar var vet ej, vilket gör det svårt för oss att kunna dra 

några slutsatser. Tabellen ovan visar att intervallet 4-6% i kalkylränta är det mest förekommande. 

29 % av de 42 svarande, det vill säga 12 stycken, hade använt dessa nivåer på sin kalkylränta. 19 

% hade en kalkylränta mellan 2-4% och 7 % hade kalkylräntor som var över 6 %. Om vi jämför 
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våra kalkylräntor med Lakomaa (2013) som menar att kommunala investeringar vanligen 

tillämpar en kalkylränta på 3-9% så ligger alla under hans maximalnivå på 9 %. Jansson (1992) 

menar på att dessa låga nivåer används för att kalkylerna lättare skall gå ihop sig och godkännas 

som investeringsobjekt. Dessa räntor skall alltså reflektera det avkastningskrav som finns på 

investeringen och här återspeglar sig både risken i projektet och risken hos låntagaren själv 

(Brealey et al., 2014). Men dessa aspekter hamnar lite i skuggan av den kommunala 

inblandningen. Fjertorp och Thomasson (2014) menar att risken inte bör tas i beaktning om inte 

projektet riskera generera stora ekonomiska problem i framtid och då skall alternativkostnaden 

istället ligga till grund för en lämplig kalkylränta eller att en samhällsekonomisk kalkyl 

innehållande parametrar som mäter hur en arena kommer att påverka sysselsättningen, image och 

turism bör istället tillämpas. Privata aktörer har oftast betydligt högre avkastningskrav eftersom 

investeringen skall täcka kostnaderna för eventuellt lånat kapital och sedan ge investerarna en 

avkastning. Enligt Tell (1978), Yard (1987) Andersson (1994) samt Sandahl och Sjögren (2003) 

är en kalkylränta motsvarande 15-20% vanligt hos privata aktörerna, dock fanns det ingen 

svarande i närheten av dessa nivåer då det högsta värdet i vår studie var 8 %. Vid en jämförelse 

mellan kommunal och privat ägarstruktur så fanns det ingen nämnvärd skillnad på 

kalkylräntenivån.  

En annan viktig aspekt är hur länge investeringen är tänkt att vara lönsam eftersom det är 

denna tid som skall utgöra grunden för hur lång tidsaspekt kalkylen skall ha och hur pass många 

årliga inbetalningsöverskott som den skall generera, d.v.s. den ekonomiska livslängden.   

n=33 Min Max Medel Typvärde Standardavvikelse 

Ekonomisk livslängd 10 år 100 år 40 år 50 år 15,4 år 

Tabell 4.3.9 - Sammanställning at de olika ekonomiska livslängderna som tillämpats i kalkylen 

 

Den kortaste ekonomiska livslängden var på 10 år och det projekt som hade längst ekonomisk 

livslängd var på 100 år. Den vanligast tillämpade ekonomiska livslängden var 50 år och 

medelvärdet 40 år. Inkomstskattelagen § 5, kap 19, säger att en investering skall skrivas av 

baserat på den ekonomiska livslängden och det är också dessa rekommendationer som Fjertorp 
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och Thomasson (2014) förespråkar, nämligen 33-50 år. Vår studie visar att arenorna ligger inom 

denna riktlinje. Segelods (1986) studie visar att strategiska investeringar med väsentliga 

investeringsbelopp hade en betydligt längre ekonomisk livslängd än icke-strategiska 

investeringar. Även Alpenberg och Karlsson (2005) drar paralleller med lång livslängd och lång 

återbetalningstid. Då vi har ett medelvärde på 40 år talar detta för att investeringen har setts som 

strategisk. Vårt underlag till hur den ekonomiska livslängden bestämts är tyvärr vagt då enbart 22 

stycken svar erhållits. Bland dessa var den starkaste anledningen juridiska och skattemässiga skäl 

vilket stämmer överens med teorin, dock var det enbart 8 respondenter som uppgett detta. 

Jansson (1992) skriver att det finns vissa tillvägagångssätt för att lättare legitimera en kalkyl och 

ett investeringsobjekt. Ett av dessa sätt är att ha så långa ekonomiska livslängder som möjligt. 

Detta för att ge investeringen en möjlighet att gå ihop sig och på så sätt skapa lönsamhet och på 

så sätt legitimitet. Kalkylerna kring dessa projekt har debatterats i media och många är kritiska. 

Lerulf (2010) är en av kritikerna som är tydlig med att markera att det råder slarv bland 

kalkylerna, vidare menar han att det många gånger rör sig om glädjekalkyler. Vi undersökte om 

några efterkalkyler hade gjorts och fann följande. 

n=47 Andel 

Ja 49 % 

Nej 51 % 

Tabell 4.3.10 - Om en efterkalkyl har upprättats. 

 

Frågan besvarades av 47 respondenter där 51 % av dem menade att inga efterkalkyler hade gjorts. 

Med tanke på den kritik som arenorna fått av bland annat Lerulf (2010) så trodde vi att 

incitamentet att upprätta en efterkalkyl skulle öka då arenorna skulle vilja visa att förkalkylerna 

hållit. En förklaring till varför majoriteten inte har genomfört någon kan vara att kalkyler ofta 

används för att legitimera ett investeringsbeslut, och efter att investeringen väl har genomförts 

finns det således inga incitament till att upprätta en efterkalkyl (Jansson, 1992). En annan 

förklaring till varför efterkalkyler inte har gjorts ges av Segelod (1986) och är att det 

förkalkylerade utfallet sällan stämmer med det efterkalkylerade. Vidare kritiserar Lerulf (2010) 
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de skenande investeringskostnaderna där grundinvesteringarna har blivit mycket dyrare än vad 

som först var planerat. En sammanställning av budgetavvikelserna finns i tabell nedan. 

Budgetavvikelse 

(n=45) Ja Nej 

Antal 26 st 19 st 

Andel 58 % 42 % 

Tabell 4.3.11 - Avser kalkylen för grundinvesteringen och antalet av dessa som avvek från 

beräknat 

 

Totalt var det budgetavvikelse på 58 % av alla investeringar. Dock så är inte samtliga dessa av 

negativ karaktär det vill säga att investeringen blev dyrare än vad som först var tänkt. 6 st. arenor, 

ca 13 % blev billigare än vad som var först planerat. 45 % av alla arenainvesteringar översteg de 

initiala beräkningarna. De vanligaste orsakerna till varför det blev budgetavvikelse var för att 

oförutsedda moment dök upp eller att olika slag av rationaliseringsarbeten tillkom. Totalt kostade 

samtliga avvikelser ca 1 573 miljoner mer än beräknat, vilket ger en total procentuell avvikelse 

på ca 10 %. Denna avvikelse är liten i jämförelse med den studie Segelod (1986) genomförde där 

han menar att stora anläggningsprojekt har en genomsnittlig budgetavvikelse på 60 %. Lerulf 

(2010) gjorde en studie på 7 olika arenor och påvisade då att det förelåg slarv i dessa kalkyler. 

Vidare förklarade han att projekten många gånger först vinner stöd hos politikerna i ett stadie där 

kalkylerna är gynnsamma för att sedan bli dyrare när arenaprojektet väl fått stöd om att 

genomföras. Denna teori får stöd av flertalet kritiker som bland annat Segelod (1986), Björkman 

(1989) Lumijäärvi (1991) och Jansson (1992). Denna typ av kalkyler kallar Jansson (1992) för 

glädjekalkyler och dessa är egentligen till för att legitimera ett investeringsbeslut och då gäller 

det också att presentera en kalkyl som ser bra ut. Kostnader och intäkter är nästa steg som 

behövdes analyseras för att se om det även här funnits överoptimism 

 

 



 

 

 

 81 

n=41 

Uppskattade 

intäkter 

Utfall av 

intäkter 

Hyra permanenta gäster 41 % 35 % 

Hyra från event, mässor och dylikt 15 % 20 % 

Subventioner 5 % 5 % 

Bidrag 25 % 22 % 

Försäljning 8 % 8 % 

Reklam 6 % 10 % 

Tabell 4.3.12 - En jämförelse med mellan uppskattade intäkter och verkliga intäkter 

 

Den största posten på de förkalkyler som presenterades var hyra från permanenta hyresgäster 

vilket uppskattades till 41 %. Intäkterna från de tillfälliga hyresgäster, alltså intäkter från olika 

event, mässor och andra evenemang som inte är av permanent karaktär, uppskattades till 15 %. 

Dessa poster tillsammans motsvarade 56 % av intäkterna i förkalkylen. Att hyra är den största 

intäktsposten vid en fastighetsinvestering är kanske ingen banbrytande nyhet och det är också den 

post som Fjertorp och Thomasson (2014) menar på skall vara av störst vikt. 30 % av intäkterna 

uppskattades som olika former av bidrag och subventioner. Ca 8 % från försäljning och 6 % i 

reklam.  

Utfallet blev lite avvikande. Intäkterna från de permanenta gästerna blev 6 procentenheter 

lägre än vad som först var beräknat. Dock så var intäkterna från olika event, mässor och dylikt 

högre än vad som var uppskattat. Denna post blev 5 procentenheter högre än beräknat vilket är 

positivt med tanke på den kritik som dessa har fått i media. Kritiker, bland andra Lerulf (2010)  

menar att denna post har överskattats och därför också delvis varit en bidragande faktor till det 

årliga underskottet på 400 miljoner som Sveriges Radio (2014) rapporterat. Vid en 

sammanställning av vad respondenterna tyckte om de löpande intäkterna så var en stor del 

missnöjda. 
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n=46 

Mycket under/under 

förväntan 

Motsvarat 

förväntan 

Över/mycket över 

förväntan 

Andel 33 % 61 % 6 % 

Antal 15st 28st 3st 

Tabell 4.3.13 - Sammanställning av respondenternas förväntningar på de löpande intäkterna 

 

Ungefär 33 % ansåg att intäkterna var mycket under eller under förväntan. Enbart 6 % tyckte att 

intäkterna var över förväntan och ingen svarade att den var mycket högre än förväntat. Givet av 

tidigare diskussion i denna analysdel har det konstaterades att förväntningarna på 

arenainvesteringarnas ekonomiska lönsamhet redan är väldigt låg. Vi kunde se i analys 4.2 att 

lönsamhet var en av de svagare orsakerna till att det byggdes arenor och om det då redan från 

början varit låga lönsamhetskrav krav på arenan men fortfarande inte kan nå upp till förväntan så 

börjar även kalkylens roll och dess utformning att väcka misstanke med tanke på att det faktiskt 

har tillämpats kalkylmetoder som kräver väsentliga inbetalningsöverskott, alternativt för att 

kostnadslokalisera. Vi vände på frågan och tittade på hur kostnadssidan hade sett ut och kom 

fram till följande.  

n=44 

Uppskattade 

kostnader 

Utfall av 

kostnader 

Drift 35 % 41 % 

Ränta 29 % 20 % 

Underhåll 17 % 16 % 

Avskrivningar 9 % 9 % 

Löner 10 % 14 % 

Tabell 4.3.14 -En jämförelse med mellan uppskattade kostnader och verkliga kostnader 

 

Generellt var de största posterna drift, 35 % och underhåll ca 17 %, Avskrivningar ca 9 %, löner 

ca 10 % och närmare 30 % av kostnaderna beräknades vara ränterelaterade. Fjertorp och 
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Thomasson (2014) menar att drift och underhåll vanligen är de största kostnadsposterna bland 

fastigheter. Dessa uppgick i vår studie tillsammans till 52 % vilket går i linje med ovanstående 

resonemang. Att det dock hade kalkylerats 29 % i räntekostnader gör ju att frågan om hur 

kalkylen gick ihop sig börjar växa.  Värt att poängtera förutom räntekostnaderna är att driften 

blev högre än beräknat, detta ligger i linje med vad Lerulf (2010) diskuterar då han hävdar att en 

underskattad driftskostnad är ett vanligt förkommande fenomen. Utfallet på kostnaderna blev lite 

avvikande, det vill säga stämde inte med vad som först var kalkylerat.  

