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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, turismen med dess förväntade 

tillströmningar av människor påverkar uppbyggandet av en ny stadsdel med en arena i fokus. 

Studien bygger på en fallstudie över Swedbank Arena och Arenastaden som närliggande 

område. Det har funnits ett intresse hos skribenterna att studera just Swedbank Arena och 

Arenastaden då det är ett aktuellt ämne samt att båda är under uppbyggnad, vilket innebär att 

det varit möjligt att se hur processen går till från grunden. Det har visat sig att Swedbank 

Arena byggs upp i en helt ny stadsdel där det kommer att tillkomma ny infrastruktur som är 

anpassad efter arenan och de folkmassor den förväntas locka till sig. Närliggande området 

utanför den nya stadsdelen anpassas efter arenan i den bemärkelsen att vägar byggs om för att 

öka framkomligheten. För att öka framkomligheten ytterligare kommer kollektivtrafiken att 

prioriteras som ett sätt att ta sig fram för de som planerar den nya stadsdelen. Detta för att 

besökare/turister kan komma att ta sig in och ut ur området snabbt med kollektivtrafiken. Av 

denna anledning görs det även förändringar i kollektivtrafiken. I slutsatsen presenterar 

skribenterna en modell som är till för att visa sambanden mellan turism, ekonomi, samhälle 

och infrastruktur. Hur dessa hänger ihop och att de är beroende av varandra. Skribenterna 

kommer även fram till att det inte finns något lämpligt ord som kan förklara vilka det är som 

besöker en arena samt de fenomen som uppstår kring en arena, en diskussion leder fram till 

termerna arenaturist och arenaturism. 

Nyckelord: Infrastruktur, turism, varumärke, arena. 

 

 

Abstract  
 

The purpose of this paper is to examine whether, and if so, how tourism effect the 

construction of a new city district with a stadium in focus. The study is based on a case study 

of Swedbank Arena and Arenastaden as nearby area. There has been an interest from the 

writers to study Swedbank Arena and Arenastaden, as it is a current subject, and both of them 

are under construction, which means that it was possible to see how the process works from 

the ground up. It has been shown that Swedbank Arena is built up in an entirely new district 

in which there will be new infrastructure that is tailored to the stadium and the crowd it’s 

expected to attract. The nearby area outside the new district is tailored to the stadium in the 

sense that roads are re-built to increase accessibility. To further increase the accessibility 

public transport will be given priority as a way to get around for those planning the new 

district. This is so that visitors / tourists can get in and out of the area quickly by public 

transport. For this reason it is also made changes in public transport. In the conclusion the 

writers presents a model to show the links between tourism, economy, society and 

infrastructure. How they fit together and are interdependent. The writers also concludes that 

there is no appropriate words that can explain what it is like visiting an arena, and the 

phenomenon that occurs around an arena, a discussion leading to the terms arena tourist and 

arena tourism. 

 

Keywords: Infrastructure, tourism, brand name, stadium, arena 
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1. INLEDNING 

Bakgrund och problemdiskussion 

Enligt en nyligen publicerad artikel skriver Albalate och Bel (2010) att år 2010 beräknas 

turismen i Europa nått upp till 527 miljoner besökande turister, och att ökningen kommer att 

fortsätta. De menar att turismen spelar en viktig roll för den ekonomiska utvecklingen och 

rikedomen hos nationer. Samt att turismen idag är en viktig bidragande faktor för städers 

ekonomiska framgång och sociala dynamik. För denna anledning har många städer i Europa 

uppmuntrat turistindustrin.  

Enligt Lundén (1999:37) är transportsystem en av de faktorer som är viktiga för att turismen 

ska fungera, då det öppnar förutsättningar för resande. Ett resemål behöver utöver fungerande 

transportsystem även information, aktiviteter och serviceutbud. Även Khadaroo och Seethana 

(2008) tar i sin forskningsartikel upp att ett modernt och renoverat vägsystem gör att turisten 

känner sig tillfredsställd med destinationen. Samt att de tar upp att turister värderar tillgången 

på effektiva, pålitliga och säkra transportsystem när det reser till relativt okända platser. 

Vilket gör att turister kan överväga att resa till en annan plats om transportsystemen fungerar 

dåligt. (Khadaroo & Seethana 2008) 

I dagens läge är arenabyggen ett aktuellt ämne då det pratas om det i medierna. Det pågår en 

debatt om dyra arenabyggen inom kommunerna. Brorström, doktorand på 

Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet berättar i en artikel på Upsala Nya Tidnings 

nätupplaga att det är ett konkurrensmedel för kommunerna samt att dessa stora projekt 

används för att skapa en slags kommunidentitet. (Sara Brorström 2010, se Johansson 2010)
 
 

Skribenterna har uppmärksammat att det just nu pågår byggnationer av två nya arenor i 

Stockholmsområdet; Stockholmsarenan som kommer att byggas vid Globenområdet samt den 

nya nationalarenan, Swedbank Arena, i Solna. I en artikel på Svenska Dagbladets hemsida 

berättar Carl Pernow, vd för Live Nation, att nöjeslivet i Stockholm kommer att gynnas av de 

stora byggprojekten. (Gustavsson 2010) Detta uttalande intresserade skribenterna då båda har 

studerat turism och samhällsplanering och kom att fundera på vad stora mötesarenor så som 

Swedbank Arena gör för turismen och hur det påverkar infrastrukturen. 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på Sveriges nya nationalarena, Swedbank Arena, som 

just nu byggs i den kommande stadsdelen Arenastaden i Solna stad. Här kommer det att bli en 

konstruktion av bostäder, kontor, handel, evenemang, nöjen och det planeras för goda 

kommunikationer.  Arenastaden förväntas bli Nordens främsta destination för evenemang, 

shopping, arbete, boende och rekreation. Tillsammans med den nya nationalarenan kommer 

Skandinaviens största shoppingcenter och Stockholms högsta hotell även vara beläget i 

Arenastaden. Hjärtat i stadsdelen kommer att bli Swedbank Arena, shoppingcentret samt 

hotellet som kommer vara i anknytning till arenatorget. (Arenastadenc 2010) Vid 

idrottsevenemang kan arenan ta in 50 000 åskådare, och vid konserter upp till 65 000 

åskådare. (Arenastadena2010) Evenemang och arenor av denna storlek medför sig som nämnt 

en stor skara besökare som skall kunna vistas på området och ta sig in om ut ur området 

smidigt. Frågan är då, hur hanteras detta?  
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Uppsatssyfte 

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om, och i så fall hur, turismen med dess 

förväntade tillströmningar av människor påverkar uppbyggandet av en ny stadsdel med en 

arena i fokus. 

 

Problemformuleringar 

 Vad kan vara syftet med att bygga upp en ny stadsdel kring en arena? 

 Hur påverkas en stadsdel av platskonsumtion?  

 Kan platskonsumtion skapa negativa effekter på en stadsdel?  

 

Avgränsningar och definitioner 

Skribenterna kommer först och främst att studera Swedbank Arena som just nu är under 

uppbyggnad i Solna Stad i Stockholms Län. De har för avsikt att studera infrastrukturen 

runtomkring arenan som är den kommande Arenastaden och i Solna stad. I denna uppsats 

kommer skribenterna att enbart att fokusera på den delen av infrastrukturen som innefattar 

transporter och vägnät.   

 

Platskonsumenter/turister/dagsbesökare:  

Skribenterna har haft problem med att finna ett bra begrepp att använda när de skall förklara 

vilka besökare de syftar på som kommer att besöka arenan. Om ordet turister används 

exkluderas alltför många besökare av arenan. Enligt Weaver och Lawton (2006:18) är 

definitionen av turist: en person som tillfälligt reser utanför dennes vanliga omgivning för ett 

särskilt syfte. Selby (Law 1993:4, se Selby 2004:14) hänvisar till World Tourism 

Organisation vars definition av en turist innebär att en turist är en person som är borta från sitt 

hem i minst 24 timmar. Om då ordet turist skulle användas exkluderas alltså alla besökare 

som bor i närheten av arenan. Detsamma gäller vid användning av ordet dagsbesökare. Enligt 

Selby (2004:14) har dagsbesökare i Storbritannien blivit definierade som personer som är 

borta tre timmar från hemmet och gör en rundresa på lite över tre mil.  

Som märkes passar inget av dessa ord in på det skribenterna önskar att beskriva. Selby 

(2004:14) har även dessa problem i sin bok Understanding Urban Tourism och han har valt 

att använda termen ”place consumer”. Han menar att den urbana turismen hänvisar både till 

längre stannande turister och dagsbesökare, nöjesresande och affärsresenärer samt även 

invånare på destinationen som använder/besöker attraktionerna på samma sätt som 

inkommande besökare. Därför har även skribenterna valt att använda sig av termen ”place 

consumer” och skribenterna har själva valt att översätta termen till platskonsumenter. Dock 

kommer skribenterna att använda sig av det ord (turist eller besökare) som respondenterna 

eller författarna använder sig av för att inte skapa syftningsfel. När skribenterna själva säger 

något kommer ordet platskonsumenter att användas.   

 

Infrastruktur: 

Skribenterna kommer i denna uppsats att fokusera på transporter och vägnät som är en del av 

infrastrukturen som i sin tur är en del av samhällsplaneringen. Samhällsplanering enligt 

Nationalencyklopedin är ”utarbetande och fastställande av riktlinjer för lokaliseringen och 
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utvecklingen av bebyggelse, service, kommunikationer och miljö. Kommunen har ett 

övergripande ansvar för planeringen”. (Nationalencyklopedina 2010) Med infrastruktur 

menar skribenterna de vägar och kommunikationer som finns runt arenaområdet. 

 

Arena:  

”Större plats iordningställd för tävling eller skådespel oftast med insyn från alla håll; ibl. 

inklusive åskådarutrymmen” (Nationalencyklopedinb 2010) 

 

Rum: 

 ”[…] används också av kulturgeografer för att erkänna de socialt konstruerade miljöerna.” 

(Knox & Pinch 2006:333) 

 

Uppsatsdisposition 

 

 Kapitel 1 fungerar som en introduktion för läsaren, här tas följande upp; val av ämne, 

syfte, problemformuleringar, definitioner och avgränsningar. 

 Kaptitel 2 är metodkapitlet som tar upp de metoder och tillvägagångssätt som använts 

i uppsatsen samt vilket angreppssätt skribenterna använt sig av. I detta kapitel sker 

också introduktionen av de informanter som skribenterna intervjuat.  

 Kapitel 3 är teorikapitlet som tar upp de teorier som används som grund för uppsatsen 

och för vilken empiri som kommer att tas fram. 

 Kapitel 4 består av den empiriska information som skribenterna har samlat in, bland 

annat genom intervjuer. Detta med hjälp av de teorier och metoder som tagits fram i 

tidigare kapitel. 

 I kapitel 5 analyseras den empiri skribenterna samlat in i förhållande till teorierna. 

 I kapitel 6 presenteras skribenternas slutsatser som förslag till vidare forskning. 

 Kapitel 7 tar upp kvalitetssäkring och källkritik samt en referensförteckning över 

använda källor. 

 I kapitel 8 finner läsaren övrig information som skribenterna har valt att lägga som 

bilagor. 
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2. METOD 

Hermeneutik  

I uppsatsen utgår skribenterna ifrån ett hermeneutikiskt perspektiv som innehåller kvalitativa 

metoder. Bryman (2002: 33-35) menar att kvalitativ forskning har sin utgångspunkt i den 

induktiva inriktningen och insamlande av data kan ske med hjälp av till exempelvis intervjuer. 

När en forskare använder sig av en kvalitativ strategi handlar det mer om att förklara och 

tolka den insamlade mjuka datan. Vilket sker enligt den hermeneutiska cirkeln, som kommer 

att förklaras längre ned i texten. Den kvalitativa metoden har konstruktivism som ontologisk 

inriktning. (Bryman 2002:33-35) 

Andersson(1979:22-23) menar att hermeneutik ursprungligen betyder tolkning av texter. 

Dock handlar det i dagens läge inte bara om tolkning av texter utan också om tolkning av 

människan. Det vill säga hur den talar, hur den reagerar och grimaserar. Författaren förklarar 

fortsättningsvis hermeneutik på följande sätt; en bok är ett fysiskt fenomen som består av 

sidor med bokstäver på som bildar en text, vilket alla är eniga om. När människor sedan 

börjar läsa boken så tolkar de texten olika. Detta anser skribenterna är viktigt att ha i åtanke 

vid arbetet av uppsatsen då ett och samma fysiska fenomen kan tolkas olika av olika 

människor. Det vill säga om uppsatsen görs om kan det komma att bli ett annat resultat än vad 

som visas i denna uppsats. Samt att även skribenterna kan uppfatta skrivna texter på ett annat 

sätt än vad som var menat vid analys av texter.  

Andersson (1979:50) tar även upp att verkligheten enligt hermeneutiken är abstrakt och då 

behövs problematiseringar av den. För att förstå verkligheten menar Andersson (1979:76) att 

det krävs deltagande och engagemang av forskaren. Detta har skett i denna uppsats genom de 

intervjuer som har utförts för att förstå det givna fenomenet.   

