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Abstract 
Title: The Stockholm Arena – A case study of a new event location and how it affects its 
surroundings  

Authors: Frida Bäckman & Liza Hallin  

Advisor: Dennis Zalamans  

Background:  
In the year 2030 Stockholm is going to be a metropolis and a city of world class events, in 
accordance with the City of Stockholm's Vision 2030. Until then, among other objectives 
for greater entrepreneurship and development in tourism, increased quality in education 
and increased collaboration between the private and public sector must be achieved and 
realized. The Stockholm Arena is part of that vision, as a piece of the infrastructure 
puzzle needed to attain the status of being an event city of world class. 

Purpose:  
The purpose of this thesis is to obtain understanding of how participants in the Stockholm 
Arena project work together to create a successful event destination and point destination. 
We intend to shed light on the factors that influence the development of the Stockholm 
Arena as well as how the project affects its immediate vicinity and Stockholm as a 
destination. 

Questions at issue:  

§ Which circumstances within factors of location, marketing, safety and environment 
as well as economic resources lay the foundation for the successful development of 
the Stockholm Arena? 

§ How does the communication and collaboration between the different participants 
involved in the project with the Stockholm Arena manifest itself?  

§ How does a building project like the Stockholm Arena affect its immediate area and 
the city itself?  

Method:  
The authors of this thesis have conducted qualitative interviews. The interviews include 
people from the companies involved in the building of the Stockholm Arena and local 
residents in the near vicinity of the arena.  

Theory:  
As theoretical framework the authors have used theories of; destination development, 
urban tourism, information and effective communication as well as theories of NIMBY, 
sport arenas and sporting events and how they affect their environment.  

Conclusion:  
A number of factors influence how successful the Stockholm Arena project will become: 
good cooperation, a well-planned communication within the project and towards the 
public and also long-term plans and strategies. The authors believe that the Stockholm 
Arena together with the Stockholm Entertainment District in the long-term will promote 
and benefit Stockholm as an event location. 
Keywords: 
Tourism studies, The Stockholm Arena, Communication, Information, Urban tourism, 
Destination development, Event, Arena 



  

Sammanfattning 

Titel: Stockholmsarenan – En fallstudie av en ny evenemangsplats och hur den påverkar 
sin omgivning  

Författare: Frida Bäckman & Liza Hallin  

Handledare: Dennis Zalamans 

Bakgrund:  
År 2030 ska Stockholm vara en storstad och en evenemangsstad i världsklass, detta i 
enlighet med Stockholms stads Vision 2030. Fram till dess ska bland annat mål för ökad 
företagsamhet och utveckling inom turismnäringen, ökad kvalitet inom utbildning och ett 
ökat samarbete mellan den privata och offentliga sektorn uppnås och förverkligas. 
Stockholmsarenan är en del av visionen, som en pusselbit i den infrastruktur som behövs, 
för att uppnå status som en evenemangsstad i världsklass.  

Syfte:  
Syftet med denna kandidatuppsats är att erhålla ökad förståelse för hur de inblandade 
aktörerna i Stockholmsarenaprojektet tillsammans skapar en ny evenemangsdestination 
och göra den till en framgångsrik punktdestination. Vi ämnar belysa de utvalda faktorerna 
och hur de påverkar utvecklingen av Stockholmsarenan samt hur arenaprojektet påverkar 
sitt direkta närområde och Stockholm som destination.  
Frågeställning:  
§ Vilka förutsättningar inom faktorerna plats, marknadsföring, säkerhet och miljö samt 

ekonomiska resurser lägger grunden för en framgångsrik utveckling av 
Stockholmsarenan? 

§ Hur ser kommunikationen och samarbetet ut mellan de olika aktörerna i projektet 
med Stockholmsarenan?  

§ Hur påverkas området runtom Stockholmsarenan och staden i sig av en satsning som 
denna? 

Metod:  
Kvalitativa metoder har använts under arbetets gång genom djupintervjuer, 
litteraturstudier och kvalitativa dataanalyser av den insamlade empirin för att besvara 
problemformuleringarna. Intervjuer med offentliga aktörer inblandade i projektet samt 
privatpersoner som direkt påverkas av arenaprojektet har utförts.  

Teori:  
Uppsatsens teoretiska referensram omfattar teorier gällande; destinationsutveckling, 
storstadsturism, information och effektiv kommunikation samt teorier om NIMBY, 
sportarenor och sportevenemang och hur de påverkar sin omgivning.  

Slutsats:  
En rad faktorer påverkar hur framgångsrikt projektet Stockholmsarenan blir. Ett väl 
fungerande samarbete, en välplanerad kommunikation inom projektet och ut mot 
allmänheten samt även långsiktiga planer och strategier är av stor vikt. Författarna tror att 
Stockholmsarenan, tillsammans med Stockholm Entertainment District, på lång sikt 
kommer att gynna Stockholm som evenemangsstad. 

Nyckelord:  
Turismvetenskap, Stockholmsarenan, Kommunikation, Information, Storstadsturism, 
Destinationsutveckling, Evenemang, Arena  
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1. Inledning 
 

I första kapitlet diskuteras bakgrunden till projektet Stockholmsarenan i syfte att 
introducera läsaren till ämnet. Problemdiskussion, problemformulering och syfte 
presenteras för att ge en vidare förståelse för uppsatsens fokus. 
 