En post som blev betydligt dyrare än beräknat är lönerna då dessa blev 40 % högre en 

först beräknat. Lerulf (2010) har varit väldigt kritisk till arenainvesteringarna och menar att 

kostnaderna underskattas i kalkylerna vilket föranleder stora underskott som kommunerna måste 

gå in och backa upp. Räntekostnaderna blev dock lägre än vad man först hade förutspått. Dessa 

blev ungefär ⅓ del lägre d.v.s. motsvarade ca 20 % av de totala kostnaderna. Nedanstående tabell 

går igenom ifall de löpande kostnaderna har motsvarat förväntningarna.  

n=47 

Över/mycket över 

förväntat 

Motsvarat 

förväntan 

Mycket under/under 

förväntan 

Andel 36 % 60 % 4 % 

Antal 17st 28st 2st 

Tabell 4.3.15 - Sammanställning av respondenternas förväntningar på de löpande kostnaderna 

 

36 % tyckte att kostnaderna hade varit över eller mycket över förväntan vilket ligger i linje med 

Lerulfs (2010) kritik om att kostnaderna underskattas. Vi undersökte också vad respondenterna 

ansåg om det ekonomiska utfallet som helhet och kunde konstatera ett starkt missnöje. 

n=48 

Mycket 

sämre Sämre 

Som 

planerat Bättre 

Mycket 

bättre Vet ej Ej planerat 

Andel 10 % 24 % 37 % 2 % 0 % 6 % 21 % 

Antal 5st 11st 18st 1st 0st 3st 10st 

Tabell 4.3.16 - Sammanställning av vad respondenterna ansåg om det ekonomiska utfallet 
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Det var totalt över 33 % som ansåg att lönsamheten hade blivit sämre eller mycket sämre än vad 

som var planerat. Då skall vi också ha i minne att det var detta motiv som var bland de svagare 

anledningarna till varför man byggde en arena. Nästan 21 % av arenorna hade inte ens lönsamhet 

som krav när man gjorde investeringen och det var fortfarande hela 33 % som ansåg att arenan 

hade bidragit till det sämre eller mycket sämre när det kom till ekonomisk lönsamhet. Den 

undersökning som Sveriges Radio (2014) gjorde och kunde konstatera att stora driftsbidrag 

årligen ges till arenainvesteringarna stämmer då dessa var av väsentlig betydelse. Även de stora 

driftsunderskotten som Sveriges Radio (2014) påpekade kan konstateras när så stor del av 

respondenterna är missnöjda med sina intäkter och lika stor del är missnöjda med de högre 

kostnader än vad som var förväntat. För att bemöta Lerulfs (2010) kritik, att arenorna använder 

sig av överoptimistiska kalkyler, sammanställde vi de frågor och svar som behandlar 

grundinvesteringen och de nyss nämnda inbetalningsöverskotten. Totalt fick 76 %, 31 av de 41, 

arenor som besvarat samtliga av dessa frågor en avvikelse som antigen hade lett till en dyrare 

grundinvestering, eller ett lägre inbetalningsöverskott än vad som var beräknat. Med andra ord 

styrker detta Lerulfs (2010)  kritik om överoptimism bland kalkylerna. I och med att andelen är så 

stor så ställer vi oss frågan om 76 % omedvetet missbedömt kalkylen eller ifall kalkylen medvetet 

har manipulerats till arenaförespråkarnas fördel för att skapa legitimering vilket gör Janssons 

(1992) teorier om glädjekalkyler väldigt aktuella. Vidare skriver Alpenberg och Karlsson (2005) 

att det är viktigt att se utvecklingssatsningen och helheten i verksamheten samt investeringens 

symboliska värde. Vad gäller stora strategiska investeringar så kan höga kravnivåer istället bli en 

hämsko och ett sätt att undvika detta är att sänka nivåerna på kalkylen för att projektet skall få en 

chans att genomföras. I avsnitt 5.2 så kunde vi konstatera att de främsta orsakerna till varför 

arenorna byggs var för att dessa skulle vara strategiska investeringar för att skapa en långsiktig 

utveckling och en förbättrad stadsimage. Vi kunde även konstatera i analysdelen ovan att 

kravnivåerna har varit väldigt låga på arenainvesteringarna. Detta gör att Alpenberg och 

Karlssons (2005) begrepp superinvestering passar in bra på arenorna och att Alpenberg och 

Lundbergs (2006) antaganden om att arenorna bör hamna under denna investeringskategori 

stämmer med våra resultat.  
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 4.4 Ägarstrukturen och dess inverkan på orsakerna bakom 

arenainvesteringarna 

 

Nedan presenteras en sammanställning av ägarstrukturen för den svenska arenaboomen.  

 n=49 Kommunal 

Offentlig Privat 

Samverkan Privat 

Andel 39 % 10 % 51 % 

Antal 19st 5st 25st 

Tabell 4.4.1 - Visar hur fördelningen av ägarstrukturen ser ut bland arenorna 

Av vår data kan vi konstatera att majoriteten av arenorna är privat ägda. 19 st. motsvarande 39 % 

av de 49 st. undersökta arenorna var 100 % i kommunal regi och 10 % av arenorna hade en 

offentlig privat samverkan. Den stora majoriteten ägare till arenorna var privata aktörer som ägde 

51 % av alla arenor. Föreningarna var med som delägare eller ägare i 4 st. av arenorna (8 %).  

När vi kollade närmare på OPS arenor så uppgav en respondent ett 50/50 förhållande där ägandet 

var jämt fördelat mellan aktörerna. En arena hade en ägarstruktur vars majoritetsägare var 

kommunal.  3 av 5 hade en ägarstruktur där privata aktörer ägde majoriteten av arenan. Så den 

privata ägarandelen är större även bland arenor som har en offentlig privat samverkan. 

I kommande tabell presenteras ägarstrukturen för svenska verksamma arenor byggda 

innan år 2010. Informationen har ursprungligen presenterats av SKL (2010) och sammanlagt 

hade dess studie 91 stycken respondenter.  

n=91 Kommunal Annan Privat 

Andel 70 % 13 % 16 % 

Antal 64st 12st 15st 

Tabell 4.4.2 - Sammanställning av ägarstruktur (Källa: SKL 2010)  

 

Vid en jämförelse av tabell 4.4.1 och 4.4.2 syns markanta skillnader. Den kommunala 

ägarstrukturen har minskat från 70 % till 39 % samtidigt som den privata andelen ökat från 16 % 
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till 51 %. En studie som presenteras av Coates och Humphreys (2000) menar att den kommunala 

ägarstrukturen i USA har förändrats från 36-91% mellan åren 1950 och 1991. Den amerikanska 

ägarstrukturen för arenorna har alltså blivit mer och mer kommunal medan vårt resultat påvisar 

en motsatt förändring. Varför det skiljer sig är svårt att svara på men en tänkbar orsak är att den 

amerikanska jämförelsestudien är föråldrad gentemot vår data, som omfattar arenor som är 

byggda mellan åren 2000-2014. En annan tänkbar faktor som påverkat är att det privata ägandet 

ofta har ett starkt kommunalt finansiellt stöd bland de arenor som är inkluderade i vår studie. 

Detta syns nödvändigtvis inte i ägarstrukturen eftersom den enbart behandlar vilka det är som 

äger arenan. Som vi tidigare konstaterade i kapitel 4.1 så är det finansiella stöd som kommunen 

ger ett måste för att kunna bygga och driva arenor. Totalt sett svarade 85 % respondenterna ansåg 

faktiskt att det inte hade varit möjligt med en arenainvestering utan kommunens inblandning. 

Faktum kvarstår dock att arenaboomens ägarstruktur skiljer sig från SKLs rapport liksom 

gentemot den amerikanska trenden som presenterades av Coates och Humphreys (2000). 

4.4.1 Hypotestestning av samband mellan orsaker och ägarstruktur 

Eftersom populationen var för litet, trots att nästan alla arenor var inkluderade i studien, så fanns 

det inte någon statistisk signifikans i våra resultat. Men som beskrivits i metoden så kunde vi 

bortse från signifikansnivån när urvalet är stort men populationen litet. Vi har därför varken 

falsifierat eller bekräftat någon hypotes utifrån vår regressionsanalys utan istället har vi redogjort 

riktningskoefficienten, som förklarar om någon ägarstruktur och orsak har tenderat att ha en 

starkare korrelation med varandra. Signifikansnivån finns presenterad men detta värde bör ej ges 

för stor vikt då SPSSs regressionsanalys är avsedd för körningar av ett slumpmässigt urval i en 

stor population. Vår undersökning har haft en liten population, 50 arenor, men med ett stort urval 

på 49 deltagare, så blir det mer informativt att kolla på riktningskoefficienten. De orsaker som 

hade störst och mest avgörande inverkan på arenainvesteringar enligt vår analys i 4.2 har använts 

i de statistiska körningarna d.v.s. rationalisering och förbättring, strategi och utveckling, ökat 

samhällsberikande och image. Utöver dessa orsaker gjordes även en hypoteskörning på 

ekonomisk lönsamhet. Detta gjordes dels då lönsamheten kring arenorna diskuterats i media 

(Sveriges Radio, 2014) och dels då den privata ägarstrukturen har ökat till en majoritet. Enligt 

teorin bör privata aktörer ha hårdare avkastningskrav än kommunala (Tell, 1978, Yard, 1987, 

Andersson, 1994). Tecken som har negativ riktningskoefficient innebär att det finns ett starkare 
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samband mellan den specifika orsaken och privat ägarstruktur. Riktningskoefficienter som i sin 

tur är positiva tenderar ha starkare samband med kommunala investeringar. 

Hypotes 1) Rationalisering och förbättring är viktigare för arenor med privat 

ägarstruktur än de som har kommunal ägarstruktur.  Forskning säger att ur en institutionell 

teoriansats brukar rationalisering och förbättring ses som ett krav för att legitimera 

investeringsbeslutet i en organisation (Alpenberg & Karlsson, 2005). Ett vanligt antagande för 

företag är att de försöker vinstmaximera medan ett vanligt antagande för kommuner är att de 

satsar på att skapa samhällsnytta (Mas-Colell et al., 1995).  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,897 ,059   15,174 ,000 

Ägarstruktur -, 014 ,097 -, 022 -, 146 ,885 

a. Dependent Variable: Rationalisering 

Tabell 4.4.1.1 - Hypoteskörning rationalisering och förbättring 

 

Denna orsak hade en väldigt svag korrelation med ägarstrukturen (-0,014). I analys 4.2 så kunde 

vi konstatera att ca 90 % av respondenterna ansåg att detta var en avgörande eller stark orsak till 

varför en investering gjordes. Men när vi testade om ägarstrukturen skulle ha någon inverkan på 

orsaken rationalisering och förbättring så kan vi konstatera att den tenderar vara lika viktigt i 

arenainvesteringarna, oavsett ägarstruktur.  

Hypotes 2 Strategi och utveckling är viktigare vid kommunal ägarstruktur än vid privat. 

Fjertorp (2010) menar att målen för kommunala verksamheter är ofta av annat än ekonomisk 
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karaktär, vilket gör det än viktigare med de strategiska aspekterna vid investeringsbedömning 

(Fjertorp, 2010).  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,793 ,078   10,133 ,000 

Ägarstruktur -, 028 ,129 -, 033 -, 221 ,826 

a. Dependent Variable: Strategiochutveckling 

Tabell 4.4.1.2 - Hypoteskörning Strategi och utveckling 

 

På samma vis som föregående orsak så hade motivet strategi och utveckling ingen starkare 

korrelation till någon ägarstruktur, vare sig privat eller kommunal. -0,028 innebär att motivet 

strategi och utveckling var av lika stor betydelse oavsett ägarstruktur. Målen för kommunala 

verksamheter är ofta av annat än ekonomisk karaktär, vilket gör det än viktigare med de 

strategiska aspekterna vid investeringsbedömning enligt (Fjertorp, 2010) men detta verkar inte 

vara så i fallet med arenainvesteringar.  