Repstad (2007:137) tar upp att inom hermeneutik sker tolkningsprocessen som en cirkel, det 

vill säga en ”hermeneutisk cirkel”. Kvale (1997:50) beskriver den hermeneutiska cirkeln som 

en oändlig process av tolkning. Det vill säga att enskilda delar bestämmer hur helheten ser ut 

och när delarna förändras kommer även helheten att förändas, denna process fortsätter tills att 

skribenterna kommer fram till en mening utan oenigheter (Kvale 1997:50) vilket också 

Essaiasson et al. (2007:52) menar. Vid en intervju enligt hermeneutiken innebär det att 

skribenterna kommer lyssna och ständigt göra nya tolkningar av det informanterna berättar, 

för att sedan tolka informationen och sätta in den i sin helhet för att sedan se om resultatet blir 

ett annat. (Kvale 1997:126).  

 

Konstruktivism 

Konstruktivism enligt skribenternas uppfattning är att verkligheten står i relation till 

människan som iakttar. Vilket innebär att människor konstruerar sin egen verklighetsbild 

utifrån sina egna erfarenheter. Detta kommer betyda att det finns lika många bilder av 

verkligheten som det finns människor. (Bryman 2002:33)  

Bryman (2002) skriver att för att förstå hur verkligheten ser ut måste vi därför se på hur 

processerna som skapar verkligheten ser ut. Han menar att människan använder sig av olika 

kategorier för att förstå verkligheten så som manligt och kvinnligt som kan ses som en social 

konstruktion som människan har skapat. Dessa kategorier skapas genom ett samspel mellan 

aktörerna. Bryman skriver att en forskare kommer i denna aspekt att ta fram kunskap som 

uppfattas som obestämd. I den mening att när forskare beskriver verkligheten gör den det 
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utifrån sociala konstruktioner. Forskaren kommer då presentera sin version av verkligheten. 

(Bryman 2002:32-33) 

 

Fallstudie 

Skribenterna har valt att göra en fallstudie över Swedbank Arena och området kring arenan, 

som är den nya stadsdelen Arenastaden och Solna. Skribenterna har undersökt den 

komplexitet och den specifika natur som arenan uppvisar. Bryman (2002:64–69) menar att en 

fallstudie är när ”fallet av egen kraft utgör fokus för intresset”. Detta betyder i denna uppsats 

att det är viktigt att utgå ifrån självaste arenan och Arenastaden. Detta är också något 

Johannessen och Tufte (2003:56) tar upp när de skriver att ett fall utmärker sig på två sätt, vad 

som innefattar fallet och vad som ligger utanför. Fokuset i denna uppsats ligger på Swedbank 

Arena och Solna med Arenastaden har endast rollerna som närliggande områden till arenan, 

då infrastrukturen i områdena studeras. Skribenterna började med att studera skriftliga källor 

för att få en inblick över hur det ser ut kring Swedbank Arena och Arenastaden för att sedan 

besluta sig för vilka de skulle intervjua. När det kommer till generaliserbarhet för Arenastaden 

och Swedbank Arena menar Bryman att det är viktigt att vara medveten om att en fallstudie 

inte kan illustrera liknande typfall utan utgör endast ett specifikt fenomen. Bryman (2002:64–

69) skriver att ”Den avgörande frågan är inte om resultatet kan generaliseras till ett vidare 

sammanhang utan hur pass bra de teoretiska påståendena är som forskaren kan genera 

utifrån resultaten”. Enligt Bryman (2002:64–69) är det är viktigt att poängtera att en fallstudie 

inte är en egen metod utan en forskningsstrategi vilket också Johannessen och Tufte (2003:56) 

håller med om.   

 

Den kvalitativa forskningsintervjun 

Kvale (1997:13) menar att forskningsintervjuer kan bygga på vardagliga samtal som har en 

utstuderad struktur och syfte. Det är flera olika författare som håller med om detta genom att 

hänvisa till Kvales resonemang, så som Essaiasson et. al (2007:292) samt Johannessen och 

Tufte (2003:96). Syftet med intervjuerna var att förstå informantens situation i fråga om 

Swedbank Arena och Arenastaden. Skribenterna hade i samband med intervjuerna möjlighet 

att ställa utvalda frågor och lyssna för att ta in den kunskapen informanten hade att ge. Det är 

skribenterna som definierar och kontrollerar intervjun genom att de ställer frågor och kritiskt 

följer upp den intervjuades svar.(Kvale 1997:13) 

Kvale (1997:60) menar att det förs diskussioner om en intervju är en vetenskaplig metod eller 

ej, men den kan ge ett intressant resultat och fungerar som en förberedelse för vetenskapliga 

undersökningar.  

Enligt Kvale (1997:85) går en kvalitativ forskningsintervjuundersökning igenom sju stadier:  

1.  Tematisering: Här skapas syftet med undersökningen och ämnet för undersökningen. 

2.  Planering: Planering av undersökningens sju stadier med hänsyn till vilken kunskap 

som eftersträvas, här tas även etiska frågor upp.  

3.  Intervju: Genomförandet av intervjun enligt en intervjuguide. 

4.  Utskrift: Förberedning av intervjumaterialet. 

5.  Analys: Avgör utifrån undersökningens syfte och ämne vilken analysmetod som är 

lämplig.  

6.  Verifiering: Här fastställs intervjuresultatens generalisering, reliabilitet och validitet. 
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7.  Rapportering: Rapportering av resultatet och de använda metoderna. (Kvale 1997:85) 

Skribenternas mål var att följa dessa steg vid hanteringen av intervjuerna. Skribenterna hade 

vid intervjun en intervjuguide med sig, men följde den inte alltid beroende på respondentens 

svar. Enligt Kvale är det viktigt att ha i åtanke att frågorna blir annorlunda om intervjuaren 

söker efter spontana beskrivningar av världen eller försöker komma fram till begreppsanalys 

av intervjupersonens föreställningar om ämnen. Författaren menar fortsättningsvis att ”Man 

kan enkelt uttrycka det såhär; ju spontanare intervjuproceduren är, desto större sannolikhet 

för att man får erhålla spontana, livliga och oväntade svar från intervjupersonens sida. Och 

vice versa: ju mer strukturerad intervjusituationen är, desto lättare blir det senare under 

analysstadiet att strukturera intervjun”. (Kvale 1997:121–122) Skribenterna hade som mål att 

utgå ifrån ett antal uppställda frågor, dels för att informanten skulle kunna komma förberedd 

och veta vad intervjun skulle handla om. Detta gjordes genom att informanterna innan 

intervjun mottog ett mail med de planerade frågorna och övriga upplysningar. Det fanns även 

rum för informanten att lägga till ytterligare information de ville belysa. Anledningen till att 

skribenterna valt att använda sig av en kvalitativ forskningsintervju är just den frihet som 

intervjun ger. Samt att de värdesätter den spontanitet som kan uppstå vid intervjusituationen. 

Men enligt Holme och Solvang (Laursen 1979, se Holme & Solvang 1997:99) kan det uppstå 

svårigheter i att få svar på de frågor skribenterna söker svar på, då informanterna ges frihet att 

påverka samtalet själva samt att samtalet liknar ett vardagligt samtal. Det finns även 

svårigheter i att inte lägga ord i munnen på informanten då ett önskat svar sökes, samt att inte 

påföra sina egna uppfattningar på informanten. (Holme & Solvang 2006:105) Detta är något 

skribenterna har haft i sitt medvetande vid intervjusituationen.  

 

Urval 

Skribenterna har gjort ett strategiskt urval enligt Larsen (2009:37-39) som innebär att 

informanter väljs ut på grund av deras revelvans för Swedbank Arena och dess närliggande 

område. Enligt Johannessen & Tufte (2007:84-85) innebär det att forskarna väljer ut vilka 

som är passande att intervjua.  De menar fortsättningsvis att vid val av informanter är 

utgångspunkten viktig för att få den information som behövs för den kvalitativa 

undersökningen.  Till denna undersökning har skribenterna valt ut att intervjua alla delägare 

till Swedbank Arena för att få deras syn på arenans betydelse för infrastrukturen. Samt att 

skribenterna hade intrycket av att delägarna har haft olika betydelse för framväxten av arenan. 

Då Solna stad både är delägare och är platsen som arenan byggs på ansåg skribenterna att de 

hade en stor betydelse för arbetet och därför valde de att intervjua två personer från Solna stad 

för att få olika synvinklar. Skribenterna valde även att undersöka VD:n för Swedbank Arenas 

synvinkel på arenan och infrastrukturen då han arbetar aktivt med projektet i dagsläget. 

Delägarna och respondenterna är: 

Solna Stad: Ann-Christine Källeskog, plan- och byggchef, och Caroline Strand, marknadschef 

för stadsledningsförvaltningen 

PEAB: Niclas Brantingson, verksamhetsfrågor  

Jernhusen: Jennie Kastengren, projektledare 

Svenska Fotbollsförbundet: Sune Hellströmer  

Fabege: Annette Kaunitz, kommunikationschef 

Swedbank Arena med Arenastaden: Christian Alexandersson, VD 
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Analys av intervjuer 

Esaiasson et al. (2007) beskriver hur det bland annat finns två steg att passera vid analys av 

intervjuer; sammanfatta materialet och ”på väg mot det generella”. 

Sammanfattning av material kan ske på olika sätt beroende på forskarens utgångspunkt och 

vad denne finner intressant. Författarna nämner ett exempel på sammanfattning där forskaren 

väljer ut vissa frågor eller delar av intervjun som ska utgöra sammanfattningen. (Esaiasson et 

al.
 
2007:305) I det andra steget, ”på väg mot de generella” beskriver författarna olika 

arbetsmetoder för att göra intervjuresultaten mer generaliserbara. (Esaiasson et al. 2007:306) 

När skribenterna ska arbeta mot de generella är den första sammanfattningen ett stöd för att se 

det övergripande mönstret i intervjuerna precis som Esaiasson et al. (2007:306) tar upp. 

Eneroth (1987:141) beskriver att det slutliga målet med en analys är begreppsbildning, han 

beskriver även olika tekniker som kan fungera som mallar för hur forskaren kan uppnå detta. 

(Eneroth 1987:143) En av teknikerna är väsens-metoden, som kommer användas för denna 

uppsats, som används för att finna det som är det gemensamma i intervjuerna, om det är något 

gemensamt, och utifrån detta kan sedan begreppsbildning ske. (Eneroth 1987:154–155) 

Skribenterna har då arbetat med intervjuerna utifrån de gemensamma frågor som 

respondenterna besvarat, detta för att undersöka de utmärkande och gemensamma dragen 

respondenterna emellan.  

 

Etik  

Etik är något skribenterna funderade kring innan de började arbetet med uppsatsen för att ha 

klara riktlinjer om hur de ska hantera intervjuerna och informanterna. Enligt Kvale (1997:106) 

är det en god ide att parallellt med förberedningarna inför intervjuundersökningar upprätta ett 

etiskt protokoll för de etiska frågor som kan tänkas dyka upp under undersökningen. Vid 

intervjuerna har skribenterna frågat respondenterna ifall de vill vara anonyma eller ej, detta är 

något som Esaiasson et al. (2007:290) råder till. Kvale (1997:107) tar upp att i början av en 

intervju bör informanten informeras om syftet med undersökningen och hur den är upplagd, 

vilket är fallet i denna uppsats. Tidsåtgången för intervjuerna har även anpassats efter hur 

mycket tid informanten har, detta för att de skall känna sig bekväma. Kvale (1997:105) menar 

att det är viktigt att tänka över vad uppsatsen kan få för konsekvenser för informanten vid en 

publicering, detta är även något som Holme och Solvang (1997:334) håller med om. 

Skribenterna tror inte att de frågor som utformats till intervjuerna kommer att ge några 

negativa konsekvenser för informanterna. Men för att det inte skall råda några oklarheter 

kommer informanterna att få läsa igenom och godkänna sina uttalanden innan publiceringen 

av uppsatsen vilket Esaiasson et al. (2007:290) påpekar är en god ide.  

 

Primär- och sekundärkällor 

Enligt Holme & Solvang (1997:132–136) finns det två olika huvudsakliga typer av källor: 

primärkällor och sekundärkällor, eller i andra ord: försthandskällor och andrahandskällor. Det 

handlar om källornas ursprung, var kommer informationen ifrån? I vilken grad kan jag lita på 

den informationen jag har fått? Detta är också något Larsen (2009:45) och Repstad 

(2007:119) nämner. 

För att ta ett exempel gällande en bok; om författaren själv har upplevt det, deltagit eller 

bevittnat det han/hon skriver om så är det primärkällor. Om författaren dock endast har hört 

om det han/hon skriver om är det sekundärkällor.   
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Holme och Solvang (1997:132–136) beskriver med citatet ”[…]ju närmare källan är knuten 

till den situation den behandlar, desto större betydelse får den.” på ett bra sätt hur 

trovärdigheten bedöms. Det är viktigt att veta avståndet mellan källan och den ursprungliga 

situationen. Holme och Solvang (1997:132–136) menar också att generellt sätt så är 

primärkällor att föredra framför sekundärkällor, och detta gör även att äldre källor är att 

föredra framför yngre källor. För att förtydliga detta bör det nämnas att sekundärkällorna får 

sin information från primärkällorna. 