1.1. Bakgrund 
Beslutet om Stockholmsarenan togs i samband med Vision 2030.1 Valet stod mellan 
att renovera den gamla Söderstadion eller bygga en ny arena, där det konstaterades att 
de internationella fotbollsfederationernas säkerhetskrav inte skulle godkänna 
Söderstadion, vilket blev avgörande för beslutet. En rad utredningar fastslog sedan att 
den mest lämpliga platsen för en ny arena var i anslutning till Globen city.2 Ett av 
skälen var områdets centrala läge och goda tillgänglighet, i form av bra vägnät och 
kollektivtrafik. Ytterligare argument i beslutsprocessen var att Globen city redan idag 
är norra Europas ledande evenemangsområde med flertalet evenemangs- och 
turismaktörer på plats.3 Förhoppningen är att det nya området med Stockholmsarenan 
i spetsen ska locka fler och större evenemang till Stockholm.4 I samband med 
arenabygget ska även angränsande Gullmarsplan och Slakthusområdet rustas upp och 
bli en del av evenemangsområdet. Stockholmsarenan, som är under uppförande, 
kommer ha kapacitet på 30 000 sittplatser och det första evenemanget planeras till 
våren 2013.5 Kostanden för arenaprojektet beräknas hamna på 2,7 miljarder kronor.6 

Enligt Stockholms stads Vision 2030 ska Stockholm år 2030 vara en storstad och en 
evenemangsstad i världsklass. För att uppnå visionen har bland annat tydliggjorts mål 
för ökad företagsamhet och utveckling inom turismnäringen, ökad kvalitet inom 
utbildning och ett ökat samarbete mellan privat och offentlig sektor.7 
Stockholmsarenan är en pusselbit som behövs för att förverkliga visionen och göra 
Stockholm till en evenemangsstad i världsklass.  

Även den Europeiska kommissionen har utrett turismnäringen i storstäderna och 
upprättade år 2000 en handlingsplan för lyckad stadsturism. I handlingsplanen 
framhävs betydelsen av att alla aktörer på destinationen måste samarbeta för att skapa 
en slagkraftig och attraktiv besöksdestination.8 År 2010 gav Svensk Turism AB ut en 
nationell strategi för hur Sverige år 2020 ska vara ett självklart destinationsval för 
besökare samt ha en turismnäring som årligen omsätter 500 miljarder kronor.9 Även i 
denna strategi framhävs betydelsen av samarbete mellan aktörer.10 Ovanstående 
dokument visar på en ökad fokus på turismnäringen och en ökad förståelse för vikten 
av en hållbar, utvecklad och samarbetande turismnäring.  

                                                

1 http://www.stockholmsarenan.se/arenan/bakgrund-syfte/, inhämtad: 2011-04-03, 16:54 
2 Ibid.  
3 Ibid. 
4 Ibid.  
5 http://www.stockholmsarenan.se/arenan/korta-fakta/, inhämtad: 2011-05-29, 16:35 
6 Jonas Uebel, borgarrådssekreterare, Folkpartiet, Stockholms stad, 2011-04-18 
7 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadsutveckling/Vision-2030/, inhämtad: 2011-05-20, 22:30 
8 Europeiska kommissionen (2000) sid. 1-14 
9 http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf, sid.10, inhämtad: 2011-04-03 17:04 
10 Ibid. sid.67  
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Den svenska turismen har haft en kraftig tillväxt de senaste åren och omsatte år 2009 
över 250 miljarder kronor och sysselsatte omkring160 000 årsverken. Detta betyder 
att den svenska turismnäringen idag har ett större exportvärde än många andra viktiga 
varuområden tillsammans.11 År 2009 var även den utländska turismen i Sverige för 
första gången större än den svenska turismen i utlandet.12 På den nordiska 
turistmarknaden är Sverige det land som har störst andel (36,5 %) utländska 
gästnätter.13 

Ovan nämnda faktorer pekar på att Stockholm utvecklas, både som destination och 
som bostadsort, samt att turismnäringen växer. Stockholmsarenan är en del i visionen 
om en evenemangsstad i världsklass. Men hur ser verkligheten ut och hur påverkas 
Stockholm och dess invånare av dessa planer?  

1.2. Problemdiskussion 
Stockholmsarenan är ett kostsamt projekt, hur räknar aktörerna på att arenan ska gå 
med vinst och hur berättigar de kostnaderna för projektet? Med detta i åtanke, måste 
arenan marknadsföras för att locka besökare såväl som arrangörer. Vad gör 
Stockholmsarenan så pass unik att den blir det självklara valet för de tilltänkta 
kundsegmenten? Projektet kommer även att påverka platsen, såväl ur ett miljö- som 
ett säkerhetsperspektiv. Hur har aktörerna arbetat med att få besökare och närboende 
att känna sig trygga med satsningen?  