Hypotes 3) Ökad samhällsnytta är viktigare vid kommunal ägarstruktur än vid privat. 

Forskning visar att kommuner tenderar att vara mer måna om att göra investeringar som skapar 

en samhällsnytta medan privata företag tenderar att fokusera på att vinstmaximera (Mas-Colell et 

al., 1995). 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,793 ,075   10,537 ,000 

Ägarstruktur ,030 ,124 ,037 ,246 ,807 

a. Dependent Variable: Samhällsnytta 

Tabell 4.4.1.3 - Hypoteskörning Samhällsnytta 

 

Orsaken samhällsnytta hade också väldigt låg korrelation (0,03). På samma sätt som ovan 

nämnda orsaker så kunde vi inte särskilja om ägarstrukturerna hade någon korrelation med ökad 

samhällsnytta. Att se till att kommunens invånare får ett ökat utbud av aktiviteter som i sin tur 

skall leda till ett välmående verkar vara av lika stor vikt oavsett ägarstruktur. Enligt Mas-Colell et 

al. (1995) så är kommuner mer måna om att göra investeringar som skapar en samhällsnytta 

medan privata företag har större fokus på att vinstmaximera. Detta var dock inget som 

återspeglade sig i resultatet av vår hypoteskörning, då oavsett ägarstruktur så har ökad 

samhällsnytta haft lika stor betydelse. 

Hypotes 4) Image är viktigare för arenor med kommunalt ägarskap än privata. Fjertorp 

och Thomasson (2014) skriver i sin rapport att kommuner kan investera stora summor för att 

skapa en bättre image. Detta för att kriterier som lönsamhet inte är prioriterade på samma sätt 

som vid privata investeringar och då hamnar fokus istället bland annat på att skapa en bättre 

image.  
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,552 ,090   6,161 ,000 

Ägarstruktur ,213 ,147 ,213 1,446 ,155 

a. Dependent Variable: Image 

Tabell 4.4.1.4 - Hypoteskörning Image 

Orsaken till att bygga en arena för stadens image var den fjärde starkaste orsaken till varför det 

gjordes arenainvesteringar enligt vår analys 4.2. Vår regressionsanalys visar dock tendenser till 

att image är en starkare orsak hos de kommunalt ägda arenorna. Här förelåg det en korrelation på 

0,213 vilket också är den tydligaste skillnaden mellan de båda ägarstrukturerna och de främsta 

orsakerna till arenainvesteringen. Fjertorp och Thomasson (2014) antagande om ett större fokus 

hos kommunala investeringar för att skapa en ökad image verkar stämma. 

Hypotes 5) Ekonomisk lönsamhet är viktigare för arenor med privat ägarstruktur än dem 

som är kommunalt ägda. Andersson (1998) påpekar att en kommunal investering skall finansieras 

precis som en privat investering, emellertid behöver investeringen nödvändigtvis inte vara 

ekonomiskt lönsam.  Fjertorp (2010) skriver att kommunala investeringar har många andra 

variabler än ekonomisk lönsamhet när de skall göra en investering. Detta genererade hypotes 5. 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,276 ,080   3,428 ,001 

Ägarstruktur -, 099 ,132 -, 112 -, 751 ,457 

a. Dependent Variable: Lönsamhet 

Tabell 4.4.1.5- Hypoteskörning Ekonomisk lönsamhet 

 

Tabellen visar på att en väldigt svag korrelation kunde påvisas (-0,099). Detta innebär att vid just 

arenainvesteringar så har motivet ekonomisk lönsamhet varit av större vikt för de arenor med en 

privat ägarstruktur än de som har en kommunal. Lönsamhet var som tidigare nämnt i 4.2.2 och 

4.2.3 inte en stark orsak men det vi kan se är att det finnas ett starkare intresse i att skapa 

lönsamhet för arenor med privat ägarstruktur än de som har en kommunal. 
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Orsaker/drivkrafter      n=49 Sig Beta 

Rationalisering och 

förbättring 0,885 -0,014 

Strategi och utveckling 0,826 -0,028 

Ökad samhällsnytta 0,807 0,03 

Image 0,155 0,213 

Ekonomisk lönsamhet 0,457 -0,099 

Tabell 4.4.1.6 - En summering av hypoteskörning av ägarstruktur och de främsta orsakerna till 

den svenska arenabommen.  

 

Vid en summering av ovanstående analys av ägarstruktur och de fem hypoteserna så finner vi att 

de 3 starkaste orsaker till varför det byggs arenor, enligt analys 4.2, inte har någon väsentlig 

korrelation med någon specifik ägarstruktur. Alltså har en kommunal och respektive en privat 

ägarstruktur inte haft någon påverkan på de främsta orsaker som legat till grund för 

investeringarna. Det som kan urskiljas är orsakerna image och lönsamhet. Tydligast kunde image 

påvisas hos de kommunala aktörerna som hade ett starkare samband med att göra investeringar 

för det symboliska värdets skull. Ekonomisk lönsamhet var visserligen en svag orsak enligt 

analys 4.2 men dock så fanns det ett tydligare vinstintresse hos de privata aktörerna än vad det 

var hos de kommunala aktörerna.  

 Majoriteten av arenorna ägs av privata aktörer och kommunen står som ägare på 39 % av 

arenorna. 10 % drivs som ett OPS. 
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5. Slutsats 

I detta avsnitt besvaras problemformuleringarna och väsentliga slutsatser diskuteras utifrån 

studiens resultat. Vidare kommer vi att kartlägga den svenska arenaboomen samt redovisa de 

olika orsakerna som ligger till grund för den svenska arenaboomen och hur dess 

investeringsstruktur ser ut. Även en beskrivning av ägarstrukturen ges för dessa arenor samt 

presenteras resultatet av vår hypoteskörning. Avsnittet avslutas med reflektioner kring studiens 

resultat samt förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Slutsatser 

Hur ser den svenska arenaboomen ut?  

Mellan åren 2000 och 2014 har det totalt investerats för 15,2 miljarder SEK i 50 arenor runt om i 

Sverige. Detta ger en genomsnittlig kostnad av 310 miljoner SEK per arena vilket är 90 miljoner 

mindre än för de amerikanska arenorna. Initiativ till dessa investeringen tas främst av lokala 

politiker och föreningar i Sverige. Politiker ligger då i linje med vad tidigare forskning visat 

medan föreningar som initiativtagare pekar åt motsatt håll mot vad befintliga amerikanska teorin 

säger. Föreningarna i Sverige är en väldigt stark initiativtagare till dessa investeringar och sett till 

vilka som faktiskt har betalat för arenorna så utgör kommunen 50 % och privata aktörer de 

resterande 50 % av de totala 15,2 miljarderna. Detta ligger ungefär i linje med de amerikanska 

studier som visade att 59 % av arenainvesteringarna gjorts med offentligt medel och 41 % med 

privata (Bennett, 2012). Totalt svarade 85 % av respondenterna att arenainvesteringarna inte är 

möjliga utan kommunens finansiella inblandning vilket ger stöd åt tidigare svensk forskning 

gjord av Sveriges Radio (2014).  Majoriteten av arenorna är främst ämnade för fotboll, ishockey 

och bandy vilket innebär att arenorna fortfarande byggs med ungefär samma primära aktiviteter i 

åtanke nu som tidigare. Vi kan även se att arenan verkar viktigare för städer med mindre än 50 

000 invånare, vilket ligger i linje med Lerulfs (2010) tidigare forskning. De mindre städerna 

investerar i snitt 110 % mer per arena och person gentemot städer med mer än 200 000 invånare, 

d.v.s. mellanstora städer 
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Vilka är orsakerna bakom investeringarna i den svenska arenaboomen? 

Det byggs arenor av många olika anledningar men den stora delen av respondenterna för 

arenorna är överens om vilka de främsta orsakerna är. 90 % anser att en rationalisering och 

förbättring av de gamla arenorna som användes tidigare hade en avgörande och stark inverkan på 

arenainvesteringen. Detta trots att ändrade miljö, lag/-säkerhetspåverkan var den orsak som hade 

minst inverka. Detta innebär egentligen att ingen byggnation av en arena var så pass nödvändig 

att lagen krävde en ändring. Den näst starkaste orsaken är att utveckla idrotten då 80 % anser att 

detta är en avgörande eller stark anledning. Den tredje starkaste orsaken är att öka 

kommuninvånarnas välbefinnande genom att ge dessa ett ökat utbud av aktiviteter som inte 

enbart behandlar sport. 75 % ansåg att detta var av stark eller avgörande inverkan. Den fjärde 

starkaste orsaken var att satsa på ortens image där 63 % ansåg att detta hade en avgörande eller 

stark inverkan. Tidigare forskningen av bland annat Delaney och Eckstein (2003), Lerulf (2010) 

samt Bennett (2012)  menar att de icke-finansiella måtten är populära orsaker till varför arenor 

byggs vilket också får stöd enligt vår undersökning. Ekonomisk lönsamhet anses vara en väldigt 

svag orsak då 75 % menar att den har svag eller ingen inverkan alls till arenainvesteringen. Detta 

tror vi beror på att tidigare forskning har klargjort att det inte finns någon ekonomisk lönsamhet 

och att arenaförespråkarna förmodligen är medvetna om att investeringen inte kommer att vara 

eller är lönsam. Då är det också svårt att motivera kritiker med argument som ekonomisk 

lönsamhet och istället så har fokus skiftat till variabler som är väldigt svåra att mäta, som t.ex. en 

ökad samhällsnytta och en ökad image. En annan aspekt, bortsett från att det behövdes en ny 

arena p.g.a. rationalisering och förbättring så har arenaförespråkarna lyckats täcka in en väldigt 

bred publik vad gäller vilka det är som gynnas av investeringen. Här finns främst 

idrottsutvecklingen som en väldigt stark orsak där föreningar är väldigt starka initiativtagare. Att 

föreningarna gynnas av investeringen är kanske inget banbrytande. Men frågan är om 7,6 

miljarder i offentliga medel rättfärdigar en satsning på enbart idrottsutvecklingen eller om det 

orsaker som inte är en del av idrottssatsningen, enligt oss, nästan blir som påtvingade för att 

kunna motivera en investering hos arenakritiker. Den del av kommuninvånarna som inte är 

idrottsentusiaster är indirekt med och betalar för arenorna och då blir orsaker som ökat 

samhällsberikande ett viktigt motiv för att få med sig en bredare publik och deras skattepengar. 

Enligt Goodman (2002) så nyttjar inte majoriteten av invånarna sin arena och då blir frågan vem 
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det egentligen är som gynnas av en satsning på en ny arena. Vår teori är att, förutom 

idrottsentusiaster och idrottsutövare, så blir arena en symbol för den andra starka instansen som 

driver igenom dessa projekt vilket vi kunde konstatera var kommunpolitikerna. Den image 

höjande faktorn var en stark orsak men frågan är om det enbart är kommunen som får sig en 

imagehöjande faktor eller om det är instansen som tar beslutet?  

När vi summerar de främsta orsaker så kan vi konstatera att uppkomsten av de nya 

arenorna är tänkta att agera som en strategisk investering där målen har varit att utveckla och 

satsa på idrotten, öka välbefinnandet för kommuninvånarna samt förbättra stadens image. Mest 

nöjda är respondenterna med den image som arenan har bidragit med där 56 % anser att den har 

bidragit till det mycket bättre eller bättre än vad som först var planerat. Mindre orter vill använda 

arenan för att synas på kartan i Sverige medan större städer istället lägger sitt fokus på hur de kan 

synas utanför landets gränser. Om vi istället ser till var det högsta missnöjet gentemot 

förväntningar fanns, så toppas listan med den ekonomiska lönsamheten för arenan. 33 % är 

besvikna då lönsamheten är mycket sämre eller sämre än vad som först varit planerat. Detta trots 

att flertalet studier som presenterats kring lönsamheten redan innan den svenska arenaboomen 

startade. 