Skribenterna har i den utsträckning det är möjligt att använt sig av primärkällor, det vill säga 

deras intervjuer. Detta gör skribenterna för att uppsatsen ska få så mycket tyngd det bara går. 

Men de har även varit tvungna att använda sig av sekundärkällor i form av artiklar, böcker 

och internetsidor.  

Anledningen till att uppsatsen är delvis uppbyggd på sekundära källor är på grund av att 

skribenterna har velat optimera tiden med informanterna då de flesta haft ont om tid. Detta har 

lett fram till att de frågor som gått att besvaras med hjälp av sekundärdata har gjort det för att 

sedan hämta ny information från informanterna. 

Det är viktigt att vara kritisk vid användning av sekundära källor. Repstad (2007:117) menar 

att sekundärdata lätt kan misstolkas om läsaren inte känner till i vilket sammanhang texten har 

författats. Han menar fortsättningsvis att läsarna bör noggrant tänka igenom vem som författat 

texten och i vilket syfte.  De sekundära källorna i denna uppsats har utvärderats och 

skribenterna är medvetna om att datan från Swedbank Arenas och Arenastadens hemsida har 

ett säljande syfte, vilket de har försökt hantera objektivt. Skribenterna har strävat efter att 

komma så nära ursprungskälla som möjligt bland de sekundära källorna.  

  

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

Ekonomi i förhållande till turism.  

I den ”utvecklade” världen idag är turism och sport bland de mest eftertraktade 

fritidsupplevelserna. Det är även viktiga ekonomiska aktiviteter och sportturismens betydelse 

och erkännande som en industrisektor ökar. (Ritchie & Adair 2004:2) Standevan och De 

Knop (1999:12, se Ritchie och Adair (2004:8) har definierat sportturism följande: ”alla 

former av aktiv och passiv involvering i sportaktiviteter, deltagande i tillfälligtvis eller på ett 

organiserat vis för icke-kommersiell eller affärs/kommersiella anledningar som gör det 

nödvändigt att resa bort från hem- och arbetsomgivning”.  

Enligt Maitland (odat:90-105) utgör turismen en viktig roll i dagens samhälle som en 

ekonomisk funktion. Även Albalate och Bel (WTO 2008, se Albalate & Bel 2010), som 

hänvisar till World Tourism Organization, beskriver i sin forskningsartikel hur viktig turismen 

är. De skriver att turismen spelar en avgörande roll för den ekonomiska utvecklingen och 

rikedomen hos nationer. Hall (2008:5-8) menar att det är viktigt att få en turist att stanna så 

länge som möjligt på en plats, detta pågrund av att ju längre turisten stannar på platsen, desto 

mer pengar spenderar den. Albalate och Bel (WTO 2008, se Albalate & Bel 2010) menar 

fortsättningsvis att turismen idag är en viktig bidragande faktor för städers ekonomiska 

framgång och sociala dynamik. Av denna anledning har många städer i Europa uppmuntrat 

turismindustrin. För att påvisa vikten av turismen skriver Albalate & Bel att 2010 beräknas 

det ha kommit 527 miljoner turister till Europa och till 2020 räknar de på att nå 700 miljoner 

turister. De menar även att en stor del av turisterna fokuserar sitt resande till städerna som sin 

huvuddestination. (WTO 2008, se Albalate & Bel 2010). Rosentraub och Joo (2009) tar även 
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de upp att turismen är en bidragande faktor för en ökad ekonomi. Lundén (1999:43) skriver i 

sin bok att staden och dess ekonomi är komplicerad då det inte bara är varor och tjänster som 

har ett värde i stadens ekonomi utan också yta, läge och tid. Maitland (odat:90-105) gjorde en 

enkätundersökning i London där det visade sig att de turister som besökt en plats tidigare inte 

var intresserade av att se turistattraktioner, utan ville uppleva atmosfären genom shopping, 

fika och strosa runt och uppleva det något mer unika just på den platsen.  

Sahlberg (2001:89–90) tar upp fenomenet attraktiva rum. Att rummet utformas utifrån dess 

syfte, något som Knox och Pinch (2006:49) håller med om. Ett exempel på detta enligt 

Sahlberg (2001:89-90) är kroppskulturens fysiska upplevelserum som tar form genom 

idrottsanläggningar eller gastronomiska upplevelser som skapas genom restauranger. För att 

kunna ta till sig en upplevelse på en annan plats än hemma tillfullo förutsätts en infrastruktur 

som tillgodoser boende, service och transport. Enligt Sahlberg (2001:89–90) delas rummet av 

både lokalbefolkning och besökare utifrån. Skillnaden mellan dem är att besökare utifrån får 

uppleva rummet på bortaplan, och det är det som kännetecknar turism. Rummet ter sig olika 

för lokalbefolkning och turister i den bemärkelsen att inramningen och paketeringen av en 

produkt blir annorlunda för de båda medan innehållet förblir densamma.  

Andersson (2004:50) skriver att det går att klassificera attraktioner på en destination i två 

klasser; primära attraktioner och sekundära attraktioner. Samtidigt går det att tillämpa dessa 

på själva syftet med en resa; primära syften och sekundära syften med en resa. Andersson 

menar att ett primärt syfte med en resa kan vara ett möte, deltagaren åker till en viss 

destination för att delta i ett möte och förhoppningen kan vara att få ut något av mötet, till 

exempel kontakter. (Andersson 2004:50) Det sekundära syftet med mötet kan vara sociala 

arrangemang. (Andersson 2004:72) Weaver och Lawton (2006:148) tar i boken Tourism 

Management upp exempel på primära och sekundära attraktioner.  De skriver att en primär 

attraktion är huvudanledningen till ett besök på en destination, att den primära attraktionen är 

drivkraften, och den sekundära attraktionen är en attraktion som besöks när turisten ”ändå” är 

på plats. I artikeln Just Trying to Keep the Customer Satisfied tar författarna upp att staden 

Orlandos (Florida, USA) primära attraktioner är deras temaparker och de sekundära 

attraktionerna i Orlando är shopping- och middagsmöjligheterna. (Fallon & Schofield
 

2004:90–91) Andersson (2004:56,76) fick genom sina strukturerade intervjuer bekräftat att 

omgivningen och de sekundära attraktionerna är av vikt för besökarna, utställarna och 

funktionärer vid mässor och events. Detta är även något som framkom i Just Trying to Keep 

the Customer Satisfied där sex stycken olika modeller för att mäta kunders tillfredställelse 

jämförs. Undersökningen genomfördes på resenärer från Storbritannien och den visade att de 

sekundära attraktionerna var det som gav mest tillfredställelse till resenärerna. (Orlando CVB 

Research Department (2001) se, Fallon & Schofield
 
2004:93) 

 

Image/Varumärke  

Maitland (odat:90-105) menar att det råder stor konkurrans om turisterna och vad som skall 

locka dem till en specifik stad. Vilket leder till det skapas en tävling städerna emellan, med att 

komma med nya evenemang, attraktioner samt nya ikoniska byggnader i syfte att locka 

turister från hela världen. Sahlberg (2001:94–96) tar upp relationen mellan platser och 

varumärken. Varumärken har olika funktioner beroende på vilken reaktion som de skall 

framkalla som till exempel status och gemenskap. Han menar att idén och egenskaperna hos 

varumärken skapas av producenterna och existerar i konsumentens hjärna. Gemenskap har en 

viktig del i varumärkens uppbyggnad i den bemärkelse att likasinnade dras till varandra och 

gärna vill umgås med varandra, ett exempel är idrottens starka ställning som dragkraft för 
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gemenskap. (Sahlberg 2001:94-96) Goodall (1991:63 se Selby 2004:67) tar upp att image på 

en destination är viktigt, speciellt då en turisten inte besökt platsen. Detta då det är platsens 

image som kommer styra valet av resemål.  

 

Enligt Maitland (odat:90-105) drar attraktiva evenemang uppmärksamhet till staden samt att 

det bidrar till att stärka stadens varumärke. Dock leder strävan efter att vara unik för att locka 

turister till att städer bli allt mer lika varandra. Han menar även att turister är mer beresta än 

för till exempel 10-15 år tillbaka och har sett och upplevt allt fler platser. Vilket han menar för 

med sig att ”stora, ikoniska” byggnader blir allt mer ointressant för turisten. I och med att 

turisterna redan är pålästa om utmärkande attraktioner kommer de inte spendera lika mycket 

tid på denna plats som de hade gjort om de inte varit pålästa. (Maitland odat:90-105)   

”Det råder knappast någon tvekan om att attraktioner spelar en viktig roll för en orts eller 

regions plats på människors mentala kartor, det vill säga varumärket”. (Sahlberg 2001:94-

96) 

 

Infrastruktur 

”Staden är ett resultat av människors planer och verksamheter, men reglerna för vem och vad 

som får plats är naturligtvis avgörande för hur staden ser ut och hur den fungerar.” (Lundén 

1999:27) 

Enligt Lundén (1999) finns det olika teorier som handlar om hur samhället fungerar, en av 

dem är naturdeterministiska teorin som utgår ifrån naturgivna förhållanden som bestämmer 

människans handlande och därmed samhällsutvecklingen. En annan är neoklassiska teorin 

som handlar om utbud och efterfrågan på markanvändning i en stad. Detta styrs av företag 

och individers rationella val.  

Tonell (1997:129, se Svallhammar 2008:165) skriver att under 1980-talet började det 

tillämpas något som kallas för förhandlingsplanering. Det innebär enligt honom att 

kommunens roll nedbringas till att tillhandahålla byggrätter till bygg- och 

fastighetskonsortier. Förhandlingsplanering kännetecknas av marknadsstyrning, det vill säga 

att marknaden uppvisar ett intresse som kommunen uppmärksammar, och då ger byggrätter åt 

byggkonsortier som kan tänka sig att bygga. Det mesta kända exemplet enligt Svallhammar 

(2008:165) inom denna planeringsgenre är uppkomsten av Globen i Stockholm. Det var 

Stockholms stad som ansåg att staden behövde en arena för att arrangera ishockey-VM 1989, 

men staden saknade medel för att upprätta en arena för detta. Däremot fanns det konsortium 

som ville bygga ett kontor och handelscentrum en bit utanför innerstaden. Detta ledde enligt 

Svallhammar (2008:165) fram till att Stockholms stad förhandlade sig till att ett konsortium 

skulle få bygga det som de ville i utbyte mot att de också byggde en arena åt Stockholms stad.  

Enligt Svalhammar (2008:11) är markränteteorin (von Thünen) en teori som tar upp hur 

markanvändningen och markvärdet bestäms beroende på avståndet till stadskärnan. 

Fenomenet bygger på skillnader i markanvändning vilket i sin tur beror på 

transportmöjligheter. Ju närmare marken kommer centrum ju högre värde har den. Det menar 

Svallhammar (2008:11) inte bara har med avstånd att göra utan också tillgängligheten. Detta 

leder till att det är företag med hög avkastning som har råd att ligga i centrum. 

Enligt Dror (1973, se Hall 2008) handlar planering i stora drag om beslutsfattande och 

skapande av riktlinjer. Han menar att planering bara är en del av ”planering-beslut-åtgärd” -

processen då besluten är relaterade och beroende av varandra. Han menar även att planering 
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kan innehålla delar som förhandlande, kompromisser, värderingar och politik. 

Turismplanering handlar i synnerhet om markanvändning (Gunn 1988,1994 se Hall 2008). 

Boverket (2006) har gett ut ett kompendium som förklarar varför turism och 

samhällsplanering hör ihop. De menar att samarbete mellan turismnäringen och 

samhällsplanering ger en ökad förutsättning för turism. Turismnäringen är mångfasetterad och 

påverkar flertalet faktorer i samhället. Boverket (2006) menar att turismen är en 

miljardindustri som ger arbete åt hundratusentals människor.  Den är olika stor för olika 

samhällen och det avgör hur kommuner arbetar med turismen. För att turismen skall fungera 

krävs en samverkan och samordning mellan olika samhällssektorer.
 
 

Boverket (2006) skriver att när turister tar sig an lokalbefolkningens närmiljö krävs en 

acceptans och ekonomiska fördelar för de bofasta. Transportsystem är en av de faktorer som 

är viktiga för att det ska fungera för turismen, då det öppnar förutsättningar för resande. Ett 

resemål behöver utöver fungerande transportsystem även information, aktivitet och 

serviceutbud. Detta menar de innebär en nödvändighet av samarbete mellan lokala nätverk. 

(Boverket 2006:9) 

Hur verksamheter är fördelade över en stad styrs av olika faktorer däribland att 

marknadsvärdet är olika för varje del i en stad som företagen och bostadssökande måste 

överväga när de lokaliserar sig. (Lundén 1999:46) Khadaroo och Seethana (2008:831–841) 

menar att det länge argumenterats om att en destinations infrastruktur är avgörande för hur 

attraktiv en destination blir ur en turistisk synvinkel och då handlar det till största del om 

transportdelen i infrastrukturen. De menar även att ett bra transportsystem kännetecknas av 

tillgänglighet och kvalitet, transportsystemet är ansvarigt för att sammankoppla 

turistorganisationer med destinationen samt att ta turisten till attraktioner, affärer, hotell och 

restauranger. De fortsätter med att ett modernt och renoverat vägsystem gör att turisten känner 

sig tillfredsställd med destinationen. (Khadaroo och Seethana 2008:831–841) Ritchie och 

Adair (2004:255) menar att sportturismen kan fungera som en stimulans till att förbättra och 

utveckla den byggda infrastrukturen och den naturliga miljön.  