Stockholmsarenan finansieras och ägs av Stockholms stad och uppförs inom ramen 
för visionen om en storstad och evenemangsstad i världsklass, men hur gynnar det 
Stockholm generellt och det närliggande området specifikt. Det är många olika 
aktörer inblandade, både offentliga och privata. Frågan är om det gamla ordspråket ju 
fler kockar desto sämre soppa är tillämpat även i detta fall?   

Kommunikation och samarbete är nyckeln till ett lyckat projekt, men fungerar det i 
praktiken? Har alla aktörer samma vision och hur fungerar i själva verket 
kommunikationen inom samarbetet? Även de närboende intill ett arenaprojekt 
påverkas av beslutsfattarna. Hur har deras farhågor, förväntningar och idéer bemötts 
och hanterats av beslutsfattarna? Har de boende i området fått något gehör i 
planerings- och utformningsprocessen gällande arenan?  

1.3. Problemformulering 
• Vilka förutsättningar inom faktorerna plats, marknadsföring, säkerhet och 

miljö samt ekonomiska resurser lägger grunden för en framgångsrik 
utveckling av Stockholmsarenan? 

• Hur ser kommunikationen och samarbetet ut mellan de olika aktörerna i 
projektet med Stockholmsarenan? 

• Hur påverkas området runtom Stockholmsarenan och staden i sig av en 
satsning som denna? 

                                                

11 http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1464&pageIndex=0, inhämtad: 2011-02-17, 14:47 
12 http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/press/nyhetsarkiv/senastenytttillvaxtverket/utlandskturismisverigestor 
reansvenskturismiutlandet.5.62577d6e125504a77e0800063.html, inhämtad: 2011-02-17, 14:40 
13 http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1464&pageIndex=0, inhämtad: 2011-02-17, 14:51 
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1.4. Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att erhålla ökad förståelse för hur de inblandade 
aktörerna i Stockholmsarenaprojektet tillsammans skapar en ny 
evenemangsdestination och göra den till en framgångsrik punktdestination. Vi ämnar 
belysa de utvalda faktorerna och hur de påverkar utvecklingen av Stockholmsarenan 
samt hur arenaprojektet påverkar sitt direkta närområde och Stockholm som 
destination.  

1.5. Avgränsningar 
I denna studie har författarna valt att avgränsa sig till ett enskilt fall: byggandet av den 
nya Stockholmsarenan och förändringen i området runtomkring. Författarna har valt 
att titta på verksamheten Stockholm Globe Arenas och tre av deras samarbetspartners; 
Fastighetsbolaget SGA, Stockholms stad och Stockholm Visitors Board. Därtill har 
boende i arenans närområde och företrädare från Folkpartiet i Stockholm intervjuats.  

Vidare har författarna valt att inte lägga någon fokus på Globen shopping eller de 
olika restaurangerna och övriga verksamheter som finns vid arenan. Denna fallstudie 
kommer inte innefatta analys- och teknikföretaget WSP Group, som bland annat har 
hand om projekt- och projekteringsledningen samt konstruktionen i arbetet med 
Stockholmsarenan. WSP Group har kontaktats för medverkan, men svar har lyst med 
sin frånvaro. Vidare har inte heller arkitektföretaget White Arkitekter som ansvarar för 
utformningen av arenan berörts, då deras roll faller utanför de av författarna tänkta 
ramarna för denna studie.  

I arbetet med denna fallstudie har författarna ämnat få kontakt med den politiska 
oppositionen angående bygget av Stockholmsarenan bestående av Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet. Vederbörande parti har kontaktats, men svarstiden överskred den 
upprättade tidsplanen och således gick författarna vidare med studien utan deras 
medverkan. Författarna har förståelse för att detta kan påverka uppsatsens politiska 
neutralitet, men hävdar att uppsatsens syfte inte är att belysa det politiska spelet 
angående Stockholmsarenan.  

1.6. Begreppsförklaringar 

Destination: I denna fallstudie tillämpas Elbes definitioner av vad som betecknar en 
destination. Enligt Elbe är en destination ett område eller en plats där turism utövas 
och kan delas upp i punkt-, plats- och områdesdestinationer. Stockholm räknas som 
en platsdestination, en avgränsad och sammanhållen geografisk plats. 
Stockholmsarenan bedöms av författarna till denna fallstudie vara en 
punktdestination, en destination där en attraktion utgör resmålet där Stockholm verkar 
som en kuliss för destinationen.14 

Strategi 2020 – Nationell strategi för Svensk besöksnäring: En strategi, framtagen av 
Svensk Turism AB, för hur Sveriges turism ska utvecklas och förbättras. Visionen är 
att Sveriges turismnäring 2020 bland annat ska ha fördubblat sin omsättning15 och 
skapat 35 exportfärdiga destinationer.16 Strategin riktar sig till den offentliga sektorn 
såsom riksdagen, myndigheter och kommuner samt turismnäringen med privata 

                                                

14 Elbe, J. (2002) sid. 10  
15 http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf, inhämtad: 2011-04-03 17:04 
16 Ibid. sid 39 
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aktörer.17 Strategin är uppdelad på tre fokusområden: en offensiv marknadsföring och 
försäljning, en samordnad besöksnäring samt destinationsutveckling och teman.18 