Hur ser investeringsstrukturen ut för den svenska arenaboomen? 

Investeringskalkylen är en viktig del av investeringen då 94 % av de undersökta arenorna 

tillämpar någon form av kalkyl. De som tar fram flest kalkyler, 27 % av totalen, är kommunerna 

vilket ligger i linje med tidigare forskning, och denna, som menar att kommunerna har stor 

betydelse vid initiativtagning och framdrivning. Den vanligaste metoden som används är 

Internräntemetoden där 37 % tillämpar denna metod. Annuitets- och nuvärdemetoden används 

tillsammans i 44 % av fallen vilket dels ligger i linje med befintlig teori och dels är 

motsägelsefullt då metoden beräknar lönsamhet vilken vi vid ett flertal tillfällen konstaterat har 

liten betydelse för investeringen. Ett alternativt sätt att använda metoderna till är för att försöka 

kostnadslokalisera, d.v.s. försöka få en uppskattad bild av hur kostnaderna kan komma att se ut.  

Det vanligaste sättet att bestämma kalkylränta är genom att tillämpa låneräntan. Detta innebär att 

kalkylkraven inte inkluderar någon form av risk eller något avkastningskrav till sina ägare. 

Således blir kalkylräntan genomgående låg och medelvärdet för kalkylräntorna beräknas till 4,78 
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%. Vid en jämförelse av planerat och verkligt utfall för kostnader så visar de sig att 32,6%  

överskattar sina intäkter. På kostnadssidan är motsvarande siffra 36 %, alltså att kostnaderna är 

mycket högre eller högre än förväntat. Summerar vi även in avvikelser på 

grundinvesteringsbeloppet så visar det sig att 76 % av alla kalkyler på något sätt är 

överoptimistiska och missberäknade. Vår teori är att kalkylerna har tillämpats för att dels 

kostnadslokalisera men också för att legitimera investeringen. Arenaförespråkarna borde vid det 

här laget vara medvetna om att ekonomisk lönsamhet är något som är väldigt svårt att uppnå. I 94 

% av fallen så hade kalkyler tillämpats samtidigt som personen-/erna i fråga också medveten om 

att lönsamhet är svårt att uppnå eller att det inte ens är ett krav så tror vi att den breda 

kalkyltillämpningen handlar om att försöka få en så klar bild av de ekonomiska konsekvenserna 

som möjligt. Detta i kombination med de väldigt låga kravnivåerna gör att vi ställer oss frågande 

om hur många arenor som egentligen hade byggts under den svenska arenaboomen ifall 

kalkylerna initialt hade givit en korrekt bild. Det finns med andra ord anledningen att fundera 

kring om kalkylens variabler medvetet har manipulerats eller ifall 76 % av alla arenor helt enkelt 

har missbedömt sina kalkyler.  

Superinvesteringar är ett begrepp som redan har diskuterats i samband med 

arenaforskning. Givet de orsaker vi konstaterade som de främsta för den svenska arenaboomen så 

kunde vi med hänsyn till hur kalkylerna är uppbyggda summera dessa och tillsammans erhålla 

tillräckligt med byggstenarna för att klassificera arenorna som superinvesteringar. 

Hur ser ägarstrukturen ut i den svenska arenaboomen och hur har den påverkat orsakerna 

till dessa investeringar? 

Majoriteten av arenorna, 51 %, ägs av privata aktörer, 39 % ägs av kommunerna och resterande 

10 % ägs genom en offentlig privat samverkan. Jämförs detta med tidigare svensk forskning av 

SKL (2010) ser vi en trend som visar en ökning av privat ägarstruktur gentemot den kommunala. 

Att det är en relativt jämn fördelning i ägarskapet har troligen att göra med att båda aktörerna är 

ganska beroende av varandra vad gäller möjligheterna till en ny arena. Vidare menar vi att 

kommunernas pengar är öronmärkta för skola, vård och omsorg, vilket begränsar deras budget. 

De privata aktörerna behöver i sin tur kommunernas finansiella stöd, dels för att hålla nere 

räntekostnaderna men också genom det stöd som de erhåller genom att kommunen hyr halltider 
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eller bistår med driftsbidrag till arenorna. När vi undersökte de främsta orsakerna bakom den 

svenska arenabommen och om ägarstrukturen hade haft någon inverkan på dessa så kunde vi 

konstatera at de är nästan lika starka oavsett ägarstruktur. Med andra ord så resonerar privata och 

kommunala aktörer lika gällande varför en arena skall byggas. Den orsak som tenderade ha ett 

tydligare samband med en ägarstruktur är image där arenor med kommunal ägarstruktur anser att 

det var viktigare med en arena för kommunens image än vad de privata aktörerna gör. Lönsamhet 

har visat sig vara starkare som orsak för de med privat ägarstruktur. Då blir en intressant tanke 

varför den privata aktören har blivit en majoritetsägare bland dessa projekt när ingen forskning 

påvisar lönsamhet för investeringar av denna karaktär? Varför vill privata aktörer, vars 

grundintresse som enligt teorin skall vara vinstmaximering, agera på en marknad när det för 

tillfället iallafall är obefintligt? Vem eller vilka gynnas egentligen av dessa investeringar? 

5.2 Reflektioner kring resultat och kritik till arbetet 
Studiens omfattning gällande frågeställningarnas bredd och urval visade sig betydligt mer 

tidskrävande än planerat. Enkäten som vi konstruerat hade flera delområden vilket resulterade i 

att fler instanser än tänkt var tvungna att besvara enkäten. Ytterligare problematik uppkom då vi 

ibland såg tillbaka över ett decennium i tiden och optimala respondenter till våra frågor inte 

längre fanns tillgängliga eller helt enkelt inte mindes vissa svar. Trots mycket påtryckningar och 

kompletteringar med strukturerade telefonintervjuer blev svarsfrekvensen ibland lägre än önskat 

vilket gjorde det svårt att dra några starka slutsatser. Andra problem som uppkom och påverkade 

arbetet var att vissa svar vid empirigenomgången visade sig väldigt otydliga. Framförallt 

påverkade vårt bortfall datagenereringen på frågorna kring investeringsstrukturen. Om detta beror 

på detaljgraden som efterfrågades eller om det helt enkelt var mindre viktigt med kalkylerna 

kring dessa projekt är något vi enbart kan sia om. 

5.3 Förslag på vidare forskning 
Då det empiriska material vi erhållit varit tillräckligt omfattande för att göra båda fler och djupare 

analyser än vad som hade varit inom ramarna för denna studie finns det möjlighet att göra fler 

statistiska analyser. Exempelvis hade det varit intressant att se hur investeringsstruktur och 

bakomliggande orsaker till varför arenan har byggts påverkats berodde på faktorer som, hur stor 

stad arenan ligger i, hur mycket arenan har kostat, vilket är den byggdes och så vidare. 
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Något annat som varit intressant är med tanke på de tveksamheter i kalkylerna som 

presenterats i studiens slutsatser att se hur investeringsprocessen och beslutsprocessen har gått till 

för dessa investeringar. 

Avslutningsvis, då flera studier såväl internationella som nationella visar att arenorna 

både ekonomiskt och samhällsekonomiskt är olönsamma så vore det intressant att se vilka som 

faktisk gynnas av alla pengar skjuts in i arenorna. Är det skattebetalaren som kontinuerligt 

besöker arenorna som gynnas mest?  Eller är det föreningarna, finansinstitut eller byggbolagen 

som är med och bygger? Eller är den image skapande faktorn så stark att t.o.m. den del av 

kommuninvånarna, som enligt forskning är majoriteten, som inte besöker arenan får sig ett 

mervärde? 
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6. Bilagor 

6.1 Introduktionsmeddelande till enkätundersökning. 
Ni har blivit utvalda att delta i en enkätundersökning gällande tillväxten av arenor i Sverige. 

Enkätens svar kommer att ingå i ett examensarbete för civilekonomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Enkäten beräknas ha en svarstid om 30 minuter och som 

kompensation för er tid är ni automatiskt med i en utlottning om 20 trisslotter.  

 

Samtliga svar i enkäten hanteras anonymt och då resultaten av undersökningen presenteras med 

hjälp av statistiska metoder kommer inga enskilda svar kunna identifieras. 

 

Då studien ämnar kartlägga samtliga arenor byggda sedan år 2000 är det ditt svar betydelsefullt 

för studien. Vid frågor är ni välkommen att kontakta oss via telefon eller email. 

Tack för din medverkan, med vänliga hälsningar. 

 

John Elvung & Baris Öksuz 07X-XXX XX XX / XXXXXXX@student.lnu.se 

  

mailto:XXXXXXX@student.lnu.se
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6.2 Enkätundersökning 

ENKÄT 

1)Namn på arenan?__________ 

2)Vilket år färdigställdes arenan?_______ 

3)Den svarandes befattning? Verkställande direktör  ☐ 

     Ekonomi-/sportchef ☐ 

     Annan?  ☐ 

Om Annan, vilken?________ 

 

4) Vilka idrotter är arenan anpassad för? Markera idrotter som företrädelsevis skall utövas i 

arenan som Primärt och de sekundära idrotterna som Sekundärt (Markera de alternativ ni anser 

passar arenan) 

Hockey, Bandy, Innebandy, Fotboll, Basket, Friidrott, Kampsport, Racketsporter, Simsport, 

Handboll, Curling, Skytte, Danssport, Gymnastik, Ridsport, Konståkning, Annan 

 

5) Hur mycket var initialt den tänkta budgeten för investeringen? Ange i mkr__________ 

 

6) Hur mycket kostade investeringen? Ange i Mkr__________ 

 

7) Om den tänkta budgeten var avvikande från verkliga utfallet. Vilken/Vilka var de främsta 

orsakerna? 

8) Vem/Vilket företag byggde arenan? 
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9) Vilka/Vilket finansinstitut (bank, finansbolag etc.) eller företag har varit långivare till 

arenabygget? 

 

10) Hur har arenan finansierats och hur stor andel utgör respektive del? 

Lån tagna av fastighetsägaren%___ 

Statliga bidrag%___ 

EU-medel%___ 

Kommunala medel%___ 

Kommunalt fastighetsbolag%___ 

Byggbolag%___ 

Privata investerare%___ 

Övrigt/Annat%___ 

 

11) Om övrigt/Annat? Ange hur 

 

 

12) Vem äger arenan? Ange andel 

Företag (Annat än arenabolag)%___ 

Arenabolag%___ 

Kommunen%___ 
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Föreningen/föreningarna%___ 

Annat%___ 

 

13) Om Annat Ange i rutan nedan 

 

14) Om arenabolag. Är kommunen delägare? (Här vill vi veta om kommunen är med som ägare i 

bolaget och hur stor ägarandel som är kommunal) 

 

15) Här vill vi veta vad er uppfattning är vad gäller delaktigheten i initiativtagandet till en arena 

hos respektive part. Markera rutorna i de nedan nämnda posterna med det alternativ ni anser 

stämmer bäst hos respektive part. 

Inte delaktiga Lite delaktiga Mycket delaktiga Avgörande   Vet ej   

   1  2  3  4  5 

Lokala politikerna?  ☐  ☐  ☐  ☐ ☐ 

Kommuninvånarna? ☐  ☐  ☐  ☐ ☐ 

Byggföretag/-en? ☐  ☐  ☐  ☐ ☐ 

Banker, finansbolag 

och/ eller andra 

kreditinstitut som 

tillhandahåller 

finansiella medel? ☐  ☐  ☐  ☐ ☐ 

Lokala föreningen/ 
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Föreningarna? ☐  ☐  ☐  ☐ ☐ 

Övrigt?  ☐  ☐  ☐  ☐ ☐ 

 

16) Om byggföretag hade delaktighet på något sätt. Ange vilket/vilka? 

 

17) Om banker, finansbolag och/eller andra kreditinstitut som tillhandahåller finansiella medel 

hade delaktighet på något sätt. Ange vilket/vilka? 