Lundén (1999:71) förklarar att den fysiska planeringen är en av de viktigaste regleringarna i 

stadens struktur. Planeringen är ett sätt att försöka påverka strukturen i en stad till önskade 

förhållande på rätt tid och plats. Den fysiska planeringen innefattar framförallt planering av 

hus, vägar och liknande. Han menar också att kommunikation mellan individen och samhället 

är en förutsättning för en fungerande samhällsplanering. Samhällsplanering lika så alla andra 

demokratiska regleringar omvandlar folkets röster till konkreta förhållanden. (Lundén 

1999:102) Enligt Lundén (1999:37) är staden till stor del ett tekniskt arrangemang. Teknik är 

förmågan att använda föremål för att nå ett visst mål. Till exempel använda ett flygplan för att 

få turister från en plats till en annan, därför är samordningen mellan teknik och människan 

viktigt.  

Albalate och Bel (2010) menar att turister som kommer till storstäder behöver transportmedel 

för att ta sig fram. Vilket gör det nödvändigt med en fungerande kollektivtrafik. 

Kollektivtrafiken måste anpassa sig efter kraven hos turisterna. De menar att det inte 

nödvändigtvis behöver bli dyrt då det går att utnyttja de transportsystem som 

lokalbefolkningen använder. De påpekar att vissa samhällsplanerare anser att de kan hålla 

transportsystemet på samma nivå som resten av året och tolerera överbelastning av turister 

under högsäsongen. Detta menar Albalate och Bel (2010) är förklaringen till varför vi ser 

överbelastade transportsystem under turismsäsongerna i städerna, och även om turismen 

kräver ett fungerade transportsystem så påverkar det inte utbudssidan. Albalate och Bel 

(2010) påstår att en positiv effekt av turismens tillströmning är att planerare ser turismen som 

ett sätt att subventionera transportsystemet vilket gynnar lokalbefolkningen. De menar även 
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att något som kan balansera användningen av transportsystemen är att turister oftast besöker 

städer över helger, medan lokalbefolkningen använder transportsystemet i större utsträckning 

under vardagarna när de arbetar.   

Enligt Lennart Tonell
1
 innebär utvidgning av trafiken inte bara positiva effekter och ett 

exempel på detta är the black-hole theory of highway investment. Tonell beskriver de problem 

som kan uppstå när en motorväg vidgas. När en motorväg vidgas med fler filer kan fler 

människor använda motorvägen, då går det till en början fortare att komma fram på vägen och 

människor som bor längre bort, från till exempel en stadskärna, väljer då att ta motorvägen. 

Detta gör att det återigen blir trångt på motorvägen och den behöver återigen breddas. Vägen 

breddas och fler kan använda den, och så fortsätter det. 

 

 

4. EMPIRI 

Allmänt om planering av Swedbank Arena 

Det har upprättats en detaljplan för Swedbank Arena vars syfte enligt Solna stad är att 

möjliggöra utbyggnad av den nya stadsdelen i Solna. I planen ingår en ny arena, ett handels- 

och upplevelsecentrum, kontor och bostäder. Det ingår även planer för ny infrastruktur i form 

av bland annat gator och vägar. Vad gäller planeringsprocessen så börjar den inledningsvis 

med att ta fram ett förslag till en detaljplan som sedan skickas ut till berörda parter. Efter en 

genomgång av planen bearbetas den ytterligare och färdigställs innan den godkänns av 

stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av 

kommunfullmäktige. (Solna stad 2009) På Solna stads hemsida står följande om Swedbank 

Arenas detaljplan: 

”Samråd om detaljplanen och MKB:n ägde rum under tiden 26 maj-4 juli 2008. Därefter har 

inkomna synpunkter bearbetats, och planen har varit utställd under tiden 4 november-25 

november 2008. Planen har godkänts av stadsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Den 

16 februari antogs den av kommunfullmäktige.” (Solna stad 2009) 

 

Allmänt om Arenastaden och Swedbank Arena 

Som tidigare nämnt så är Arenastaden en helt ny stadsdel som är under uppbyggnad. Ägare 

till Arenastaden är Solna stad, PEAB, Jernhusen och Fabege. Arenastaden är placerad i det 

gamla industriområdet mellan Hagalunds bangård, Råstasjön och Solnas pendelstation. 

(Arenastadenc 2010). För en överblick över området se kartan i bilaga. 

I Arenastaden ska Nordens största shoppingcenter, Mall of Scandinavia, på 120 000 

kvadratmeter byggas och den kommer rymma ca 250 butiker. Det kommer även att etableras 

4000 parkeringsplatser i närheten av shoppingcentret och arenan. Det finns förhoppningar om 

att shoppingcentret kommer vara ett fullvärdigt alternativ till Stockholm city och många 

internationella motsvarigheter. (Arenastadenf 2010) Lars Johansson berättar på Mall och 

Scandinavias hemsida att shoppingcentret kommer att vara en given destination för turister 

samt en plats att handla och inspireras på för lokalbefolkningen.  Med dess storlek, läge och 

utbud kommer shoppingcentret bli ett fullvärdigt alternativ till Stockholm City. (Mall of 

Scandinaviaa odat) Mall of Scandinavia räknar med att dra 15 miljoner besökare per år. 

                                                 
1
 Lennart Tonell Fil lic, forskare och lärare vid Stockholms Universitet, föreläsning den 10 december 2009 
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(Fabege 2009) I Arenastaden kommer även ett hotell att byggas, som är 90 meter högt med 

restaurang, bankettsal, spa och relaxavdelning samt en restaurang. Detta görs bland annat för 

att stärka Arenastadens position som en attraktiv destination. (Arenastadenb 2010) 

Det är Fabege som äger majoriteten av de kommersiella fastigheterna och det planeras 

moderna och energieffektiva kontorslösningar i Arenastaden. Det kommer finnas lokaler i 

olika storlekar och planlösningar, och utöver de planerade kontorslokalerna kommer Fabege 

att bygga ytterligare cirka 150 000 kvadratmeter nya kontorsytor under de kommande åren. 

Fabege kommer ha möjlighet att anpassa sig efter de krav som kunden ställer på funktionella, 

moderna och energieffektiva kontorslokaler. (Arenastadene 2010) 

Swedbank Arena är hjärtat i Arenastaden och kommer att bli Sveriges nya nationalarena för 

fotboll. Den kommer att uppfylla UEFA:s krav för att få arrangera finaler i Champions 

League och EM-slutspel. (Solna stad 2010) Arenan kommer även vara till för stora 

evenemang så som konserter och andra sportevenemang, till exempel, Speedway- GP, tennis, 

inomhusfriidrott, snowboardtävlingar, filmvisningar och festivaler. (Arenastadena 2010) 

Arenan kommer att kännetecknas av flexibilitet. Det finns möjlighet att använda sig av 

underlag som gräs, is och grus. Taket är skjutbart, vilket innebär att arenan kan användas året 

runt till samtliga evenemang. Det kommer dessutom att finnas flera restauranger och barer 

både vid arenan och i området. Vid idrottsevenemang kan arenan ta in 50 000 åskådare, och 

vid konserter upp till 65 000 åskådare. ”Många insläpp till arenan och utvecklad infrastruktur 

gör att kommunikationen till och från arenan blir enkel, snabb och smidig.” (Arenastadena 

2010) 

Arenan beräknas stå färdig år 2012 och huvudstadsregionen förväntas då få Skandinaviens 

största och modernaste multifunktionella arena. (Arenastadena 2010) 

Swedbank Arenas ägare är det samma som till Arenastaden (Fabege, Jernhusen, PEAB och 

Solna stad) plus det Svenska Fotbollsförbundet (Swedbank Arena 2010) som är den största 

ägaren enligt Sune Hellströmer
2
 från Svenska Fotbollsförbundet. Den huvudsakliga sponsorn 

till arenan är Swedbank där av namnet Swedbank Arena. Swedbank anser att de gör en 

långsiktig satsning i och med sponsringen. (Swedbank odat) På deras egen hemsida står det; 

”Swedbank Arena ligger i linje med Swedbanks värderingar att skapa förutsättningar för 

utveckling av samhälle och näringsliv. Arenan kommer vara till del för hela Sverige och 

möjliggöra de största evenemangen samt sätta Sverige på världskartan.” (Swedbank odat)  

 

Varför just här? 

Swedbank Arena kommer som tidigare nämnts ligga i anslutning till Hagalunds 

bangårdsområde, Frösunda samt Solna Station. VD:n för Arenastaden med Swedbank Arena, 

Christian Alexandersson,
3
 menar att arenans lokalisering är ”outstanding” med dess närhet till 

stora vägar och goda kommunikationsmöjligheter.  

Ann-Christine Källeskog
4
, plan- och byggchef i Solna, menar att lokaliseringen var en följd 

av olika anledningar som sammanföll. Det vill säga att platsen där arenan byggs är ett område 

som har varit lämnat åt sitt öde då det har varit ett gammalt järnvägsområde där det har legat 

byggvarufirmor, det har vart skräpigt och oomhändertaget. Källeskog säger även att närheten 

till järnvägen samtidigt gör ”att det inte går att bygga bostäder i området hur som helst”.  

                                                 
2
 Sune Hellströmer Svenska Fotbollsförbundet, intervju 19 april 2010 

3
 Christian Alexandersson VD Arenastaden med Swedbank Arena, intervju den 4 maj 2010 

4
 Ann-Christine Källeskog Plan- och byggchef Stadsbyggnadsförvaltningen Solna stad, intervju den 15 april 

2010 
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Hon säger även att det inte heller är något bra läge för handel om det inte finns något som 

drar. Grundtanken enligt Sune Hellströmer till att Svenska Fotbollsförbundet ville att arenan 

skulle ligga i Solna var att de äger Råsunda som ligger i kommunen, samt att Svenska 

Fotbollsförbundet varit verksamma i Solna väldigt länge. Vilket gjorde det till första valet vid 

val av plats. 

Jennie Kastengren
5
, projektledare hos Jernhusen, berättar att området som arenan byggs på är 

ett gammalt industriområde och från början av 1990-talet ända fram till 2005 funderade 

Jernhusen på vad de skulle göra med området. Fortsättningsvis förklarar hon att idén var att 

bygga bostäder men det var problematiskt då området låg för nära järnvägen vilket skulle 

orsaka en hög bullernivå och att marken var förorenad. Kastengren berättade att i samma veva 

kom Svenska Fotbollsförbundet med förslag på att de vill bygga en ny nationalarena i Solna 

stad. Hon berättar att Solna stad gick ihop med Jernhusen för att ge ett förslag till Svenska 

Fotbollsförbundet om att arenan kunde byggas på industriområdet. Hellströmer berättar att 1 

juli år 2003 togs beslutet att arenan skulle ligga i Stockholmsområdet och i Solna.  

Caroline Strand
6
, marknadschef i Solna, menar att det är besöksnäringens förutsättningar som 

gäller när en sådan här arena byggs. Hon menar att Swedbank Arena först och främst ska 

fungera som en arena, och att den gör det i och med att den ligger vid en bra 

kollektivtrafikspunkt, har närhet till både storstadskärna och till servicen som finns i Solna.  

Kastengren berättar att det bor mycket människor inom upptagningsområdet vilket gör att de 

kan ta sig till arenan på ett enkelt sätt med lokaltrafik. Arenan når 2,2 miljoner människor 

inom 60 minuter, 1,5 miljoner inom 30 minuter och 750 000 människor på 15 minuter. (Mall 

of Scandinaviab odat) Alexandersson säger att ”logistiskt resemässigt så är det som gjort för 

att komma med kommunikationstransporter”. Kastengren säger fortsättningsvis att arenan 

ligger nära E4:an vilket gör att dessa människor kan ta sig smidigt till arenan utan att behöva 

ta sig in i Solna centrum. Hon menar att det är viktigt att arenan är lättillgänglig för att locka 

till sig besökare och berättar att arenan inte bara är en arena för stockholmare och solnabor 

utan också för de inom 1 ½ timmes radie.  Till skillnad från Kastengren så menar 

Alexandersson att upptagningsområdet är mycket större. Då de som kommer från Norrland 

och vill gå på en stor konsert inte behöver ta sig ända ner till Ullevi, Göteborg, utan kan åka 

till Stockholm i stället som är närmare.  

  

Vad är de bakomliggande anledningarna till att Swedbank Arena byggs? 

Breitner (2009) skriver i en branschtidning från PEAB att en av de bakomliggande 

anledningarna till att Swedbank Arena byggs är att Råsunda var och är i behov av renovering.  