Vision 2030: En vision framtagen i dialog mellan staden och olika parter så som 
utbildningsväsendet och näringslivet i ledning av stadsledningskontoret under 2006-
2007. Visionen antogs av kommunfullmäktige i Stockholms stad den 11 juni 2007. 
Med handlingen vill de visa på en långsiktig och samlad vision för hur Stockholm ska 
utvecklas och generera en hållbar tillväxt. Visionen innehåller bland annat mål för 
ökad företagsamhet och utveckling inom turismnäringen, ökad kvalitet inom 
utbildning samt ökat samarbete mellan den privata och offentliga sektorn.19 

Vision Söderstaden 2030: Visionen innebär att utveckla områdena Gullmarsplan och 
Johanneshov genom att bygga ihop dem med Innerstaden.20 Genom visionen avser 
Stockholm stad bland annat en förtätning av områdena samtidigt som en mer 
funktionsduglig stadsmiljö skapas. Grundtanken är att länka samman flertalet 
närliggande stadsdelar och på så sätt skapa en ny stadsdel. Den nya stadsdelen 
Söderstaden ska fungera som en samlingspunkt för evenemang och nöjesliv samt 
erbjuda goda boendemöjligheter och omfattande centrumfunktioner.21 

                                                

17 http://www.strategi2020.se/upload_dokuments/SHR_Strategidokument.pdf, inhämtad: 2011-04-03 17:04 sid. 8 
18 Ibid. sid. 48 
19 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadsutveckling/Vision-2030, inhämtad: 2011-05-01, 14:25 
20 http://www.stockholmbygger.se/2009/soderstaden-en-stadsdel-med-upplevelser-__239, inhämtad: 2011-05-29, 
22:00  
21 http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/ Ovriga-
byggprojekt-i-Soderort/Soderstaden/, inhämtad: 2011-05-29, 21:55  
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2. Metod 
  

I kapitel två presenteras metodvalen och uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt. 
Här redovisas även vilket tillvägagångssätt som använts och vilka kriterier empirin 
och litteraturstudien måste uppfylla för att vara legitima.  
 

Uppsatsen är en fallstudie och tillämpar ett konstruktionistiskt perspektiv samt syftar 
till att styrka men även till att göra tillägg till befintliga teorier och modeller för; 
destinationsutveckling, påverkan samt kommunikation. Syftet med uppsatsen är dock 
inte att skapa generaliserbar data. Materialet är emellertid analyserat utifrån teorier, 
vilket gör att det på så sätt kan gå att dra vissa generaliserbara slutsatser i relation till 
dessa teorier.  

Fallstudiens fokus ligger på processen som framträder när ett nytt evenemangsområde 
blir till. När fokus läggs specifikt på processen och relationerna därinom är det 
fördelaktigt att använda kvalitativa metoder för undersökningen, eftersom denna typ 
av metoder ofta används för att förklara den sociala verkligheten. Likväl placerar 
metoder av denna typ fokus på hur något specifikt förändras över tid och i relation till 
omvärlden.22 Fallstudier i sig är ofta förknippade med kvalitativa metoder för att de 
lägger extra fokus just på processer och relationer vid ett specifikt fall.23 

2.1. Vetenskapssyn 
Konstruktionism är ett ontologiskt ställningstagande, som även kan benämnas som 
konstruktivism.24 Ett utgångsperspektiv från ontologi innebär att grundståndpunkten i 
konstruktionism förhåller sig till frågeställningar om vad som egentligen upplevs. 
Detta innebär sedan i sin tur en studie av de sociala tingens karaktär eller egenskap.25 

Den sociala aspekten av konstruktionism ifrågasätter om kunskap är en direkt effekt 
av hur individen uppfattar den omedelbara verkligheten.26 Konstruktionism 
ifrågasätter även påståendet att tingens varande, struktur och kultur från början är ett 
förbestämt fenomen som individen inte anser sig kunna påverka, vare sig det gäller 
dess orientering eller dess innehåll. Konstruktionismen och dess förespråkare menar 
att dessa företeelser inte alls är bestämda på förhand utan det är något som 
konstrueras och förhandlas fram allteftersom av individen. De menar även att sociala 
företeelser inte enbart skapas genom den sociala interaktionen i sig utan även genom 
att de ständigt utvärderas och förnyas.27 

Individperspektivet inom konstruktionismen går i stora drag ut på att individen förstår 
verklighetens natur och sociala uppbyggnad utifrån sociala mekanismer.28 Hur dessa 
sociala mekanismer kan klassificeras är inte en självklarhet utan de utformas i och 
med samverkan individer emellan. Detta i sin tur resulterar i att själva betydelsen kan 
vara förgänglig i och med att den förändras beroende på aspekter av tid och rum.29 Det 
kan sägas att individen utifrån sociala och kulturella aspekter skapar en egen version 
                                                