 

18) Om övrigt hade delaktighet på något sätt. Vilken eller vilket? 

 

19) Ekonomisk utveckling? (Investeringen gjordes för att arenan skulle generera en ökad 

ekonomisk tillväxt och skapa fler jobbtillfällen och därmed ökade skatteintäkter. Detta i sin tur 

skulle leda till en ökad ekonomisk utveckling) 

☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

 

 

20) Ekonomisk lönsamhet för arenaägarna? (En investering där målet var att tjäna pengar för 

arenaägarna) 

☐Avgörande inverkan 
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☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

21) Bidra till en förbättrad stads/kommunimage? (Investeringen gjordes för att sätta kommunen 

på kartan och för att kommunen skulle anses som attraktiv och på så sätt öka möjligheterna för 

att nya invånare flyttar in eller att turismen till kommunen ökar) 

☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

 

22) För stadens/kommunens överlevnad? (Utan investeringen så hade andra kommuner ansetts 

mer attraktiva och utvecklas positivt medan en kommun utan en arena skulle få det svårt att 

utvecklas i ett längre perspektiv.) 

☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

 

23) Ökat samhällsberikande för stads/kommuninvånarna eftersom en ny arena innebär ett större 

utbud av aktiviteter? (En arena innebär ett ökat utbud av aktiviteter för invånarna. Detta är en 
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långsiktig strategi till ett ökat välmående, ökad livskvalitet samt ett bättre självförtroende för 

kommunens invånare.) 

☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

24) Ändrade miljö och lag/-säkerhetskrav? (Nya regler och krav från olika förbund var 

anledningen till att en investering genomfördes) 

☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

 

25) Ökad publikkapacitet? (Arenan behövde byggas ut på grund av platsbrist? 

☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

 

26) Rationalisering och förbättring? (Den gamla arenan behövde förbättras och rustas upp på 

grund av olika anledningar, till exempel att den var nedsliten och gammal 
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☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

27)  Ökad idrottssatsning? (Stadens och kommunens invånare behöver en arena för att öka 

satsningen och utvecklingen inom idrott. Det kan till exempel vara att ett elitlag inom sin gren är 

en viktig symbol för samhället och därför krävdes också en satsning för att vara 

konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner. Hälsa och aktiva kommuninvånare är en 

prioritering och därför är det viktigt med en ny arena.) 

☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

28) Annat?(Om ni anser att investeringen genomfördes av en annan anledning än ovan nämnda) 

☐Avgörande inverkan 

☐Stor inverkan 

☐Lite inverkan 

☐Ingen inverkan 

 

29) Om ni ansåg att investeringen genomfördes av en annan anledning än ovan nämnda. Ange 

vilken? 

Kalkyler. Här vill vi veta lite mer om kalkylerna kring investeringen 



 

 

 

 125 

30) Vem tog fram kalkylen? (Här vill vi veta om det var till exempel något specifikt byggbolag 

eller bank som hade en mer avgörande roll vid framtagningen av kalkylen) 

☐ Byggbolag    

☐ Kommunen  

 ☐Oberoende konsulter     

☐Bank  

☐Arenabolaget 

☐Om annan? Ange vilken 

31) Vilka typer av kalkylmetoder användes vid investeringsbeslutet? (Här vill vi veta vilka 

metoder som användes vid beslutet av investeringen. Att välja fler alternativ är möjligt)  

    Användes  Användes ej 

Payback-metoden   ☐  ☐ 

Payback med kalkylränta   ☐  ☐ 

Nuvärdemetoden    ☐  ☐ 

Internräntemetoden   ☐  ☐ 

Annuitetsmetoden    ☐  ☐ 

Ingen kalkyl gjordes    ☐  ☐ 

Annan metod. Ange vilken?  ☐  ☐ 

 

32) Om Annan metod. Ange vilken? 
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33) Om Återbetalningsmetoden användes. Hur många år var kravet på återbetalningen? 

 

34) Om Payback med kalkylränta. Hur många år var kravet på återbetalningen? 

 

35) Vilken kalkylränta användes vid arenainvesteringen? 

Ange % 

 

36) Hur bestämdes kalkylräntan? (Här vill vi veta med vilken/vilka metoder kalkylräntan 

fastställdes. Att välja fler alternativ är möjligt, ranka dem efter väsentlighet. 1 är mest betydelse, 

2 är näst mest betydelse o.s.v.) 

WACC (Vägt genomsnitt av kostnaden för skulder och eget kapital) ____ 

Den faktiska kapitalkostnaden____   

Kapitalets alternativkostnad (avkastningen på en liknande investering)____ 

Låneränta (Den nuvarande marknadsräntan utgör grunden för kalkylräntan)____ 

Benchmarking (Använt sig av samma kalkylränta som på andra arenainvesteringar)____  Policy 

(En förutbestämd kalkylränta som används vid investeringar)____   

Annan____ 

 

37) Om Annan användes. Ange vilken 

 

38) Vilken är den bedömda ekonomiska livslängden för arenan som har använts i grundkalkylen? 

Ange siffra/år_____ 
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39) Hur bestämdes den ekonomiska livslängden? 

 

40) Har några efterkalkyler gjorts? 

☐Ja 

☐Nej 

 

41) Om ja, Vilka poster har följts upp i efterkalkylerna? (Ange posterna som har följts upp i 

rutan nedan) 

Drift 

42) Vilka intäkter beräknades i kalkylen innan investeringen genomfördes? Ange andel i procent. 

(Här vill vi veta vilka poster som vid beslutstillfället utgjorde kalkylens intäkter) 

Subventioner%___  

Privata bidrag%___   

Kommunala bidrag%___ 

Sponsring/Reklam%___ 

Försäljning (Inkluderar biljetter, mat och annan försäljning tillhörande arenan)%___ 

Hyra från event, mässor, halltider o.s.v.%___ 

Hyra från permanenta hyresgäster i någon av arenans lokaler%___ 

Inga intäkter togs med i kalkylen%___ 

Annan%___ 
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43) Om Annan, vilken? 

44) Vilka kostnader beräknades i kalkylen innan investeringen genomfördes? Ange andel i 

procent. (Här vill vi veta vilka poster som vid beslutstillfället utgjorde kalkylens kostnader) 

Löner%___                 

Underhåll%___              

Räntekostnader%___ 

Inga kostnader togs upp%___           Andra 

kostnader (Ange även vilka)%___ 

45) Om Andra kostnader, ange vilka 

46) Vad har de löpande årliga intäkterna bestått av samt hur stor andel har varje post 

motsvarat? (Här vill vi veta var ifrån intäkterna kommer ifrån samt uppskattningsvis hur stor 

andel varje post motsvarar. t.ex. Försäljning 60 % Hyresintäkter 20 % Bidrag 20 % Totalt 100 % 

Använd gärna uppgifterna från senaste bokslutet. Siffrorna behöver inte vara exakta utan 

ungefärliga svar får användas) 

Subventioner%___ 

Bidrag%___ 

Sponsring/Reklam%___ 

Försäljning (Inkluderar biljetter, mat och annan försäljning tillhörande arenan)%___ 

Hyra för event, mässor, halltider o.s.v. %___ 

Hyra från permanenta hyresgäster i någon av arenans lokaler%___   Annan%___ 

 

47) Om Annan Ange vilken/vilka 
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48) Blev resultatet av de löpande intäkterna för arenan som ni hade tänkt? 

☐Mycket under förväntan 

☐Under förväntan 

☐Motsvarat förväntan 

☐Över förväntan 

☐Mycket över förväntan 

49) Vilka poster har de årliga kostnaderna bestått av i kalkylen? (Här vill vi veta vilka poster 

som de årliga driftskostnaderna har bestått av. Använd gärna senaste bokslutet) 

Löner%___                 

Underhåll%___               

Räntekostnader%___ 

Avskrivningar%___ 

Andra poster%___ 

50) Om Andra poster? Ange vilka 

51)Blev de löpande kostnaderna för arenan som ni hade tänkt er? 

☐Mycket högre än förväntan 

☐Högre än förväntan 

☐Motsvarat förväntan 

☐Under förväntan 

☐Mycket under förväntan 

Kommunens roll i arenainvesteringen 
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52) Vilken betydelse hade kommunen för det finansiella åtagandet vid byggandet av arenan? 

(Kommunens roll vid finansieringen. Det gäller samtliga aspekter exempelvis borgenär, 

långivare, bidragsgivare, hyresgäst) 

☐Ingen betydelse 

☐Liten betydelse 

☐Betydelse 

☐Stor betydelse 

☐Avgörande betydelse 

 

53) Vilken betydelse hade kommunen vid planering och framdrivning av arenan? 

☐Ingen betydelse 

☐Liten betydelse 

☐Betydelse 

☐Stor betydelse 

☐Avgörande betydelse 

54) Anser ni att en arenainvestering hade varit möjlig utan en finansiell inblandning från 

kommunen? (Det gäller samtliga aspekter exempelvis borgenär, långivare, bidragsgivare, 

hyrestagare) 

☐Ja 

☐Nej 

 



 

 

 

 131 

Om vi blickar tillbaka på Varför satsades det i en arena? i tidigare avsnitt och svarar på samma 

frågor igen men denna gång med utgångspunkt i slutresultatet. Blev effekterna av diverse 

anledningar till Varför satsades det i en arena? som ni hade tänkt er? Anser ni att den…? 

55) … ekonomiska utvecklingen blev som ni hade tänkt er? (Investeringen gjordes för att arenan 

skulle generera en ökad ekonomisk tillväxt och skapa fler jobbtillfällen och därmed ökade 

skatteintäkter. Detta i sin tur skulle leda till en ökad ekonomisk utveckling) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 

☐Mycket bättre 

☐Vet ej 

 

56) … ekonomiska lönsamheten för arenaägarna blev som ni hade tänkt er? (En investering där 

målet var att tjäna pengar för arenaägarna) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 

☐Mycket bättre 
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☐Vet ej 

 

57) Bidraget till en förbättrad stads/kommunimage blev som ni hade tänkt er? (Investeringen 

gjordes för att sätta kommunen på kartan och för att kommunen skulle anses som attraktiv och på 

så sätt öka möjligheterna för att nya invånare flyttar in eller att turismen till kommunen ökar.) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 

☐Mycket bättre 

☐Vet ej 

 

58) Bidraget till stadens/kommunens överlevnad blev som ni hade tänkt er?? (Utan investeringen 

så hade andra kommuner ansetts mer attraktiva och utvecklas positivt medan en kommun utan en 

arena skulle få det svårt att utvecklas i ett längre perspektiv.) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 
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☐Mycket bättre 

☐Vet ej 

 

59) Bidraget till Ökat samhällsberikande för stads-/kommuninvånarna eftersom en ny arena 

innebär ett större utbud av aktiviteter blev som ni hade tänkt er? (En arena innebär ett ökat 

utbud av aktiviteter för invånarna. Detta är en långsiktig strategi till ett ökat välmående, ökad 

livskvalitet samt ett bättre självförtroende för kommunens invånare.) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 

☐Mycket bättre 

☐Vet ej 

60) Bidraget till Ändrade miljö och lag/-säkerhetskrav blev som ni hade tänkt er? (Nya regler 

och krav från olika förbund var anledningen till att en investering genomfördes.) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 
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☐Mycket bättre 

☐Vet ej 

 

61) Blev den Ökade publikkapacitet som ni hade tänkt er? (Arenan behövde byggas ut på grund 

av platsbrist och den nya investeringen tillfredsställde detta behovet) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 

☐Mycket bättre 

☐Vet ej 

 

62) Förändrades publiksnittet med den nya arenan? 