Hon skriver att kostnaderna ställdes mot varandra vad gällde renoveringen och en ny arena 

och det visade sig då att det var lönsammare med en ny arena. Hon menar även att alla 

delägare till arenan vinner på det. Fabege och Jernhusen ser fram emot en utveckling av 

området, kommunen får ett gammalt industriområde upprustat, PEAB får bygga arenan samt 

omkringliggande infrastruktur och Svenska Fotbollsförbundet får en ny nationalarena. Detta 

är även något som Alexandersson, bekräftar. 

Hellströmer från Svenska Fotbollsförbundet menar att den stora bakomliggande anledningen, 

för dem, om beslutet till att bygga en nya arena var att Sverige, Norge, Finland och Danmark 

ansökte om att arrangera EM 2008. Men det föll enligt Hellströmer bland annat på att 

arenamöjligheterna som fanns i Sverige inte var tillräckligt bra samt att många av arenorna 

                                                 
5
 Jennie Kastengren Projektledare Jernhusen, intervju den 27 april 2010 

6
 Caroline Strand Marknadschef Stadsledningsförvaltningen Solna stad, telefonintervju den 7 maj 2010 
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var för gamla och omoderna. Detta ledde till att det Svenska Fotbollsförbundet tog tag i saken. 

Respondenten uttrycker även ”vilken plats du än besöker i världen så finns det stora, moderna 

arenor, men inte i Sverige.” Vilket också var en anledning till att Svenska Fotbollsförbundet 

kände att de ville ligga i täten vad gäller arenautvecklingen i Sverige. 

Kastengren menar att Jernhusens roll i Swedbank Arena är att de äger marken som arenan 

byggs på samt marken till Arenastaden. På Jernhusens hemsida står det att deras uppdrag är 

att äga, förvalta och utveckla stationer och tågverkstäder. De ska även förädla den mark som 

inte ingår i kärnverksamheten för att sedan avyttra den till en lämplig köpare. I första hand är 

det en affärsmässig uppgörelse. (Jernhusen 2006) Kastengren berättar även att de var 

involverade i arbetet vid val av placering för arenan, men att de i dagsläget inte längre arbetar 

aktivt med arenan utan endast är med som en delägare, då det inte hör till Jernhusen 

kärnverksamhet.  

Grundtanken enligt Annette Kaunitz
7
 från Fabege var en önskan om att utveckla ett område 

som hade stor utvecklingspotential. Fabege ville skapa ett mervärde och ett attraktivare 

område då en attraktiv stadsdel är gynnsamt för dem då de äger lokaler i området. 

Niclas Brantingson
8
 från PEAB berättar att PEAB har fått en byggentreprenad från 

Råstakoncernen om att uppföra Swedbank Arena. Bakgrunden till att PEAB gått in som ägare 

i det bolag som utvecklar arenan är dels för att de kan tillföra projektet spetskometens inom 

området projektutveckling. 

Källeskog berättar att anledningen till att kommunen är intresserad av arenan är att den skapar 

arbetstillfällen i Solna, och att arenan sätter Solna på kartan, vilket lockar turister till Solna. 

Vad gäller arbetstillfällen menar respondenten att arenan ger arbete både innan och efter att 

arenan står klar. Då det är många människor som är sysselsatta med byggandet nu, och i 

fortsättningen är det jobb som kommer att skapas inom besöksnäringen. Arenastaden beräknas 

i slutändan kunna tillhandahålla cirka 10 000 arbetsplatser. (Arenastadenc 2010) Även Strand 

håller med om detta och hon säger även att arenan kommer att generera tillväxt, 

vinstgenerering och skapa en starkare attraktionskraft. 

 

Vad tillför arenan Solna? 

Enligt Hellströmer är alla delägare inställda på att arenan skall kunna användas för fotboll på 

toppnivå. Han fortsätter berätta att arenan kommer vara den centrala punkten för fotbollen i 

Sverige. Svenska Fotbollsförbundet kommer arrangera maximalt 10 fotbollsmatcher per år 

och arenans eventuella hemmalag beräknas arrangera runt 20 stycken beroende på om de 

kommer att spela internationella matcher eller inte. Fortsättningsvis säger han att Swedbank 

Arena även kommer att söka internationella matcher. Det kommer även vara andra arrangörer 

som kommer att nyttja arenan. Målet till en början enligt respondenten är att komma upp i 60-

70 evenemang per år inklusive konserter. Han menar även att med tiden ska målsättningen 

öka. Ett annat mål är att vid evenemang alltid ha en fullsatt arena. Respondenten räknar med 

cirka 1 miljon besökare per år och räknar även med att arenan kommer att locka många 

besökare då arenan är flaggskeppet för Arenastaden. Dock är flera respondenter oeniga om 

antalet besökare och räknar med allt från en till flera miljoner besökare per år. Hellströmer 

hävdar även att besökarna beräknas att komma från hela landet men det högst representerade 

antalet kommer vara de som bor ”nära” och ju längre bort besökarna bor från arenan ju färre 

beräknas det komma från de platserna. Han säger även att majoriteten av besökarna vid 

                                                 
7
Annette Kaunitz, Fabege, telefonintervju den 10 maj 2010 

8
 Niclas Brantingson PEAB, mailintervju den 14 april 2010 
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fotbollsmatcher kommer att vara från Sverige. Detta då det inom UEFA finns ett regelverk 

som bestämmer att besökande lag vid fotbollsmatcher skall få maximalt 10 procent av 

platserna. Kaunitz menar även hon att besökarna kommer i första hand från hela Sverige men 

att det beräknas komma publik från kringliggande länder då det planeras evenemang med 

stora artister. 

Hellströmer påpekar att även shoppingcentret kommer att locka många besökare. Detta menar 

han kommer ha en stor betydelse för besöksnäringen. Källeskog menar också att arenan ger 

förutsättningar för handel, därför att arenan i sig blir ett dragplåster. Enligt Kaunitz är 

shoppingcentret inte en avgörande faktor för arenan, men den är en oerhörd tillgång.  Hon 

berättar även att arenan kommer vara en stor publikdragare vilket kommer ha en stor 

betydelse för stadsdelen då det kommer anlända mycket människor till området.  

Arenan blir enligt Källeskog också som en skärm mot järnvägen vilket gör det möjligt att 

bygga bostäder i området, som tidigare varit tanken men att det inte varit möjligt då det varit 

för höga ljudnivåer i och med järnvägen samt att bostäderna hade kommit för nära järnvägen.  

 

Varumärket Swedbank Arena 

Alexandersson berättar att de arbetar med ett helhetskoncept som innebär att turister inte bara 

besöker en fotbollsmatch eller en konsert, utan de får en helhetsupplevelse som börjar redan 

på internet. När turisterna sedan kommer till platsen finns det sekundära attraktioner som 

restauranger, shopping och hotell som förhoppningsvis gör att turisterna vill stanna längre, 

vilket är ett mål enligt Alexandersson. Att arbeta med ett helhetskoncept är även något som 

Solna stad gör enligt Strand, hon berättar att de har långa diskussioner med de olika 

förvaltningarna inom staden tillsammans med besöksnäringen för att få området att fungera 

bra och långsiktigt, för att hela upplevelsen ska bli bra.   

Alexandersson menar att shoppingcentret kan ses som både ett komplement och en 

konkurrent till arenan. Komplement då turister kan kombinera shopping och besöka events. 

Konkurrent då det kan bli onödigt brus runtomkring arenan.  Han fortsätter att berätta att 

arenan beräknas leva på egna meriter och att arenan i sig själv blir en stor attraktionskraft då 

det är en unik produkt i den bemärkelsen att det inte finns någon liknande arena i Sverige. 

Alexandersson säger även att det finns mycket värden runtomkring själva arenan så som att 

arenan kan arrangera de större konserterna och att arenan är nationalarenan. De räknar med att 

arrangera de 10-12 största eventen i Norden om året, vilket medför att det kommer att passera 

ett stort antal människor genom arenans dörrar. Han berättar att arenan har utformats ur ett 

arrangörs- och upplevelseperspektiv. Han tar även upp att deras affärside är att leda 

upplevelseindustrin. De vill att upplevelsen i arenan ska överträffa de förväntningar som kan 

finnas. 

Källeskog menar att arenan kan komma att bli ett varumärke för Solna, då besökare blir 

uppmärksammade på att Solna existerar för att de förknippas med arenan. I detaljplanen för 

nationalarenan skriver hon att ”Arenan kommer att bli den främsta symbolbyggnaden för 

området. I stadslandskapet kommer den tillsammans med hotellet och broarna över järnvägen 

att vara de byggnadselement som i första hand utgör landmärken.” (Källeskog 2008:1–15) 

Kaunitz menar även hon att arenans betydelse i förhållande till Arenastaden är att det kommer 

bli ett landmärke som kommer sätta stadsdelen på kartan, därav namnet Arenastaden. 

På Solna stads hemsida berättar Arkitekterna Krook & Tjäder på Berg Arkitektkontor att 

arenan kommer att skilja sig i arkitekturen från den resterande delen av den nya stadsdelen. 

Den kommer att ha en unik gestaltning för en hög igenkännedom, då den kommer få mycket 
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publicitet som kommer bli en del av marknadsföringen. (Solna stad 2010). Att kunna attrahera 

större evenemang, att ge en bra service och säkerhet är något som är bra för Solna som 

varumärke, menar Strand.  

För att påvisa hur angeläget det är med varumärken vill skribenterna ta ett exempel från en 

snarlik arena som lägger vikt vid varumärken, Stockholmsarenan. Denna arena upprättas just 

nu i Stockholmsområdet. (Stockholmsarenana 2010) Även denna arena kommer att uppfylla 

UEFA och FIFAs regelverk för att vara värd åt internationella fotbollsmatcher 

(Stockholmsarenanb 2010) och på arenans hemsida tas det likt Swedbank arenas resonemang 

upp att arenor skapar starka landmärken, vilket de menar bidrar till ett rikare nöjes- och 

kulturutbud. (Stockholmsarenana 2010) De tar även upp att arenan kan hjälpa andra aktörer, 

såsom idrottslag och städer att bygga ett starkare varumärke. (Stockholmsarenana 2010) 

 

Påverkas infrastrukturen av turismen? 

Strand menar att arenan är en del av stadsplaneringen som innebär att arbeta med ett 

affärsområde som växer med upplevelse- och evenemangsindustrin På frågan om hur 

turismen har sin påverkan på den nya stadsdelen svarar Strand att ”Eftersom arenan är 

Arenastadens hjärta så har ju besöksnäringen en central funktion i sammanhanget, en tydlig 

roll. […]Det är en del av turist- och besöksnäringen. Hotellet, arenan och så vidare” och 

detta håller Alexandersson med om när han berättar att arenan kommer att påverka Solna i 

den bemärkelse att de får en stor turistmagnet till staden som för med sig både arbeten och 

bostäder. Han fortsätter berätta att arenan även kommer att skapa puls och liv i området samt 

att området i sig räknar med ett högt antal besökare.  

I miljökonsekvensbeskrivningen, som beskriver de negativa miljökonsekvenser som kan 

skapas vid byggnationer (Nationalencyklopedinc 2010), tas det upp att när arenan och 

Arenastaden byggs så kommer markförhållandena att förändras, vilket innebär att stora delar 

saneras och bebyggs. Vilket i sin tur kommer förbättra villkoren för lokalbefolkningen då 

föroreningar från det gamla industriområdet kommer avlägsnas eller kapslas in. 

Tillgängligheten kommer att förbättras i form av gångvägar som kommer anknytas till viktiga 

målpunkter. (Solna stad & Råsta projektutveckling AB 2008:5)  

I miljökonsekvensbeskrivningen för arenan står det även att när shoppingcentrumet och 

arenan står klara beräknas gående ta sig från Solnas tunnelbanestation via det gångstråk som 

kommer att knyta ihop med det nya området. Shoppingcentret kommer även att fungera som 

en naturlig passage för resenärer som kommer från den nya, norra, delen av Solna station och 

skall mot arenan. På kvällstid kan dock det stängda shoppingcentrumet uppfattas som en 

barriär då gående hänvisas till en annan väg. En del människor kan komma att känna sig 

otrygga av de stora folkmassorna som för liv och rör sig till och från området. Detta kan 

komma att spädas på ytterligare då de på kvällstid hänvisas till de lokala gatorna, medan de på 

dagen kan känna sig tryggare när de kan gå igenom shoppingcentret. (Solna stad & Råsta 

projektutveckling AB 2008:5) I miljökonsekvensbeskrivning tas det även upp att människor 

som rör sig i området på kvällstid kan känna sig otrygga av att området inte är befolkat då det 

är ett utpräglat industriområde. (Solna stad & Råsta projektutveckling AB 2008:40) 

Dessa saker kommer enligt miljökonsekvensbeskrivningen att förbättras med tiden. 