22 Bryman, A. (2011) sid. 365 
23 Denscombe, M. (2009) sid. 60-63 
24 Bryman, A. (2011) sid. 37 
25 Ibid. sid. 35  
26 Burr, V. (2003) sid. 6 
27 Bryman, A. (2011) sid. 36  
28 Ibid. sid. 38-39 
29 Ibid. sid. 39  
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av den företeelse som betraktas. All kunskap som individen tillskansar sig bottnar 
som oftast i ett eller flera utvalda perspektiv och oftast tenderar kunskapen att utgå 
från den enskilda individens intressen snarare än den samlade gruppens. Med detta i 
åtanke är inga av de påståenden som skapas en korrekt bild av det som avses skildras, 
då vardera påstående grundar sig på individuella uppfattningar.30 

Under tidens gång har olika aspekter tillkommit vad gäller det konstruktionistiska 
synsättet, bland annat har forskarperspektivet breddats. Numera menar förespråkare 
av konstruktionism att återgivningarna som forskarna framställer av den sociala 
verkligheten utgörs av konstruktioner. Med detta i beaktning kan det således 
konstateras att forskare presenterar en avbildning av en specifik återgivning av 
verkligheten som vidare inte kan bedömas vara beständig. Kunskapen som forskarna 
tillskansar sig kan på så sätt uppfattas vara odefinierbar.31 

Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv kan det således konstateras att författarna till 
denna uppsats även de förfogar över egen förförståelse och egna referensramar som 
spelar in vid till exempel utformningen av intervjufrågor, tolkning av intervjusvar och 
förståelse av läst litteratur. Detta kan innebära att en läsare med en annan förståelse än 
författarna kan tolka och förstå materialet på ett annat sätt. Varje enskild läsares 
tolkning baseras på dennes tidigare förförståelse, vilket gör att det inte går att 
garantera en alltigenom entydig tolkning av materialet.   

2.2. Forskningsmetod 
Kvalitativa metoder har använts under arbetets gång genom djupintervjuer, 
litteraturstudier och kvalitativa dataanalyser av den insamlade empirin för att besvara 
problemformuleringarna.32 Detta för att skapa förståelse och mening för den process 
det innebär att skapa en ny evenemangsattraktion. I kvalitativa studier använder sig 
forskare av tolkning och förståelse för att ge mening åt data. Dessa studier renderar ett 
induktivt angreppssätt där framtagen data tolkas i relation till tidigare teorier och 
forskning inom ett specifikt studieområde. Vidare leder det slutligen till djupare 
kunskap och förståelse av ämnet.33 

Genom fallstudien, om vilka förutsättningar och faktorer som spelar in i skapandet av 
Stockholmsarenan samt hur den kan komma att påverka området och de närboende, 
kan sedan mening och en djupare förståelse för processen skapas. En fallstudie är en 
studie av en enhet, exempelvis en verksamhet eller ett specifikt fall, som författarna 
väljer att undersöka på djupet. Det är viktigt att precisera vilken enhet som fallstudien 
undersöker, omgivningen kan vara en kuliss för de undersökta aktörerna och 
omvänt.34 En fallstudie skapar djupare förståelse för hur arbetet med ett projekt, 
såsom Stockholmsarenan, organiseras och planeras för att generera bästa möjliga 
resultat. En fallstudie gör det även möjligt att få en inblick gällande vilka faktorer som 
är avgörande i skapandet av en ny arena.35 

                                                

30 Burr, V. (2003) sid. 6 
31 Bryman, A. (2011) sid. 37  
32 Ibid. sid. 344 
33 Börjesson, M. Palmblad, E. (2007) sid. 11 
34 Denscombe, M. (2009) sid. 59-62 
35 Ibid. sid. 59-62  
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2.3. Litteratur 
Vid läsning av en text kan skiljaktiga tolkningar ur denna text göras och språket kan 
tillhöra en viss diskurs: ett sätt att tala om och förstå världen.36 Således är det av vikt 
att veta utifrån vilken diskurs texten är skriven, för att på bästa sätt kunna tillskansa 
sig information. Konstruktionismen hävdar att all kunskap är konstruerad och att det 
inte finns någon entydig sanning. Forskning och litteratur har inte förutsättningarna 
att ge en allomfattande bild av verkligheten, utan enbart verkligheten utifrån olika 
perspektiv.37 Detta påstående är viktigt att ha i åtanke när litteraturstudier utförs och 
när olika typer av källor tillämpas.   

2.3.1. Scotts fyra bedömningskriterier 
John Scott tar upp fyra kriterier för bedömning av ett dokuments kvalitet. Dessa är bra 
att ha i åtanke vid läsning, tolkning och tillämpning av olika typer av dokument. 
Dessa kriterier har använts vid läsning av de olika typer av dokument som författarna 
har tagit del av i och med denna fallstudie. Autencitet – Att dokumentet är äkta och att 
avsändaren har kunskap och auktoritet inom ämnet. Trovärdighet – Att dokumentets 
innehåll är korrekt och riktigt samt att avsändaren inte är partisk i sin roll som 
författare till dokumentet. Representativitet – Att dokumentet stämmer överens och 
liknar andra dokument inom samma område. Meningsfullhet – Att dokumentet är 
tydligt och klart formulerat utan risk för missförstånd.38 