☐Ja 

☐Nej 

63) Ange procentuell förändring  
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64) Blev bidraget till en Rationalisering och förbättring som ni hade tänkt er? (Den gamla 

arenan behövde förbättras och rustas upp på grund av olika anledningar, till exempel att den var 

nedsliten och gammal) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 

☐Mycket bättre 

☐Vet ej 

65) Blev bidraget till en Ökad idrottssatsning som ni hade tänkt er? (Stadens och kommunens 

invånare behöver en arena för att öka satsningen och utvecklingen inom idrott. Det kan till 

exempel vara att ett elitlag inom sin gren är en viktig symbol för samhället och därför krävdes 

också en satsning för att vara konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner. Hälsa och aktiva 

kommuninvånare är en prioritering och därför är det viktigt med en ny arena.) 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 

☐Mycket bättre 

☐Vet ej 
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66) Blev bidraget av Annat som ni hade tänkt er?( Om ni anser att investeringen genomfördes av 

en annan anledning än ovan nämnda? 

☐Inte planerat 

☐Mycket sämre 

☐Sämre 

☐Som planerat 

☐Bättre 

☐Mycket bättre 

☐Vet ej 

 

67) Har arenainvesteringen inneburit några andra oplanerade positiva konsekvenser? 

☐Ja 

☐Nej 

 

68) Om Ja, Ange vilken/vilka 

 

69) Har arenainvesteringen inneburit några andra oplanerade negativa konsekvenser? 

☐Ja 

☐Nej 
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70) Om Ja, Ange vilken/vilka 

 

71) Om ni vill ta del av studiens resultat och utlottningen av trisslotter, vänligen fyll i 

mailadress_______ 
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6.3 Enkätgenomgång 
 

Bakgrundsfrågor och kort fakta kring arenan 

Fråga 1 

Genom att efterfråga vilken arena som besvarat enkäten så kan onödiga påminnelser skickas, 

samt möjliggör det kompletteringen av eventuella ofullständiga svar. Således ställdes frågan 

Namn på arenan? Då enskilda svar inte är intressant för studien kommer denna fråga inte att 

analyseras i studien. 

Fråga 2 

För att bekräfta att respektive arena är inom studiens avgränsning per årtal så ställdes frågan: 

Vilket år färdigställdes arenan?  

Fråga 3) 

För att samtliga frågor ska få så hög validitet som möjligt ansågs det viktigt att följa upp vem 

som besvarat enkäten. I de fall då ofullständiga svar gavs så blev det enklare att följa upp vem 

som besvarat enkäten och vem som skulle kunna tänkas komplettera obesvarade frågor. Detta 

mynnade ut i att frågan: Den svarandes befattning? ställdes.  

Fråga 4) 

Då SKL (2010) i en studie på 91 arenor med varierande byggår redogjorde för arenornas främsta 

användningsområden så fann vi det intressant att se ifall det har blivit någon förändring då vi 

enbart kollar på åren 2000-2014. Således ställdes frågan: Vilka idrotter är arenan anpassad för?  

Fråga 5, 6 och 7 

En studie av Lerulf (2010) påvisar att det föreligger slarv i investeringskalkylerna. Vidare menar 

han att arenaprojekten ofta vinner politikernas stöd i ett tidigt skede då investeringskostnaden 

fortfarande är beräknat att vara relativt låg. Lerulf (2010) menar att kostnaden i detta skede ofta 

är hälften av den slutgiltiga total kostanden. Vidare menar Segelod (1986) i ens studie gjorda på 

stora anläggningsprojekt att den genomsnittliga skillnaden blev nästan 60 procent dyrare än 
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beräknad. Således ställs frågorna Hur mycket var initialt den tänkta budgeten för investeringen? 

och hur mycket kostade investeringen? Teori som kan tänkas förklara de stora skillnaderna 

presenteras av Brunsson (1985) som menar att investeringskalkylen anpassas för att få 

investeringen genomförd. Likande resonemang presenteras även av Segelod (1986), Björkman 

(1989) Lumijäärvi (1991) och Jansson (1992) vilket gör det intressant att jämföra ovanstående två 

frågor. I de fall då resultatet mellan fråga 5 och 6 skiljt sig ställs följande fråga: Om den tänkta 

budgeten var avvikande från verkliga utfallit. Vilken/Vilka var de främsta orsakerna för 

avvikelsen?  Frågan ämnar då att kartlägga orsaken och jämföra den med vad Segelod (1986), 

Björkman (1989) Lumijäärvi (1991) och Jansson (1992)  presenterat. 

Fråga 8 

Då Paulsson (2014) menar att byggbolag ofta driver på arenaprojekteten så fanns det ett intresse 

av att åskådliggöra om någon av de olika byggentreprenörerna varit mer förekommande i 

arenaprojekt gentemot andra.  Således ställdes frågan: Vilket företag byggde arenan? 

Fråga 9 

Delaney och Eckstein (2003) menar att privata aktörer, vanligen finansinstitut är drivande till 

byggnationer av nya arenor. Således ämnar denna fråga belysa om något institut har varit mer 

aktiva i arenaprojekt än andra vilket föranledde till frågan: Vilket finansinstitut (bank, 

finansbolag etc.) eller företag har varit långivare till arenabygget? 

Finansiering  

Fråga 10, 11 

I en undersökning av Bennett 2012 uppger han att 59 % av de totala arenainvesteringarna i USA 

har finansierats med kommunala medel och att resterande 41 % har varit med privata medel. Då 

det inte finns någon liknande studie i Sverige så ämnar frågan: Hur arenan är finansierad? att 

besvara detta. Fråga 11 fångar upp hur arenan har finansierats ifall respondenten angett 

Övrigt/annat som svarsalternativ. 

 

Fråga 12, 13, 14 
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Coates och Humphreys (2000) menar att den trend som har pågått under 1900-talet är att 

ägarstrukturen har skiftat från privat till offentlig. Det finns även studie av SKL (2010) på 

ägaförhållandet. Då studien inkluderar arenor oavsett dess byggnationsår går det att jämföra hur 

ägandeförhållandet har förändrats under 2000-talet gentemot studien av SKL. Således ställs 

frågan Vem äger arenan? samt Om arenabolag. Är kommunen delägare? Fråga 13 ämnar fånga 

upp ytterligare svarsalternativ än de redan angivna i de fall att respondenten kryssat för Annat 

som svarsalternativ i frågan om vem som äger arenan.  

Initiativ till arenabygget 

Fråga 15 

Det finns flertalet olika studier angående initiativtagandet till en arena. Paulsson (2014) menar att 

det ofta är byggbolag som tar initiativ till arenaprojekten, denna svenska studie kan jämföras med 

en amerikansk av Delaney och Eckstein (2003) som istället menar att det ofta är finansinstitut 

som är initiativtagare till arenorna.  Vidare menar Delaney och Eckstein (2002) att politiker är 

mer benägna och mottagliga för arenabyggnationer, trots motstånd från dess invånare. Detta 

fenomen menar de vara mer förkommande i mindre kommuner där fokus ligger på tillväxt. I 

USA där merparten av den forskningen gällande arenor finns (Paulsson, 2014) så är invånarna 

enligt Delaney och Eckstein (2002) samt Bennett (2012) oftast emot byggnation av nya arenor.  

Vidare menar författarna att föreningarna sällan är drivande gällande byggnationer av nya arenor. 

Detta då kommuner och städer med god ekonomi ofta tenderar att bygga arenor åt dess lag utan 

påtryckningar från föreningar. Då merparten av ovanstående studier är amerikanska så och 

liknande svensk forskning är begränsad utformades följande fråga: Här vill vi veta vad er 

uppfattning är vad gäller delaktigheten i initiativtagandet till en arena hos respektive part. 

Fråga 16, 17, 18 

Delaney och Eckstein (2002) menar att företagen är väl medvetna om att det inte är lönsamt att 

investera i en arena men desto mer lönsam att vara med och bygga den ämnar kartlägga ifall det 

finns något slags företag som är mer representerat som pådrivare till arenaprojekten än andra. 

Frågorna lyder följande: Om byggföretag hade delaktighet på något sätt. Ange vilket? Om 

banker, finansbolag och/eller andra kreditinstitut som tillhandahåller finansiella medel hade 
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delaktighet på något sätt. Ange vilket? Om Övrigt hade delaktighet på något sätt. Vilken eller 

vilket?  

Varför satsades det i en arena?  

Fråga 19 

Bland annat Mules och Dwyer (2005) menar att argument som samhällsekonomisk utveckling 

ofta har använts för att rättfärdiga arenainvesteringarna. Även Delaney och Eckstein (2003) 

menar att ekonomisk tillväxt användes i början i den amerikanska arenaboomen men då flera 

studier genomfördes av bland annat Baade och Dye (1988), Swindell och Rosentraub (1998), 

Bennett (2012) samt Värja (2014) som visade att den ökade ekonomiska aktiviteten inte var 

tillräcklig att rättfärdiga kostnaden av en arena. Fråga 19 ämnar belysa varför det satsades i en 

arena och om motivet var Ekonomisk utveckling? 

Fråga 20 

Tidigare har motivet med en byggnation enligt Delaney och Eckstein (2003) varit att skapa en 

ekonomisk lönsamhet för ägaren, de menar dock att detta hör dåtiden till. En studie som styrker 

att lönsamheten inte borde användas som argument för en investering görs av Sveriges Radio 

(2014) där de i ett reportage visar att nästan samtliga arenor har årligt underskott. Då argumentet 

finns även om det tidigare varit mer populärt är det intressant att se hur pass utbrett det är i 

Sverige. Fråga 20 belyser följaktligen om Ekonomisk lönsamhet för arenaägarna? använts som 

motiv till varför arenan byggdes. 

Fråga 21 

Delaney och Eckstein (2002) menar i en studie att offentliga medel har ofta används med 

motiveringen att de skall förbättra stadens image. Även Anholt (2010) menar att arenan kan ses 

som en viktig statssymbol för staden. Med detta i åtanke så ställs frågan om en arena byggs är för 

att Bidra till en förbättrad stads/kommun image? 

Fråga 22 

Delaney och Eckstein (2002) menar att arenaförespråkarna har använt argumenten att arenan är 

nödvändig för att ha ett bra nationellt sportlag, vilket i sin tur är vitalt för stadens överlevnad. 
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Vidare menar Lerulf (2010) att förväntningarna på arenorna är större från glesbygd och småstäder 

då de förväntas vara lösningen på flera framtidsfrågor.  Med detta i beaktning så ställs frågan om 

man byggde arenan för stadens/kommunens överlevnad? 

Fråga 23 

Ett annat motiv som Delaney och Eckstein (2007) hävdar är att anledning till att det satsas på 

arenor är att ett långsiktigt mervärde skapas till respektive investerande kommun, i form av ett 

ökat samhällsberikande. Även Johnsson och Whitehead samt Santo (2007) menar att tidigare 

finansiella mått har ersatts med icke-ekonomiska fördelar istället, exempelvis ett ökat 

samhällsberikande. Därför blir det aktuellt att ställa frågan hur ett okat samhällsberikande för 

stads/kommuninvånarna eftersom en ny arena innebär ett större utbud av aktiviteter? har påverkat 

arenasatsningarna.  

Fråga 24 

Då exempelvis ett lag avancerar en division så kan enligt Fogis (2015) hårdare arenakrav gälla 

för att spela på den högre nivån, följaktligen skapas behov av en ny arena. Spampinato (2009) 

påpekar även att säkerhetsaspekten har blivit betydligt bättre på de arenor som är byggda under 

de senaste årtiondena jämfört med tidigare generationers arenor. Således kan Ändrade miljö och 

lag/-säkerhetskrav vara motiv till varför en satsning på en ny arena har gjorts. 

Fråga 25 

En studie av PwC (2008) visar att publikkapaciteten ökade i och med nybyggnation eller 

utbyggnad av arena i England. Studien menar att en utökning av publikkapaciteten med minst 25 

% i föranledde ett ökat publiksnitt på 127 %. Således ställs frågan om ökad publikkapacitet var 

anledningen till byggnationen av arenan.  