Ombyggnationerna ger nämligen bättre tillgänglighet för gående med ett väl utvecklat 

gångnät. De kommer även att få väl med utrymme att röra sig på. Samt att avstånden till Solna 

station kommer att förkortas med en ny uppgång. (Solna stad & Råsta projektutveckling AB 

2008:41) 
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Källeskog skriver i Detaljplan för kv. Nationalarenan att Solna station beräknas bli en ny 

knutpunkt vad det gäller kollektivtrafik och att den nya uppgången planeras vara en entré till 

Arenastaden för både besökare till Swedbank Arena och Mall of Scandinavia som för boende 

och verksamma i området. Hon skriver att perrongen kommer att förlängas norrut för att 

anslutas till hiss och rulltrappor till en av de kommande broarna över spårområdet. Hon 

skriver även att en av anledningarna till varför en ny uppgång skall byggas är för att skilja 

olika supportergrupper åt vid högriskmatcher på arenan. (Källeskog 2008:1-15) Detta är något 

som Hellströmer menar att det Svenska Fotbollsförbundet är idégivare åt.  

I miljökonsekvensbeskrivningen för nationalarenan står det att inom området kommer 

befintliga vägar att finnas kvar för att sedan anpassas efter kommande bebyggelse. I samband 

med ombyggnationen kommer ett antal vägar, gångstråk och förbindelser göras om. Det 

kommer tillkomma en ny väg utmed järnvägen från Solna station det vill säga norr om arenan. 

Det står även att denna väg kommer ligga utanför planområdet men är en förutsättning för att 

området skall kunna expandera. Det planeras även för två nya broar som skall gå över 

bangårdsområdets spår och Ostkustbanan med anledning av att det skall vara möjligt att 

ansluta sig till Solna station samt övriga områden på andra sidan järnvägen. Broarnas 

utgångspunkt kommer vara från den upplyfta delen där arenatorget och handeln finns för att 

sedan ansluta på marknivå på andra sidan järnvägen. (Solna stad & Råsta projektutveckling 

AB 2008:24) 

Källeskog skriver i detaljplanen för nationalarenan att en ny tvärbana kommer att byggas 

mellan Alvik och Solna station, dock är den oberoende av detaljplanen men är en viktig del i 

kollektivtrafiken. Hon skriver även att den nya stadsdelen inklusive Swedbank Arena och 

handels- och upplevelsecentrumet kommer locka många nya besökare. Vilket leder till ökade 

krav på trafiksystemet när det gäller tillgänglighet och kapacitet. Källeskog menar i 

detaljplanen att belastningen kommer vara måttlig medan det vid evenemang kommer vara 

mycket hög belastning. För att klara denna belastning är det tänkt att utnyttja och utveckla 

kollektivtrafiken. Biltrafiken kommer i huvudsak komma in i området ifrån E4 och E18, som 

kommer att få nya på- och avfarter. Detta via Kolonnvägen samt via den nya bron som går 

över järnvägen eller via den nya vägen norr om Råstasjön. Det står även i detaljplanen att vid 

en omfördelning av trafiken för att minska belastningen i centrum görs 

kapacitetsminskningsåtgärder mellan Kolonnvägen och Råsundaleden. Detta för att sedan 

höja kapaciteten mot Kolonnvägen. Det kommer även byggas en ny väg från Sjövägen längs 

bangårdsområdet. Den nya bron och vägarna kommer utgöra huvudgator i den nya stadsdelen. 

(Källeskog 2008:1–15) 

Vad gäller infrastrukturen så säger Alexandersson att det är viktigt att anpassa sig efter det 

stora vägnät som finns.  Han tar även upp Ullevi i Göteborg som exempel där det vid stora 

evenemang skyltas tidigt på de stora vägarna om alternativa resvägar till city för att undvika 

stopp i trafiken. Han menar att E4:an i Stockholm redan idag är trång och då gäller det att 

skylta för att undvika stora trafikstockningar. Detta är även något som Kastengren är inne på 

då hon tycker att det är viktigt att ha ett samarbete med andra kommuner om till exempel 

skyltning till arenan, för att undvika problem.  

 

I miljökonsekvensbeskrivningen som tidigare nämnts står det att stora delar av området är 

utsatta för höga bullernivåer från bland annat spårtrafiken och stambanan. Trafiken inom 

området kommer med bebyggelsen att öka och omfördelas vilket dels medför en ökad 

bullernivå. Bullerspridningen från järnvägen kommer kunna begränsas med hjälp av att 

arenan, kontorsbebyggelser och shoppingcentret som kommer fungera som en barriär. (Solna 

stad & Råsta projektutveckling AB 2008:52) 



23 

Det tas även upp att Swedbank Arena kommer i sig själv orsaka buller i form av anländande 

gäster, publikvrål från arenan och hög ljudnivå i samband med de olika evenemangen. Nivån 

kommer att variera beroende på evenemang men de som beräknas orsaka högst nivå är 

konserter. Det som kommer att dämpa detta är det skjutbara taket. Taket kommer alltid vara 

stängt vid konserter och vid ”icke-fotbollssäsong”. (Solna stad & Råsta projektutveckling AB 

2008:52)  

Hellströmer säger att området som Arenastaden och arenan skall byggas på är ett nytt område 

vilket kräver stora förändringar i infrastrukturen. Han med andra respondenter menar att 

pendeltåget ger stora möjligheter att kunna slussa in och ut många besökare till området. 

Därför kommer pendeltågstrafiken vara basen för infrastrukturen i området medan den nya 

tvärbanan och tunnelbanan kommer fungera som komplimenterande färdmedel.  

Källeskog berättar att med arenan tillkommer en gångbro över järnvägen och en 

gångförbindelse knyter ihop staden vilket gör att Solna får en annan tyngdpunkt. Hon anser 

dock att centrum alltid kommer vara Solna centrum även om det uppstår nya attraktioner 

kring arenan. Källeskog berättar att i och med att en ny stadsdel kommer till i Solna kommer 

de äldre stadsdelarna som till exempel Frösunda kopplas närmare centrum. Detta genom att 

det tillkommer en bro över spåren som förbättrar framkomligheten. 

Respondenten menar att det är nödvändigt att anpassa arenan efter hur det redan ser ut i 

området. Det vill säga att arenan måste anpassas efter Ostkustbanan och Hagalunds 

bangårdsområde då det är ett riksintresse för järnvägstrafiken och arenan får inte störa dessa. 

Annars skulle Länsstyrelsen stoppa byggandet. Strand tar upp att när det byggs nytt i en stad, 

tätas upp, snyggas upp och skapas en attraktivare stad så är kommunen en väldigt viktig 

partner i det. Strand menar att i planeringsarbetet för att bygga en arena så tas det också upp 

vad som krävs för att det ska bli en fungerande verksamhet. 

Kaunitz säger även hon som alla andra respondenter att arenan kommer ta många människor 

och det kommer röra sig mycket människor i området som ska tas omhand. Hon berättar att 

vissa komponenter redan är klara vad gäller planeringen av infrastrukturen medan andra är 

mer flexibla.  

För att förstå hur viktigt det är med en fungerande kollektivtrafik går det även att se på 

Stockholmsarenan som byggs i ett redan etablerat arenaområde med ett fungerande vägnät 

med dess tunnelbanor, bussar, gång- och cykelvägar samt närhet till stora vägarna E4 och 

E20. (Stockholmsarenanc 2010). Ulf Fridebäck (2010), Styrelseordförande i SGA Fastigheter, 

gör ett uttalande om hur viktigt det är för en arena med en fungerande kollektivtrafik då det 

ger en modern och hållbar miljö. Detta tas även upp på Stockholmarenans hemsida att det är 

viktigt med en fungerande infrastruktur för att kunna konkurrera med andra stora 

evenemangsstäder(Stockholmsarenand 2010). 

 

Kan besöksnäringen skapa negativa effekter på den nya stadsdelen? 

Helleströmer kan inte se några negativa aspekter med att arenan byggs och har inte heller hört 

talas om att någon protesterat mot att arenan skall byggas. Medan Källeskog tycker att 

trafiken är den stora negativa konsekvensen utav projektet, då det kommer tillkomma en 

ökning av trafik under vissa perioder. Det som är bra med att arenan ligger där den gör är att 

besökare kan använda sig av kollektivtrafiken, vilket håller nere trafiken. Det är inte heller 

möjligt att bygga parkeringsplatser för att det skall räcka åt alla besökare, vilket inte ett mål. 

Fortsättningsvis berättar Källeskog att en idé är att besökare skall kunna åka kollektivt och att 

de skall kunna köp en biljett till arenan och få en tågbiljett på köpet.  
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Hon tar även upp att de framförallt kommer att bli mycket trafik de timmarna som arenan 

töms. Vilket kommer lösas med att det byggs ny infrastruktur i form av nya vägar och att de 

befintliga breddas, körfält för svängande trafik samt speciella filer för kollektivtrafiken för att 

underlätta framkomligheten för bussarna. Dock menar hon att det ändå beräknas bli stopp i 

trafiken då det inte är möjligt att uppnå fullständig framkomlighet. En annan negativ aspekt i 

det hela menar Källeskog är att all denna trafik kommer medföra mer buller än förr samt att 

den tar upp mycket plats. 

Källeskog berättar också att det ibland kan uppstå meningsskiljaktigheter mellan Solna stad 

och Solnas invånare ifråga om förändringar i infrastrukturen. Hon berättar också att 

huvudorsaken till de trafikproblem som kan uppstå i Solna är att det inte finns ett regionalt 

vägnät som klarar av trafiken. En genomfart västerut saknas och då passerar trafiken igenom 

Solna. Hon fortsätter även att berätta att det inte spelar någon roll om en väg breddas, den 

kommer att fortsätta att fyllas på, och så måste den breddas igen. 

Källeskog påstår att en lösning skulle kunna vara att besökare åker med tunnelbanan eller 

pendeltågen till en plats för att sedan åka vidare med skytteltrafiksbussar som hämtar upp dem 

för att åka vidare till arenan. Hon tar även upp att den nya pendeltågsuppgången kommer 

skapa en närhet till arenan från Solna Station.  

Kastengren berättar att en del människor tycker att det är störande att Råsunda ligger mitt i 

staden. Samt att de har funderingar kring om det kan komma fotbollshuliganer som förstör 

och menar att arenan bör ligga längre bort från staden. Respondenten förklarar att hon tycker 

att det är bra att arenan ligger i staden så att bland annat kollektivtrafiken kan utnyttjas. Hon 

fortsätter att berätta att säkerheten också kan bli ett problem då till exempel arenan kan bli 

mål för olika slags attentat. Detta leder till att spårområdet kan skadas, vilket skulle kunna få 

förödande konsekvenser för järnvägstrafiken. Då större delen av järnvägstrafiken norrut i 

Sverige passerar där.  

 

 

5. ANALYS 
 

Vad är syftet med arenan? 

Albalate och Bel (2008) skriver att turismen påverkar ekonomin i städer då den får flera 

besökare samt att det skapas nya arbetstillfällen. Författarna tar även upp att turismen idag är 

en viktig bidragande faktor för städers ekonomiska framgång. De menar att det är viktigt för 

städer att ta vara på turismen för att utnyttja den på bästa möjliga sätt.  Till exempel beräknas 

Arenastaden och Swedbank Arena att kunna erbjuda cirka 10 000 arbetstillfällen efter 

färdigställandet. (Arenastadena2010) Samt att det kommer finnas arbeten under 

byggnationstiden. Hellströmer vid Svenska Fotbollsförbundet berättar att arenan förväntas 

arrangera runt 60-70 evenemang per år till en början. Under en konsert kan arenan ta in 

65 000 personer och vid en fotbollsmatch kan den ta in 50 000 personer. (Arenastadena2010) 

Arenan kommer att arrangera bland de 10 största evenemangen i Norden vilket kommer dra 

stor uppmärksamhet till Solna. Detta betyder att vid arrangemang kommer det att var många 

människor i omlopp som behöver tas omhand. Hellströmer räknar med att de flesta besökarna 

kommer att vara ifrån Sverige, men vid vissa arrangemang kan det även komma besökare från 

andra länder. Detta är något som Kaunitz vid Fabege håller med om. De attraktionerna som 

beräknas locka besökare är främst Swedbank Arena och Mall of Scandinavia vilket 

respondenterna är eniga om. Men som även Alexandersson tagit upp kommer själva 
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atmosfären att locka besökare. Respondenterna är oeniga om hur många besökare arenan 

förväntas locka men det rör sig mellan 1 miljon besökare per år till flera miljoner. Detta 

beräknas leda till en ökning av besökare till Solna. Som Boverket (2006) tar upp ger ett 

samarbete mellan turismnäringen och samhällplaneringen en ökad förutsättning för en ökad 

turism. Det är tydligt att Solna Stad lägger ner resurser i Arenastaden för att få fram en bra 

infrastruktur med fungerande transportsystem som gynnar besökare i och med de 

ombyggnationer som sker. Vilket är viktigt då turister värdesätter ett fungerande och pålitligt 

transportsystem som Khadaroo och Seethana menar (2008).  

Lundén (1999) tar upp att yta, läge och tid har en avgörande faktor för en stads ekonomi. 

Vilket anknyter väl till varför arenan hamnade precis där den gjorde. Lokaliseringen var till 

följd av sammanträffanden, bland annat att området varit lämnat åt sitt öde. Kommunen såg 

gärna att det skulle hända något med området men det gick varken att bygga bostäder på 

grund av föroreningar i marken eller att skapa en handelplats då det inte fanns någon dragkraft 

i området.  Ägarna till marken, Jernhusen, hade länge arbetat med att hitta en lösning till 

detta. Samtidigt behövde marknaden, det vill säga Svenska Fotbollförbundet en plats för att 

anlägga en ny multifunktionell arena som de kände att Sverige saknade. Dessa anledningar 

föll samman och arenans placering blev självklar. Läget är optimalt då det ligger intill stora 

vägar och det finns närhet till kollektivtrafik vilket är gynnsamt för turismen vilket 

respondenterna är eniga om. Detta visar tydligt att utbud och efterfrågan hänger ihop som 

vilket är något Lundén (1999) tar upp . 