Officiella dokument från privata källor 
Företag och verksamheter producerar en rad dokument för eget bruk och offentliga 
sammanhang. De kan användas i empirin då de ger insikt i företagets verksamhet. 
Dessa dokument är allt som oftast heterogena och offentliga såsom: årsberättelser, 
PR-material och måldokument. Men det finns även inofficiella dokument som 
mötesprotokoll och manualer för nyanställda. Dessa inofficiella dokument kan vara 
svåra att få tillgång till, då de inte är producerade för offentligheten att bruka.39 

Virtuella dokument 
Internet skapar tillgång till ett oändligt flöde av material, men alla Internetkällor är 
inte tillförlitliga. I detta avseende är det av stor vikt att ha Scotts fyra kriterier i 
bakhuvudet, då dokument på Internet kan vara producerad av vem som helst även om 
personen i fråga inte har kompetens eller auktoritet inom området. Av den orsaken är 
det viktigt att granska avsändaren, men även objektivitet och representativitet är 
nyckelord när dokument från Internet används.40 

Officiella dokument från statliga myndigheter 
Det finns även svårigheter med att använda dokument från statliga myndigheter, då de 
inte alltid är representativa utan unika i sin form. Det kan också finnas vissa skevheter 
i relation till hur verkligheten framställs, vilket är något att ta hänsyn till när dessa 
dokument används i empirin.41 

                                                

36 Börjesson, M. Palmblad, E. (2007) sid. 13 
37 Ibid. sid. 10-11 
38 Bryman, A. (2011) sid. 489 ff 
39 Ibid. sid. 496 
40 Ibid. sid. 499-500  
41 Ibid. sid. 495  
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2.3.2. Primär- och sekundärdata 
Fallstudien är uppbyggd på både primär- och sekundärdata. Primärdata i form av 
djupintervjuer och en fältstudie för empiriskt material. Sekundärdata i form av 
vetenskaplig litteratur, forskningsartiklar och databaser för att ge stöd åt teorier och 
modeller. 

2.4. Intervju 
Genom mejlkonversationer, telefon och personliga möten har intervjuer med 
nyckelpersoner för projektet genomförts. Fokusen för intervjuerna har legat på att få 
en djup och samtidigt mångsidig bild av projektet Stockholmsarenan. Författarna har 
därför valt att kontakta både motståndare till arenan och förespråkare för arenan. 
Respondenterna som har figurerat i intervjuprocessen är: närboende i området, 
beslutsfattare, aktörer som driver arenan och är verksamma i projektet samt 
arenaprojektets finansiärer.  

Intervjuerna är personliga och går mellan att vara semistrukturerade och 
ostrukturerade. En viss del av intervjufrågorna har ställts till samtliga respondenter. 
Detta tillämpades för att erhålla jämförbar empirisk data. Därtill har ytterligare guider 
skapats för de enskilda respondenterna, där målet har varit att få insikt i de olika 
aktörernas roll och arbete samt dialogerna dem emellan. Vid semi- och ostrukturerade 
intervjuer är det respondentens tankar och idéer som står i fokus och intervjuledaren 
ämnar ingripa och styra respondenten så lite som möjligt.42 Vid kvalitativa intervjuer 
söks djupare förståelse för processen och därför har även följdfrågor och 
kompletterande frågor använts för att ge det djup som önskats.43 Frågorna har skapats 
dels utifrån behovet av ren praktisk information såsom budget, marknadsföring och 
samarbete där frågorna är semistrukturerade. Men också utifrån behovet att få djup 
och levande data, där öppna frågor får respondenterna att tala öppet om sitt arbete, 
sina visioner och mål samt sin ståndpunkt i projektet, där en mer ostrukturerad 
intervjuteknik har använts.44 

De muntliga intervjuerna har spelats in och därefter sammanfattats för att öka 
transparensen samt underlätta för såväl läsare som författare att gå tillbaka och 
stämma av svaren med den empiriska delen av undersökningen.45 Intervjuguiderna 
som har använts i arbetet med denna fallstudie går att finna i bilagorna.46 

2.4.1. Urval 
När det primära syftet med en undersökning är att skapa en tolkande och förklarande 
bild av ett specifikt fall, inte att skapa generaliserbarhet, bör urvalet av respondenter 
vara målinriktat och individerna samt aktörerna ha direkt koppling till uppsatsens 
problemformuleringar.47Dessa riktlinjer har författarna till denna fallstudie valt att 
applicera i urvalsprocessen av respondenter.  

                                                

42 Denscombe, M. (2009) sid. 234-235  
43 Bryman, A. (2011) sid. 345-346 
44 Denscombe, M. (2009) sid. 234-235  
45 Ibid. sid. 259  
46 Se bilaga: Intervjuguide, sid. 44-48  
47 Bryman, A. (2011) sid. 350-351 
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2.5. Dataanalys 
2.5.1. Analytisk induktion 
Det finns olika typer av tillvägagångssätt när kvalitativ data ska analyseras. Analytisk 
induktion är ett av de vanligaste tillvägagångssätten och är iterativ, vilket innebär att 
det mellan insamlingen av data och analysen av densamma finns ett återkommande 
samspel och växling emellan dem. Analysen pågår fortlöpande genom hela 
insamlingsprocessen. När den första delen av data är insamlad, analyserar författarna 
denna och utgår sedan från detta i nästa steg av insamlingsprocessen.48 

I denna metod har författarna en hypotes eller problemformulering som de utgår ifrån. 
Utifrån detta samlar de sedan in data som kan styrka eller fälla hypotesen. Om en 
företeelse dyker upp som motsäger hypotesen måste författarna gå tillbaka och 
omformulera eller omdefiniera den ursprungliga problemformuleringen. Detta görs 
tills det inte längre kan hittas några fall som motsäger hypotesen.49 Denna typ av 
dataanalys har använts i arbetet med denna fallstudie, där problemformuleringen har 
omformulerats allteftersom insamlad data har gjort ämnesområdet tydligare för 
författarna.  