Fråga 26 

Grubbström och Lundquist (2005) presenterar även ett motiv rationalisering som en orsak till 

investering, även Alpenberg och Karlsson (2005) menar att detta ofta är grogrunden till varför 

arenan byggts. Således så efterfrågas hur stor inverkan rationalisering och förbättring? har haft på 

varför arenan har byggts. 
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Fråga 27 

Johnson och Whitehead (2000) menar att istället för att ha ett motiv om att arenan ska vara 

ekonomisk lönsam så kan målsättning istället vara att bidra och attrahera till en ökad 

idrottssatsning i kommunen. Detta styrks även av Sveriges Radio (2014) som menar att ett vanligt 

argument för att arenan har byggts är att personerna bakom vill satsa på idrotten.  Detta argument 

föranleder frågan hur stor inverkan ökad idrottssatsning haft på varför arenan har byggts. 

Fråga 28, 29 

Denna fråga ämnar fånga upp andra motiv till varför en arena byggts en de som presenteras i 

fråga 19-27. Följaktligen ombeds respondenten att ange inverkan av andra orsaker samt ange 

vilka dessa är. 

Kalkyler 

Fråga 30 

Då bland annat Paulsson (2014) och Delaney och Eckstein (2002) menar att olika intressenter är 

mer drivande än vanligt gällande en arena. Paulsson (2014) menar att byggbolag ofta är drivande 

när det är tal om byggnationen av en arena. Delaney och Eckstein (2002) menar att det visat sig 

oftast vara olönsamt att investera i en arena men lukrativt att vara med på och finansiera eller 

bygga den. Med detta i åtanke och med tanke på vad Lerulf (2010) redogör i sin rapport där han 

menar att investeringskalkylerna ofta är glädjekalkyler är det intressant att kartlägga vem som tog 

fram kalkylen. 

 

Fråga 31, 32) 

Denna fråga ämnar kartlägga vilken eller vilka kalkylmetoder som används flitigast när en arena 

skall byggas. Det finns ett flertal olika studier som belyser kalkylmetoders användning i 

praktiken. Sandahl och Sjögren (2003) menar att den mest använda kalkylmetoden inom svenska 

företag är payback-metoden. Detta stämmer överens med tidigare forskning av Yard (1987) som 

åskådliggörs att payback-metoden var störst även då med där 40,2 procent av de tillfrågade 

svenska företagen i undersökningen svarade att de använder sig av denna metod. Sandahl och 
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Sjögren (2003) menar att nuvärdemetoden definierar inom bygg- och fastigheter. Yard (1987) 

samt Sandahl och Sjögren (2003) menar även att internränteberäkningar och nuvärdemetoden 

används bättre i branscher med större kalkylobjekt. Frågan som ställs i enkäten lyder således 

vilka typer av kalkylmetoder användes vid investeringsbeslutet? 

Fråga 32 

Frågas enbart ifall respondenten angett att de använt en annan metod och då efterfrågas vilken 

denna varit.  

Fråga 33, 34 

Dessa frågor blir enbart synliga om användning av någon form av återbetalningsmetod gjorts och 

då ombes respondenten klargöra hur många år kravet var på återbetalningen. Frågan ämnar 

redogöra hur lång den genomsnittliga återbetalningstiden är beräknat till vid arenainvesteringar i 

Sverige och grundar sig i teori av bland annat Sandahl och Sjögren (2003). Dessa författare 

menar att företag med standardiserade krav har ett genomsnittligt återbetalningskrav på 2,8 år. 

Vidare menar de att företag som inte använder standardiserade återbetalningskrav accepterar en 

längre återbetalningstid på sin investering. Segelod (1986), Yard (1987), Andersson (1994) samt 

Alpenberg och Karlsson (2005) menar att återbetalningstiden i regel skiftar mellan 1-3 år. 

Avslutningsvis påpekar Segelod (2002) att större strategiska investeringar skiljer sig gentemot 

mindre investeringar eftersom kravet på återbetalningstid är längre för strategiska investeringar. 

Fråga 35 

Enligt Lakomaa (2013) som undersökt ett stort antal kommunala investeringar använder många 

kommuner en kalkylränta mellan 3-9 procent på större investeringar.  Tell (1978), Yard (1987) 

Andersson (1994) samt Sandahl och Sjögren (2003) menar att privata investeringar gjorda av 

svenska företag har en högre kalkylränta på 15-20%. Då en lägre kalkylränta enligt Lakomaa 

(2013) gör att fler investeringar ser gynnsamma ut i kalkylen och Sveriges Radio (2014) påvisade 

att 41 av 43 arenor i Sverige var olönsamma så ämnar frågan att åskådliggöra hur pass hög 

kalkylränta som egentligen har använts. Följaktligen efterfrågas procentsatsen på den kalkylränta 

som användes vid arenainvesteringen.  
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Fråga 36, 37 

Kalkylräntan, vilken skall avspegla investerarens avkastningskrav, kan enligt Arwidi och Yard 

(1986) fastställas på ett flertal sätt. Löfsten (2002) menar att offentliga investeringar enbart bör ta 

hänsyn till eventuell låneränta vid investeringen. De alternativ som ges frågan Hur bestämdes 

kalkylräntan? är WACC, den faktiska kapitalkostnaden, kapitalets alternativkostnad, låneräntan, 

benchmarking, policy eller annan. Frågan fungerar som komplement till tidigare fråga och syftar 

till att återspegla vilken/vilka metoder som har använts för att bestämma kalkylräntan. Då 

respondenten angivet annan som alternativ så efterfrågas vilket tillvägagångsätt som gjorts i fråga 

37. 

Fråga 38  

Inkomstskattelagen § 5, kap 19, säger att en investering skall skrivas av baserat på den 

ekonomiska livslängden och det är också dessa rekommendationer som Fjertorp och Thomasson 

(2014) förespråkar och hänvisar till 33-50 år. Den ekonomiska livslängden är enligt Yard (1987) 

en komponent i flera av de vanligaste kalkylmetoderna och då en beräkning med en längre 

ekonomisk livslängd gentemot en kortare påvisar högre lönsamhet fann vi det intressant att 

kartlägga den bedömda ekonomiska livslängden för arenan i grundkalkylen. 

Fråga 39 

Inkomstskattelagen § 5, kap 19, säger att en investering skall skrivas av baserat på den 

ekonomiska livslängden, har detta varit fallet även för arenainvesteringar eller har det funnits 

andra faktorer som influerat hur den ekonomiska livslängden bestämts.  

Fråga 40 

Tell (1978) menar att det i slutet av investeringsprocessen görs en uppföljning på den 

genomförda investeringskalkylen och studier av Segelod (1986) påvisar att det förkalkylerade 

utfallet sällan överensstämmer med det efterkalkylerade. Kritik till de svenska arenorna väcks av 

Lerulf (2010) som menar att de svenska arenorna vanligen blir betydligt dyrare än beräknat. 

Således ställs frågan om efterkalkylering har gjorts.  

Fråga 41 
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Denna fråga besvaras enbart om efterkalkyler har gjorts och syftar då till att åskådliggöra vilka 

poster som följts upp bland de svenska arenorna.  

Drift 

Fråga 42, 43, 46, 47  

Fjertorp och Thomasson (2014) menar att fastigheters största intäktssida är uthyrning till 

permanenta hyresgäster, samtidigt ger Lerulf (2010) kritik till att arenorna ofta står tomma och att 

de inte har tillräckligt många event, mässor och dylikt inbokat. Alltså uthyrning av icke 

permanent karaktär är inte tillräckligt. Detta föranleder till frågorna, vilka intäkter som 

beräknades? Om annan?  Vad blev resultatet? Om annan? 

Fråga 44, 45, 49, 50  

Fjertorp och Thomasson (2014) menar att drift och underhåll är de största kostnadsposterna, 

samtidigt menar Lerulf (2010) att driftkostnaderna ofta blir högre än vad som först beräknats. För 

att bemöta ovanstående teori och skapa jämförelse ställdes frågor angående förkalkylerade 

kostnader? Om annan? Uppskattat verkligt utfall för kostnader? Om annan? 

Fråga 42, 46, 44, 49 

Enligt Lerulf (2010) finns det flera fall av genomgående slarv med ofullständiga eller överdrivet 

optimistiska driftkalkyler, således ämnar ovanstående frågor att sammanställa förväntningarna 

och det verkliga utfallet av intäkter och kostnader i svenska arenor. Detta görs i syfte att kartlägga 

vilka poster som vanligen missbedöms i kalkylunderlaget.  

Fråga 48, 51 

Då kritik väckts från Lerulfs (2010) angående överoptimistiska driftkalkyler så ämnar följande 

frågor att åskådliggöra ifall det är i intäkt eller kostnadssidan som kalkylen varit för optimistisk. 

Således efterfrågas hur förväntningarna av resultatet på de löpande intäkterna respektive löpande 

kostnader blivit. 

Kommunens roll i arenainvesteringen 

Fråga 52, 53 
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Då SKL (2010) i en undersökning kartlägger att merparten av de undersökta arenorna haft 

kommunalt stöd gällande finansiering samt har media rapporterat att det är även vanligt att 

kommunen årligen betalar stora summor pengar i bidrag till de olika arenorna. Ett bra exempel på 

detta är Växjö Kommun (2015) som menar att de årligen bidrar med 50 miljoner kronor till de 

olika arenorna i staden, utöver detta har de även garanterat lån till arenorna på sammanlagt 594 

miljoner kronor. Avslutningsvis menar Paulsson (2014) att det inte är möjligt att bygga arenor 

utan kommunal inblandning. Således finns det belägg för att kommunen besitter en betydande 

roll i många investeringar. Detta föranleder frågan vilken finansiell betydelse kommunen haft? 

Och vilken betydelse kommunen haft vid planering och framdrivning av arenan.  

Fråga 54 

Denna fråga ämnar klargöra, svart på vitt om de svenska arenorna anser det möjligt att genomföra 

en arenainvestering utan finansiell inblandning från kommunen. Kommunen har fått en väldigt 

stor roll i dessa investeringar och Paulsson (2014) menar på att arenabyggen inte hade varit 

möjligt utan den kommunala inblandningen och grundar sig på resonemanget som 

åskådliggjordes i fråga 53,54. 

Tillbakablick Varför satsades det i en arena?  

Fråga 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 66 

Dessa frågor syftar tillbaka på tidigare ställda frågor, 55=19,56=20,57=21,58=22,59=23,60=24, 

64=26, 65=27, 66=28 som behandlade varför arenor byggs. Då den teoretiska bakgrunden till 

dessa frågor åskådliggjorts tidigare i enkäten för respektive fråga så framställs enbart syftet med 

ovanstående frågor. Frågorna ämnar alltså kartlägga hur de svenska arenorna uppfattat att dess 

olika motiv till arenan förverkligats.   

Fråga 61, 62, 63 

Som tidigare nämndes i fråga 25 så klargör PwC (2008) i en studie att publiksnittet ökar i och 

med en ny- eller ombyggnation av en arena motsvarande minst 25 % i publikkapacitet. Studien 

uppmätte en publikökning på 127 procent för ny- eller ombyggda arenor mellan år 1992-2008. 
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Således ställs frågorna: Förändrades publiksnittet med den nya arenan? Ange den procentuella 

förändringen på publiksnittet? Samt ifall förändringen varit i enlighet med respondentens 

förväntningar. 

Fråga  67, 68, 69, 70  

Som kompletteringsfrågor för att eventuellt täcka upp missade områden användes följande frågor. 

Har arenainvesteringen inneburit några andra oplanerade positiva/negativa konsekvenser? Ange 

vilka? 

Fråga 71 

Enligt Ahtiainen et al. (1997) är de främsta anledningarna till att använda belöningar för 

statistiska centralbyrån, SCB, att säkerställa en tillfredsställande svarsfrekvens samt kompensera 

för uppgiftslämnarbörda. Då enkätundersökningen var omfattande och en så hög svarsfrekvens 

som möjligt var viktig för studien användes trisslotter som incitament för att öka 

svarsdeltagandet. Detta är i enlighet med vad Ahtiainen et al (1997) rekommenderar då de menar 

att de vanligaste sätten att kompensera uppgiftslämnare är med pengar, lotter eller artiklar. James 

och Bolstein (1992) menar att återrapporteringen i form av studiens resultat kan ses som belöning 

och således utlovades studiens resultat till samtliga som genomförde enkäten. Följaktligen så 

utlovades en utlottning om 20 trisslotter redan i introduktionsbrevet till enkäten. Enkäten avslutas 

med att respondenten ombeds att fylla i sin e-postadress för att bekräfta deltagande i utlottning 

samt intresse att delges studiens resultat. 