För att locka platskonsumenter till en plats är det många gånger lönt att skapa ett starkt 

varumärke precis som Goodall (1991:63 se Selby 2004:67) menar.  Det är då viktigt att vara 

unik då det råder stor konkurrans om turister vilket Maitland (odat) tar upp. Källeskog menar 

att Swedbank Arena kommer att bli ett starkt varumärke. Samt att besökare kommer att 

förknippa arenan med Solna.  Hon menar även att Arenan kommer fungera som ett landmärke 

samt att det sätt Solna på den mentala kartan hos människor.  Något som kommer hjälpa 

arenan att bli ett landmärke är dess arkitektur som även kommer vara en del av 

marknadsföringen. Funktionen i varumärket kommer vara just igenkännedom men också 

gemenskap, vilket Sahlberg (2001) påvisar som en funktion av varumärken.  

Weaver och Lawton (2006) tar upp att den primära attraktionen är huvudanledningen till ett 

besök på en destination. Så som Swedbank Arena är i detta fall, vilket gör att det är den som 

har den starkaste dragkraften till varför turister kommer till Arenastaden. Utifrån perspektivet 

att arenan är den primära attraktionen är de sekundära attraktionerna shoppingen och 

restaurangerna som platskonsumenterna besöker när de ”ändå” är på plats. Men 

shoppingcentret kan även vara en primär attraktion för den som inte är intresserad av arenan. 

Maitland (odat) tar upp att besökare värdesätter den unika atmosfären och inte bara 

attraktionen i sig. Swedbank Arena kommer vara unik av sitt slag vilket VD:n för Swedbank 

Arena med Arenastaden, Alexandersson, menar. Detta enligt honom gör att turister även 

kommer komma för att uppleva atmosfären med dess puls, restauranger och shopping. Arenan 

är inte bara en plats för evenemang utan också en plats för möten både officiellt och 

inofficiellt. Andersson (2006) menar att ett primärt syfte med en resa också kan vara ett möte 

och sekundära är sociala arrangemang. Fallon & Schofield (2004) tar upp att det var de 

sekundära attraktionerna som gav mest tillfredställelse till resenärerna. Vilket framhäver hur 

vikigt det är att det faktiskt finns shopping och restauranger kring arenan vilket också 

Alexandersson påpekar. Han berättar att de arbetar med ett helhetskoncept som skall få 

turisterna att stanna så länge som möjligt för att öka deras konsumtion. En del i att få 

turisterna att stanna är att det finns just sekundära attraktioner. Dock kan shoppingcentret 

både ses som ett komplement och konkurrent som nämnts i empirin. Kaunitz menar att 
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shoppingcentret kommer att vara en oerhörd tillgång, men att det är arenan som kommer att 

vara den stora dragkraften till stadsdelen. 

 

 

Hur påverkas en stadsdel av platskonsumenter vad gäller infrastrukturen?  

Platskonsumenter till arenan kommer behöva ta sig fram på ett smidigt sätt och framförallt 

behöver de kunna ta sig till och från arenan på ett smidigt sätt. Är det så att transportsystemet 

samt infrastrukturen fungerar dåligt kan det göra att hela upplevelsen får ett sämre betyg.  

Albalate och Bel (2010) menar att besökare behöver ett fungerande transportmedel för att ta 

sig fram.  

Så som det har framkommit i empirin är syftena med arenan att arrangera fotbollsmatcher och 

andra stora evenemang. Vilket i sin tur leder till en gemenskap som gör att arenan blir en 

mötesplats för många människor. Sahlberg (2001) menar att rum utformas utifrån dess syfte 

vilket också gäller Arenastaden. Vilket innebär att det kommer ske förändringar i 

infrastrukturen för att kunna hantera tillströmningen av människor. I och med att ett av 

syftena är fotboll, kommer det med största sannolikhet locka till sig fotbollssupportrar som 

kan komma att skapa bråk. Supportrarna kommer behöva hanteras för att boende i området 

skall känna sig trygga. En lösning till detta är enligt Hellströmer att skapa ytterligare en 

uppgång till Solna station just för att kunna sära på supportrarna, då de kan använda olika 

uppgångar till stationen vilket förhoppningsvis förhindrar bråk.   

Som tidigare nämnts menar Lundén (1999) att den fysiska planeringen är en av de viktigaste 

regleringarna i stadens struktur. I och med att det bedöms komma många turister till området 

när den nya stadsdelen byggts upp, med arenan och Mall of Scandinavia, behövs ett sätt att 

hantera de nya besökarna. Som det visat sig i empirin kommer det troligtvis att röra sig 

betydligt mer människor i området än tidigare. För att hantera tillströmningen av människor 

planeras det för förändringar i infrastrukturen enligt Källeskog. Det som är planerat i området 

är att gångstråk är planlagda som beräknas föra människorna genom området på lämpliga 

vägar och en ny gångbro som skapar närhet till pendeltågen. Nya på- och avfarter till E4:an 

och E18 kommer att etableras för att hantera en ökad biltrafik samt att vägar kommer breddas 

och smalnas av för att omfördela trafiken till lämpligare platser. Enligt Kaunitz är vissa 

komponenter i infrastrukturen klara, medan andra delar av infrastrukturen är flexibla.  

Trots ombyggnationerna i vägnätet förmodas det ändå bli trafikstockningar vilket gör att det 

blir nödvändigt att använda sig av kollektivtrafiken för att hantera besökarna.  Alexandersson 

berättade att de vill underlätta för alla bilister som kör bil i anslutning till arenan, genom att på 

de stora vägarna skylta om alternativa resvägar för de som inte skall besöka arenan. 

Kastengren, projektledare hos Jernhusen, berättar att de vill samarbeta med andra kommuner 

när det gäller skyltning.  

Enligt Alexandersson så får infrastrukturen anpassas efter det som redan finns i dagsläget. 

Vilket i sin tur också kommer styra utformningen av rummet. Ett exempel som togs upp 

tidigare är att arenan bör anpassas efter Ostkustbanan och Hagalunds bangårdsområde då 

dessa är ett riksintresse för järnvägstrafiken och arenan får inte störa dem.  Respondenterna 

uppmuntrar kollektivtrafik vilket är en positiv faktor för turism. Khadaroo och Seethana 

(2008) skriver att besökare till och med kan avväga att inte resa till en plats om det visar sig 

att kollektivtrafiken inte fungerar. Enligt Hellströmer är det pendeltåget som kommer att vara 

basen för infrastrukturen då den ger stora möjligheter att slussa in och ut många turister till 

området. Medan tvärbanan och tunnelbanan kommer fungera som ett komplement till 

pendeltågstrafiken.   
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I miljökonsekvensbeskrivningen tas det upp att när arenan och Arenastaden byggs kommer 

markförhållandena att förändras, vilket innebär att stora delar saneras och bebyggs vilket 

förmodligen leder till att marken blir attraktiv, enligt den neoklassiska teorin. Vilket knyter 

samman med markränteteorin där marken nära centrum är betydligt dyrare än vad den är ju 

längre ut från staden marken är. Detta kommer styra utformningen av Arenastaden där 

marken förmodligen kommer vara dyr nära Swedbank Arena då den skapar ett mervärde. 

Vilket gör att endast de som har råd kan lokalisera sig nära Arenan. Detta är precis vad 

Lundén (1999) menar när markvädet blir olika på grund av de verksamheter som finns i 

område. I närheten av arenan kommer det finnas ett antal bostäder men främst kommer det att 

finnas handel och kontorsbyggnader.  

 

Vad kan besöksnäringen skapa för negativa effekter på den nya stadsdelen? 

Det är svårt att komma ifrån, som tidigare nämnts, att det mer eller mindre alltid beräknas bli 

stopp i trafiken när det är mycket människor i rörelse. Vilken kan göra att vägar byggs om och 

till gång på gång för att komma tillrätta med trafikstockningar. Vilket i slutändan kan komma 

att bli en ond spiral så som Tonell menar i the black-hole theory of highway investment. Detta 

är också något som Källeskog menar kan bli ett problem. Den ökade trafiken kommer även 

tillföra högre bullernivåer än tidigare och ta upp mycket plats. Vilket kan öka på de negativa 

åsikterna hos lokalbefolkningen. I intervjuerna med respondenterna har det framkommit att 

det kan finnas oförståelse hos de boende i Solna om varför arenan skall ligga så nära centrum. 

Studien över Swedbank Arena visar även att under evenemang kommer kollektivtrafiken 

troligen att belastas mer än vanligt. Dock kommer det troligen vara så att de större 

evenemangen kommer att äga rum på kvällar och helger. Albalate och Bel (2010) menar att 

lokalbefolkningen under kvällar och helger inte använder sig av kollektivtrafiken på samma 

sätt som under dagen och vardagen. Detta kan leda till en balansering av hela användningen 

av kollektivtrafiken vilket också Albalate och Bel menar.  

 
 

6. RESULTAT 

Slutsats/ Diskussion 

 

Vad kan vara syftet med att bygga upp en ny stadsdel kring en arena? 

Det kan finnas flera syften med att bygga en stadsdel runtomkring en arena. Ett syfte handlar 

om primära och sekundära attraktioner. Skribenterna ser det som att det är flera attraktioner 

som kompletterar varandra. En primär attraktion är den som skapar en dragkraft, medan en 

sekundär attraktion besöks när platskonsumenten redan är där, såsom restauranger, 

shoppingcentrum och så vidare.  Dock är det inte självklart att en attraktion är en primär 

attraktion för alla. Det som är en primär attraktion för en människa kan för en annan vara en 

sekundär attraktion. Så som exemplet med de engelska turisterna i Florida visar kan de 

sekundära attraktionerna vara viktigare än de primära attraktionerna för en del människor. I 

empirin visade det sig att respondenterna anser att shoppingcentrumet är ett viktigt 

komplement till arenan, det har stor möjlighet att locka mer människor.  

Ett annat syfte kan vara att stärka varumärket, att bygga upp en helhet och inte endast en 

byggnad. Helheten kan då locka fler människor till området, men även till hela kommunen. 
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Om varumärket blir förknippat med området kan det medvetengöra ett större område för 

människor och precis som Goodall nämner kan image styra valet av destination hos turister. 

Det kan också vara så att det är en styrka för en arena att kunna bygga upp en ny stadsdel 

kring den, då stadsdelen förmodas bli anpassad efter arenans syfte. Detta kan också underlätta 

planeringen av arenan för att just hantera stora folkmassor och fotbollssupportrar. Att bygga 

upp en ny stadsdel kan vara att undvika missnöje från de närboende när det kommer till 

störningar från arenan så som höga ljudnivåer. De som kommer att bo nära arenan kommer bo 

i ett nytt område med en arena i fokus vilket förhoppningsvis gör att de är medveta om vad 

det innebär.  

 

Hur påverkas en stadsdel av platskonsumtion?  

När det planeras komma en stor mängd människor till en stadsdel är det viktigt att 

infrastrukturen med transporter och vägar fungerar på ett smidigt sätt. Som teorikapitlet visar 

kan det vara en avgörande faktor för om platskonsumenter väljer att komma eller inte. Dock 

går det inte att endast att bygga nytt för att ta hand om turismen utan att anpassa det nya efter 

det som redan finns. En idé är att använda det som redan finns i området för att göra det bästa 

möjliga. Det kan då bli möjligt att förbättra en redan etablerad kollektivtrafik som både 

gynnar lokalbefolkning och de som kommer för att besöka området. 

Det blir även nödvändigt att förbättra vägnätet om det inte redan är en god framkomlighet för 

att ta hand om en ökad turism. Precis som det visat sig i fallstudien arbetas det med båda 

delarna för att det skall fungera som en helhet.  

Skribenterna anser även att det är viktigt att kollektivtrafiken utvecklas i takt med att antalet 

människor som använder kollektivtrafiken ökar. Samt att precis som Albalate och Bel menar 

är det viktigt att ha en balans i användningen av kollektivtrafiken och skribenterna anser även 

att utbudet bör anpassas efter efterfrågan i sådana här sammanhang. Alltså att vid stora 

evenemang bör antalet avgångar i kollektivtrafiken anpassas efter antalet människor som 

förväntas åka, detta är även viktigt för att kunna minska på biltrafiken i den mån det går. 

 

Kan platskonsumtion skapa negativa effekter på en stadsdel? 

När platskonsumtion ökar i ett område är chansen stor att även trafiken ökar. Enligt både 

Källeskog vid Solna stad och Lennart Tonells modell, the black-hole theory of highway 

investment, kan en negativ effekt av ökad platskonsumtion vara att nya vägar byggs och 

breddas för att öka framkomligheten, vilken kan komma att bli en ond spiral som aldrig tar 

slut.  Speciellt då det kan vara svårt att uppnå optimal framkomlighet.  