2.6. Validitet och reliabilitet 
Det är viktigt att erhålla hög reliabilitet vid denna typ av undersökning, vilket kan 
vara en utmaning, då varje respondent och intervjuledare har subjektiva tolkningar 
inte bara av omvärlden utan tolkningsutrymme ligger även i intervjufrågorna. Detta 
kan leda till att respondenterna svarar på en fråga som författarna inte har trott sig 
ställa. Detta faktum lägger extra press på författarna att producera frågor som är så 
öppna som möjligt, utan att styra respondenten till ett önskat svar men samtidigt få ut 
relevant information för fallstudien. Att använda respondenter från flera olika 
verksamheter ger en så djup och omfattande data som möjligt.50 Att få fram data ur 
olika källor kan dock påverka validiteten, då dessa data kan vara föråldrad eller 
partisk beroende på källan. Tolkningen av respondenternas svar kan bli felaktig och 
svaren kan påverkas bara genom att det genomförs en intervju. Dessa faktorer kan i 
sin tur påverka validiteten för studien.51 

Det har riktats viss kritik mot den kvalitativa forskningen, där bland annat 
svårigheterna med att generalisera och replikera sådan forskning tas upp.52Lincoln och 
Guba föreslår en annan metod för att kvalitetssäkra en kvalitativ undersöknings 
legitimitet. Metoden utgår från att det finns en absolut sanning och bild av den sociala 
omvärlden. Den kvalitativa undersökningen är däremot tolkande och subjektiv i sin 
form vilket ger fler bilder av verkligheten och inte en absolut sanning.53 Begreppet 
tillförlitlighet får istället verka som en styrande kontrollfunktion och delas upp i 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera.54 

                                                

48 Bryman, A. (2011) sid. 511  
49 Ibid. sid. 511-513  
50 Ibid. sid. 351-354 
51 Ibid. sid. 351-354 
52 Ibid. sid. 368 
53 Lincoln, Y.S. Guba, E.G. (1985) sid. 110-129 
54 Ibid. sid. 290 
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3. Teori 
 

I tredje kapitlet presenteras de valda teorier och modeller som ligger till grund för 
uppsatsens teoretiska förståelse. En diskussion om teoriernas relevans för studien och 
hur de kan knytas ihop för att svara på problemformuleringen förs i slutet av kapitlet. 
 

3.1. Destinationsutveckling och storstadsturism 
Grunden för stadsturism är den ekonomiska och jobbgenererande aspekten som 
uppstår och som följaktligen de i ledande befattning vill åt. En attraktiv stad med 
aktiviteter och ett stort tjänste- och serviceutbud skapar nya arbeten, lockar fler 
permanentboende och fler besökare vilket gynnar storstadsturismen.55 Sedan 1980-
talet har storstadsturismen blivit en alltmer intressant näring för städer att satsa på.56 
Detta grundar sig i att den stora industrinäringen flyttat ut från städerna, en så kallad 
deindustrialisering har skett, vilket har medfört att städerna har behövt satsa och 
utveckla nya näringar för att skapa nya arbetstillfällen samt för att öka omsättningen.57 

Destinationsutvecklingsbegreppet syftar på den utveckling av ett område som sker för 
att skapa en mer attraktiv destination. Att satsa resurser och tid på att organisera och 
utveckla destinationen kan komma att gynna flertalet verksamheter på destinationen 
såsom handel, hotell och nöjesparker. Detta leder till en ökad sysselsättning och ökat 
lokalt skatteunderlag, som i sin tur kan locka investerare och öka inflyttningen till 
området. Platsen får en positiv image och blir mer attraktiv, både som destination och 
som boendeplats. Ett större befolkningsunderlag skapar även förutsättningar för fler 
året-runt-aktiviteter så som restauranger, museum och handel. Det skapar i sin tur en 
destination som lockar året runt, inte enbart under högsäsong.58 Det attraktiva med 
storstaden är i synnerhet det stora utbudet av aktiviteter. Besökaren får tillgång till ett 
omfångsrikt utbud, vilket ger möjlighet för besökaren att göra val som passar denne.59 