 

Fråga Författare/år Avsnitt 

1) Namn på arenan?   

2) Vilket år färdigställdes arenan?   

3)Den svarandes befattning?   

4) Vilka idrotter är arenan anpassad 

för? 

SKL (2010) 3.6 

5) Hur mycket var initialt den tänkta 

budgeten för investeringen? 

Brunsson (1985), Segelod 

(1986), Björkman (1989), 

Lumijäärvi (1991), Jansson 

(1992), Lerulf (2010), 

3.6 
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6) Hur mycket kostade 

investeringen? 

Delby (2011), Bennett (2012) 3.6 

7) Om den tänkta budgeten var 

avvikande från det verkliga utfallet. 

Vilken/Vilka var de främsta 

orsakerna? 

Segelod (1986), Lerulf (2010)  3.4.8 & 3.5 

8) Vem/Vilket företag byggde 

arenan? 

Paulsson (2014) 3.3  

9) Vilka/Vilket finansinstitut (bank, 

finansbolag etc.) eller företag har 

varit långivare till arenabygget? 

Delaney och Eckstein (2003) 3.3  

10) Hur har arenan finansierats och 

hur stor andel utgör respektive del? 

Bennett (2012) 3.6 

11) Om Övrigt/Annat? Ange hur Bennett (2012) 3.6 

12) Vem äger arenan? Coates och Humphreys 

(2000), SKL (2010) 

3.6 

13) Om Annat ange i rutan   

14) Om Arenabolag Är kommunen 

delägare? 

Coates och Humphreys 

(2000), SKL (2010) 

3.6 

15) Här vill vi veta vad er 

uppfattning är vad gäller 

delaktigheten i initiativtagandet till 

en arena hos respektive part 

Delaney och Eckstein (2002), 

Delaney och Eckstein (2003), 

Delaney och Eckstein (2007), 

Bennett (2012), Paulsson 

(2014) 

3.3 

16) Om byggföretag hade 

delaktighet på något sätt. Ange 

vilket/vilka? 

Delaney och Eckstein (2002) 3.3 

17) Om banker, finansbolag 

och/eller andra kreditinstitut som 

tillhandahåller finansiella medel 

hade delaktighet på något sätt. Ange 

vilket? 

Delaney och Eckstein (2002) 3.3 

18) Om Övrigt hade delaktighet på 

något sätt. Vilken eller vilket? 

Delaney och Eckstein (2002) 3.3  

19) Ekonomisk utveckling? Baade och Dye (1988), 

Swindell och Rosentraub 

(1998), Delaney och Eckstein 

(2003), Mules och Dwyer 

(2005), Bennett (2012), Värja 

(2014) 

3.2 
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20) Ekonomisk lönsamhet för 

arenaägarna? 

Delaney och Eckstein (2003), 

Sveriges radio (2014) 

3.2 

21) Bidra till en förbättrad 

stads/kommun image? 

Delaney och Eckstein (2002), 

Anholt (2010) 

3.2 

22) För stadens/kommunens 

överlevnad? 

Delaney och Eckstein (2002), 

Lerulf (2010) 

3.2 

23) Ökat samhällsberikande för 

stads/kommuninvånarna eftersom en 

ny arena innebär ett större utbud av 

aktiviteter? 

Johnson och Whitehead 

(2000), Delaney och Eckstein 

(2007), Santo (2007), Fjertorp 

(2010) 

3.2 

24) Ändrade miljö och lag/-

säkerhetskrav 

Spampinato (2009), Fogis 

(2015)  

3.2 

25) Ökad publikkapacitet  PwC (2008) 3.2 

26) Rationalisering och förbättring Jansson (1992), Grubbström 

och Lundquist (2005), 

Alpenberg och Karlsson 

(2005)  

3.2 

27) Ökad idrottssatsning Johnson och Whitehead 

(2000), Alpenberg & Karlsson 

(2005), Delaney och Eckstein 

(2003), Sveriges Radio (2014) 

3.2 

28) Annat? (Om ni anser att 

arenainvesteringen genomfördes av 

en annan anledning än ovan 

nämnda)  

Johnson och Whitehead 

(2000), Alpenberg & Karlsson 

(2005), Delaney och Eckstein 

(2003), Sveriges Radio (2014) 

3.2 

29) Om ni ansåg att investeringen 

genomfördes av en annan anledning 

än ovan nämnda. Ange vilken? 

Johnson och Whitehead 

(2000), Alpenberg & Karlsson 

(2005), Delaney och Eckstein 

(2003), Sveriges Radio (2014) 

3.2 

30) Vem tog fram kalkylen Delaney och Eckstein (2002), 

Lerulf (2010), Paulsson 

(2014) 

3.3 & 3.5.1 

31) Vilka typer av kalkylmetoder 

användes vid investeringsbeslutet 

Yard (1987) Sandahl och 

Sjögren (2003) 

3.4.3 

32) Om annan metod. Ange vilken?   

33) Om återbetalningsmetoden 

användes. Hur många år var kravet 

på återbetalningen? 

Yard (1987), Andersson 

(1994), Segelod (2002), 

Sandahl och Sjögren (2003), 

Alpenberg och Karlsson 

(2005)  

3.4.4 
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34) Om payback med kalkylränta. 

Hur många år var kravet på 

återbetalningen? 

Yard (1987), Andersson 

(1994), Segelod (2002), 

Sandahl och Sjögren (2003), 

Alpenberg och Karlsson 

(2005)  

3.4.4 

35) Vilken kalkylränta användes vid 

arenainvesteringen? 

Tell (1978), Yard (1987), 

Jansson (1992), Andersson 

(1994), Sandahl och Sjögren 

(2003), Lakomaa (2013) 

3.4.7 

36) Hur bestämdes kalkylräntan Arwidi och Yard (1986), 

Löfsten (2002) 

3.4.7 

37) Om annan användes. Vilken? Arwidi och Yard (1986), 

Löfsten (2002) 

3.4.7 

38) Vilken är den bedömda 

ekonomiska livslängden för arenan 

som har använts i kalkylen? 

 Segelod (1986), Jansson 

(1992), Yard (2001), 

Alpenberg och Karlsson 

(2005), Lerulf, (2010), 

Fjertorp och Thomasson 

(2014) Inkomstskattelagen § 

5, kap 19 

3.4.5 

39) Hur bestämdes den ekonomiska 

livslängden? 

Inkomstskattelagen § 5, kap 

19 (1999:1229) 

3.4.5 

40) Har några efterkalkyler har 

gjorts? 

Tell (1978), Segelod (1986), 

Lerulf (1992) 

3.4.8 

41) Om ja. Vilka poster har följts 

upp 

Tell (1978), Segelod (1986), 

Lerulf (1992) 

3.4.8 

42) Vilka intäkter beräknades i 

kalkylen innan investeringen 

genomfördes? 

Lerulf (2010) Fjertorp och 

Thomasson (2014) 

3.4.5 

43) Om Annan, vilken? Lerulf (2010) Fjertorp och 

Thomasson (2014) 

3.4.5 

44) Vilka kostnader beräknades i 

kalkylen innan investeringen 

genomfördes? Ange andel i procent. 

Lerulf (2010), Fjertorp och 

Thomasson (2014) 

3.4.5 

45) Om Andra kostnader, ange vilka Lerulf (2010) 3.4.5 

46) Vad har de löpande årliga 

intäkterna bestått av samt hur stor 

andel har varje post motsvarat? 

Lerulf (2010) Fjertorp och 

Thomasson (2014) 

3.4.5 

47) Om Annan Ange vilken/vilka Lerulf (2010) 3.4.5 
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48) Blev resultatet av de löpande 

intäkterna för arenan som ni hade 

tänkt? 

Lerulf (2010) 3.4.5 

49) Vilka poster har de årliga 

kostnaderna bestått av i kalkylen? 

Lerulf (2010), Fjertorp och 

Thomasson (2014) 

3.4.5 

50) Om Andra poster? Ange vilka Lerulf (2010) 3.4.5 

51) Blev de löpande kostnaderna för 

arenan som ni hade tänkt er? 

Lerulf (2010) 3.4.5 

52) Vilken betydelse hade 

kommunen för det finansiella 

åtagandet vid byggandet av arenan? 

SKL (2010), Paulsson (2014) 

Växjö Kommun (2015) 

3.6 

53) Vilken betydelse hade 

kommunen vid planering och 

framdrivning av arenan 

Paulsson (2014) 3.3 

54) Anser ni att en arenainvestering 

hade varit möjlig utan en finansiell 

inblandning från kommunen? 

Paulsson (2014) 3.6 

55) ekonomiska utvecklingen blev 

som ni hade tänkt er? 

Baade och Dye (1988), 

Swindell och Rosentraub 

(1998), Delaney och Eckstein 

(2003), Mules och Dwyer 

(2005), Bennett (2012), Värja 

(2014) 

3.2 

56) ekonomiska lönsamheten för 

arenaägarna blev som ni hade tänkt 

er? 

(Delaney och Eckstein (2003), 

Sveriges radio (2014) 

3.2 

57) Bidraget till en förbättrad 

stads/kommunimage blev som ni 

hade tänkt er? 

(Delaney och Eckstein (2002), 

Anholt (2010) 

3.2 

58) Bidraget till stadens/kommunens 

överlevnad blev som ni hade tänkt 

er? 

(Delaney och Eckstein (2002), 

Lerulf (2010) 

3.2 

59) Bidraget till Ökat 

samhällsberikande för stads-

/kommuninvånarna eftersom en ny 

arena innebär ett större utbud av 

aktiviteter blev som ni hade tänkt 

er?  

Johnson och Whitehead 

(2000), Delaney och Eckstein 

(2007), Santo (2007), Fjertorp 

(2010) 

3.2 

60) Bidraget till Ändrade miljö och 

lag/-säkerhetskrav blev som ni hade 

tänkt er? 

Spampinato (2009), Fogis 

(2015)  

3.2 
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61) Blev den ökade publikkapacitet 

som ni hade tänkt er? 

 PwC (2008), Littorin (2015) 3.2 

62) Förändrades publiksnittet med 

den nya arenan? 

 PwC (2008) 3.2 

63) Ange procentuell förändring  PwC (2008) 3.2 

64) Blev bidraget till en 

Rationalisering och förbättring som 

ni hade tänkt er? 

Jansson (1992), Grubbström 

och Lundquist (2005), 

Alpenberg och Karlsson 

(2005) 

3.2 

65) Blev bidraget till en Ökad 

idrottssatsning som ni hade tänkt er? 

Johnson och Whitehead 

(2000), Delaney och Eckstein 

(2003), Alpenberg och 

Karlsson (2005), Sveriges 

Radio (2014) 

3.2 

66) Blev bidraget av Annat som ni 

hade tänkt er? 

Johnson och Whitehead 

(2000), Delaney och Eckstein 

(2003), Alpenberg och 

Karlsson (2005), Sveriges 

Radio (2014) 

3.2 

67) Har arenainvesteringen inneburit 

några andra oplanerade positiva 

konsekvenser? 

  

68) Om Ja, Ange vilken/vilka   

69) Har arenainvesteringen inneburit 

några andra oplanerade negativa 

konsekvenser? 

  

70) Om Ja. Ange vilken/vilka   

71) Om ni vill ta del av studiens 

resultat och utlottningen av 

trisslotter, vänligen fyll i mailadress 

Ahtiainen (1997) 2.6 

 

 

Tabell 6.3 - Operationalisering 

 