Det kan även finnas motsättningar hos de bofasta när en arena byggs centralt då de kan ha 

svårt att förstå varför en arena skall ligga så nära boende. Detta problem förväntas uppstå hos 

de som redan bor i närheten av området då det blir en stor förändring för dem. Men de som 

flyttar till området kommer förmodligen vara medvetna om förutsättningarna när de flyttar 

nära en arena. För att öka förståelsen och lindra oron för de redan bofasta är det viktigt att 

involvera dem i planering precis som Boverket påvisar.  

 

Hur hänger allt samman? 

Skribenterna förklarar i början av uppsatsen (under definitioner) hur orden turist och besökare 

inte passat in på det skribenterna önskar att beskriva. De beslöt sig då för att använda ordet 

platskonsument. Genom arbetets gång med uppsatsen har de dock upptäckt att ordet inte 
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riktigt räcker till vid beskrivning av de fenomenen som kan uppstå runt en arena.  För att ge 

några exempel på de fenomen skribenterna syftar på; vid en fotbollsmatch mellan 

rivaliserande lag med starka supportergrupper kan det uppstå bråk vilket behöver hanteras, 

detta är enligt skribenterna situationer som inte är lika vanliga vid till exempel ett besök vid 

Big Ben. Dessa situationer är även något som Svenska Fotbollsförbundet vill förhindra, med 

hjälp av den nya entrén till Solna Station.   

Ett annat exempel är när ett evenemang är slut på en större arena, som exempel Swedbank 

Arena, så är det många människor som samtidigt ska ta sig ut ifrån arenan samtidigt, detta 

måste skötas på ett snabbt och smidigt sätt för att turisterna ska känna sig tillfreds. Ett tredje 

exempel är att det inte bara är turister och besökare i dess rätta bemärkelse som besöker en 

arena utan också den lokala befolkningen som det visat sig i fallstudien. Vilket skribenterna 

tycker leder till att de ord som idag används inom besöksnäringen (turist, besökare) inte är 

tillräckliga för att förklara vilka de människor är som besöker en arena, då det kan vara både 

turister och besökare i deras rätta betydelse, men dessa ord utesluter en målgrupp, nämligen 

lokalbefolkningen.  

Arenor lockar som tidigare nämnts både besökare, turister och lokalbefolkning. Detta innebär 

att upplevelsen blir olika för de olika besöksgrupperna även om de besöker samma arena. 

Samt att det rör sig om stora folkmassor på en och samma gång under en kort tid. 

Skribenterna tycker då att detta är ett fenomen som saknar en benämning inom 

besöksnäringen. 

De fenomen som visat sig i uppsatsen gör att skribenterna inte tycker att deras valda ord 

platskonsumenter som de kom fram till i början av arbetet är tillräckligt. Skribenterna har 

diskuterat fram och tillbaka i sökandet efter ett lämpligt ord för att beskriva dessa fenomen, 

och de kom fram till att det var enklaste alternativet som var det mest beskrivande; 

arenaturism och arenaturister. De tycker att dessa ord med stor fördel kan användas för att 

beskriva de fenomen såsom de folkmassor som kan uppstå vid en arena och de effekter dessa 

kan ge samt den spridning av människor som kommer till en arena. 

 

I denna undersökning tycker skribenterna sig se ett tydligt mönster över hur arenaturismen 

påverkar uppbyggnaden av en ny stadsdel. För att underlätta följade förklaring visas en 

modell: 
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Turismen påverkar transporter och vägnät genom ekonomin, då ekonomin är en viktig faktor i 

samhället. En närmare förklaring till detta är att: turismen bedöms skapa nya arbeten och 

locka besökare som konsumerar på en plats, vilket är positivt för ekonomin i samhället, vilket 

Albalte och Bel diskuterar och som tydligt visats i den fallstudie som gjorts, detta är även 

något Rosentraub och Joo tar upp.  Ekonomin påverkar i sin tur samhället som gynnas av en 

god ekonomi vilket ökar möjligheterna till ett fungerande transport- och vägnät i det 

avseendet att det enligt skribenterna underlättar att hålla efter samt bygga nytt. Då det är 

viktigt med fungerande transporter och vägnät för en ökad turism som Boverket nämner, så 

kommer sedan samhället att påverka transporter och vägnät för att komma åt den ökade 

turismen som är bra för både samhälle och ekonomi. Sedan knyts det samman då transporter 

och vägnät i sin tur påverkar turismen, då det, som framkommer, är viktigt med bra 

kommunikationer för en fungerande turism.  

Skribenterna anser att en arena kan skapa ringar på vattnet då det gäller transporter och 

vägnät, samhället, ekonomi och turism, i det område den är placerad i. 

Ett exempel gällande Swedbank Arena: Skribenterna menar att om inte arenan hade blivit 

placerad i området hade antagligen inte heller shoppingcentrumet och 150 000 kvadratmeter 

kontorsyta blivit placerade där. Då de inte funnits någon stor dragkraft i området.  Detta 

medför att det inte endast är arenans platskonsumenter som har sin påverkan på transporter 

och vägnät, utan även dem som kommer att åka till området varje dag för jobb eller nöje. Men 

indirekt är arenan ändå orsaken till förändringarna i transporter och vägnät.  

Vad skribenterna tycker sig tydligt se i arbetet med uppsatsen är att det är lika viktigt att ha en 

välfungerande kollektivtrafik och vägnät vare sig det byggs upp från grunden eller inte. Detta 

eftersom att det visat sig att kollektivtrafiken och vägnäten är av stor vikt för dem som skall ta 

sig till och från arenan. Det är också därför arenor placeras intill trafikknytpunkter. Dock 

anser skribenterna att det underlättar mycket om det redan finns en fungerande kollektivtrafik 

och ett vägnät vilket var en av anledningarna till att Swedbank Arena placerades där den 

gjorde. Vikten av detta ses också vid en närmare titt på Stockholmsarenan som nämnts kort i 

uppsatsen. Att det kommer en nya arena till ett redan befintligt område som det går att se både 

på Stockholmsarenan och Swedbank Arena tror skribenterna gör det möjligt att förbättra 

kollektivtrafik och vägnät, vilket de tror blir en positiv faktor för både turister och de boende 

vid en arena.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

 I Albalte och Bels (2010) artikel tar de upp att det är väldigt få artiklar skrivna om 

transportsystem och turism. Skribenterna tycker att det har varit svårt att identifiera 

turismtransportsystem som en separat funktionell enhet för att kunna analysera och 

skapa riktlinjer inom forskningsområdet. Detta anser skribenterna är något som behövs 

forskas vidare om. 

 Då skribenterna har upplevt svårigheter med att finna ett ord som fungerar för att 

beskriva just fenomenet ”arenor och turism” så anser de att det skulle vara intressant 

att studera fenomenet närmare för att undersöka om ordet arenaturism är ett till 

räckligt ord eller om det kan utvecklas. 

 Skribenterna avgränsade sin studie och kunde inte ta med all extra information som 

upptäcktes i studien, då den skulle ha blivit en helt annan.  Under fallstudien i denna 

uppsats visade det sig att några av respondenterna hade en svag kunskap gällande vad 

turism är. Skribenterna upplevde det som att vissa av respondenterna inte lägger någon 
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vikt i att det faktiskt är turister som kommer till området för att besöka arenan utan att 

de endast har sett människorna som ”folk som kommer”. Det skulle vara intressant om 

det endast är i detta specifika fall det är så eller om det är ett generellt fenomen och 

hur denna bild skulle kunna förändras. 

 Skribenterna tycker även att det skulle vara intressant att göra en jämförande studie 

med en annan arena, till exempel den nya Stockholmsarenan som skall byggas vid 

Globen, för att undersöka hur förändringar i infrastrukturen beräknas se ut. Det skulle 

även vara intressant att se hur stora eller små förändringarna i infrastrukturen skulle 

vara runt Stockholmsarenan med tanke på att det redan finns två existerande arenor i 

området. Hur ser förutsättningarna ut för förändringar i infrastrukturen i en existerande 

stadsdel? 

 

 

 
 

7. KVALITETSSÄKRING OCH KRITISK GRANSKNING 
 

Skribenterna har försökt att styrka kvaliteten i denna fallstudie genom att förstärka källstöden 

med flera författare som är eniga om det som sägs. De har även försökt att ha så många 

primära källor som möjligt i enighet med Holme och Solvang (1997) genom att intervjua 

relevanta representanter från alla ägarbolag. Dock har skribenterna som tidigare nämnts 

behövt att använda sig av sekundära källor då studieobjektet inte än existerar och att det då är 

svårt att få en objektiv syn från en annan primärkälla. De sekundära källorna består främst av 

internetkällor från ägarnas hemsidor, kritik mot dessa är att ägarnas objektivitet vid 

beskrivning av arenan samt Arenastaden kan ifrågasättas. Vid flertalet tillfällen har 

skribenterna upptäckt att det står olika fakta på olika internetsidor, skribenterna har då försökt 

att granska dessa fakta och beslutat sig för att använda den fakta som de finner mest stöd i. 

Skribenterna har även använt sig av vetenskapliga artiklar för att styrka deras resonemang, 

men även för att påvisa de fenomen som turismen kan skapa. De har försökt att använda så 

pass nya artiklar som möjligt för att innehållet i studierna fortfarande ska vara aktuella. Detta 

anser även skribenterna är styrkan i att använda vetenskapliga artiklar, att det är en del av den 

senaste forskningen inom området. De har även använt sig av ett fåtal tidningsartiklar och är 

medvetna om de negativa sidorna med detta, så som att tidningar inte har någon skyldighet till 

fullständighet eller att visa de olika perspektiven samt att tidningar inte har någon skyldighet 

till uppföljning och att det kan förekomma vinklingar i en artikel. (Leth & Thurén 2000:75) 

Skribenterna har strävat att efter att granska dessa artiklar kritiskt.  

Skribenterna är medvetna om att det kan upplevas vara en skevhet i empirin då det endast är 

delägare till Swedbank Arena som intervjuats. Vid urvalet av respondenter gjorde 

skribenterna ett aktivt val då de valde att inte intervjua någon annan aktör, 

intresseorganisation eller Solnas invånare. Detta gjordes på grund av uppsatsens syfte som 

handlar om hur turismen påverkar uppbyggandet av en ny stadsdel med en arena i fokus, 

skribenterna anser då inte att dessa skulle ha tillfört uppsatsen något som skulle sin påverkan 

på slutresultatet. Möjligtvis hade en slutsats kunnat vara att de inte vill ha arenan där alls, men 

det skulle inte ha svarat på syftet om hur uppbyggandet anpassas efter turismen. Detta kan 

dock framstå som en svaghet i uppsatsen. 

Skribenterna ser det som en styrka att de har intervjuat nyckelpersoner från vart och ett av 

delägarbolagen, detta pågrund av att de då har fått ta del av allas åsikter gällande arenan. Samt 
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att de anser att det ger styrka åt arbetet då de har två intervjuer från Solna stad. Detta med 

anledning av att skribenterna anser att Solna stad har en stor del i arenan. Då Solna stad både 

är delägare och är den kommun som arenan faktiskt byggs i.  

De anser även att det är en styrka att de till slutsatserna kan hämta stöd i sina teorier. 

Skribenterna är trygga i deras metodval som är ett beprövat sätt att arbeta och det har hjälpt 

skribenterna att få den information de sökt.  

Ett problem som uppkommit under slutarbetet med uppsatsen är att skribenterna inte 

definierade ordet turism för respondenterna vid intervjufrågorna. Detta har lett till att 

skribenterna vid bearbetningen av intervjuerna inte kunnat använda sig av det ord de från 

början beslutade sig för att använda; platskonsumenter, samt att skribenterna inte har kunnat 

vara säkra på respondenternas personliga definitioner av orden turism och besökare. Detta gör 

att även att det i uppsatsen finns tre olika ord som kan göra läsaren förvirrad. 

Skribenterna hade önskat att de hade funnit en modell/teori över kopplingen mellan turism 

och infrastruktur. De tror att det hade styrkt uppsatsen avsevärt om sambanden dem emellan 

hade kunna förklarats. De hoppas dock att uppsatsen ändå kan tillföra något i forskningen om 

ämnet. 
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8. BILAGOR 
 

Översikt över området 

 

Bild lånad från: Fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde av Solna Stad 

http://solna.se/Global/Stadsbyggnad%20och%20trafik/Styrning/F%C3%96P_Solna_stationso

mr%C3%A5de_l%C3%A5g.pdf s. 15 (2010-05-24) 
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Översikt av Arenastaden med Swedbank Arena, bild lånad från: Arenastaden 

http://www.arenastaden.se/files/images/bildbank/ArenastadenVisual1.jpg (2010-05-24) 

 

Översikt av Arenastaden med Swedbank Arena, bild lånad från: Arenastaden 

http://www.arenastaden.se/files/images/bildbank/ArenastadenVisual2.jpg (2010-05-24) 
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Den planerade arenan 

Swedbank Arena, bild lånad ifrån Arenastaden 

http://www.arenastaden.se/files/images/bildbank/SwedbankArena01.jpg (2010-05-24) 
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