De två punkter som lyfts fram i forskning för en lyckad destinationsutveckling är 
samarbete och marknadsföring. Ett samarbete mellan turismaktörerna på 
destinationen är önskvärt för att skapa ett framgångsrikt besöksmål. För detta behövs 
en organisation med en stark ledning som har resurser och befogenheter att fatta 
beslut, som får destinationen att röra sig mot och uppfylla gemensamt uppsatta mål 
och visioner. Organisationen på orten ska skapa förutsättningar och incitament för 
privata och offentliga aktörer att utveckla sina verksamheter och bli framgångsrika.60 
Likväl ska organisationen även arbeta för en ökad kompetensnivå hos dess 
medlemmar, utveckla turistprodukten, sköta marknadsföringen samt utveckla ett 
sammanhållet och enhetligt PR-material för destinationen.61 Att planera och 
strukturera upp mål för projektet skapar möjlighet för alla aktörer att få en realistisk 
bild av förväntningar och krav som ställs på dem samt vad de kan förvänta sig att få 
tillbaka genom sina investeringar.62 Enligt Graffmans kraftprocess är planering och 
långsiktig struktur för projektets arbetsgång samt ett arbetssätt som stimulerar, 
                                                

55 Selby, M. (2004) sid. 14, 18, 19 
56 Europeiska kommissionen (2000) sid. 4 
57 Selby, M. (2004) sid. 14 
58 Elbe, J. (2002) sid. 1 
59 Selby, M. (2004) sid. 20 
60 Europeiska Kommissionen (2000) sid. 8  
61 Andersson, G. (2004) sid. 1-30 
62 Europeiska Kommissionen (2000) sid. 9  
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engagerar och skapar delaktighet bland alla aktörer, viktigt för en fungerande och 
lyckad destinationsutveckling.63Tillsammans ska aktörerna fatta beslut om 
destinationens utveckling och framtid baserade på relevanta och rationella 
beslutsunderlag men även på emotionella grunder. Detta på grund av att en 
förändringsprocess måste grunda sig i de inblandade aktörernas vilja och 
engagemang.64 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ska destinationsutvecklingen ske planerat och 
kunna förutse förändringar i omvärlden och på marknaden samt snabbt klara av att 
anpassa sig efter dessa. Med hjälp av omvärldsanalyser ska framtida hot och 
möjligheter uppdagas, som destinationens utvecklingsstrategier sedan ska anpassas 
efter. Ändamålet är att skapa en destination som stämmer överens med en framtida 
och förväntad efterfrågan på aktiviteter och enheter som framtidens besökare 
efterfrågar. Samtidigt måste även de befintliga resurserna utnyttjas på bästa sätt för att 
en fördelaktig destinationsutveckling ska kunna uppstå.65 

Asplund och Kotler redogör för fyra strategier för att skapa en attraktiv plats för 
besökare, boende och affärsverksamheter. Genom image marketing ska destinationen 
skapa en tydlig och stark positiv image som urskiljer den specifika destinationen från 
andra platser.66 Det är av stor vikt att imagen överensstämmer med besökarnas 
upplevelse. Marknadsföringen måste vara autentiskt så att besökarna upplever det 
som de har förväntat sig.67 Attraction marketing innebär att destinationen investerar i 
specifika attraktioner för att locka besökare. Vissa platser har berikats med naturliga 
attraktioner som exempelvis ett vackert landskap, medan andra kanske har ett 
anmärkningsvärt arv av historiska byggnader. Ändå är det ibland nödvändigt att ta 
fram nya attraktioner som till exempel: kongressarenor, utställningshallar och 
shoppingdistrikt.68 En destinations utveckling är beroende av effektiv infrastruktur, 
vilket Asplund och Kotler kallar för infrastructure marketing. I nästintill all 
platsmarknadsföring spelar infrastrukturen en central roll. Genom att förenkla och 
förbättra besökarnas resa till, på och från destinationen, blir upplevelsen och 
helhetsbilden mer positiv.69 Destinationen kan även välja att lyfta fram kända profiler 
för att utmärka destinationen och locka besökare genom att tillämpa people 
marketing.70 

Storstadsturismen skiljer sig från andra delar av turismnäringen, där en turist enligt 
World Tourism Organization (UNWTO) definieras som en besökare som spenderar 
mer än 24 timmar på platsen. Detta är dock inte applicerbart i samma utsträckning på 
stadsturism då många besökare är på platsen över dagen, bara några timmar på utflykt 
eller på affärsmöten. Dessa vistelser måste även de räknas som en del av turismen, då 
det är en avsevärd del av besökarna som stannar kortare tid än 24 timmar.71 

                                                

63 Gunnarsson, J. Graffman, J. (2006) sid. 812 
64 Ibid. sid. 12 
65 Elbe, J. (2002) sid. 11 
66 Kotler, P. Asplund, C. (1999) sid. 51 
67 Selby, M. (2004) sid. 65-66 
68 Kotler, P. Asplund, C. (1999) sid. 55 f. 
69 Ibid. sid. 57 ff. 
70 Ibid. sid. 59-66 
71 http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary, 2011-05-20, inhämtad: 21:30 
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3.2. Teorier om sportarenor, sportevenemang och hur de 
påverkar sin omgivning 
Det finns i princip tre huvudargument som staten och/eller kommunen använder för 
att skapa legitimitet för att satsa skattebetalarnas resurser på att bygga sportarenor och 
arrangera mega-sportevenemang. 1)Omsättningen i samband med stora evenemang 
ökar inom handel, hotell och restaurang. 2)	   Evenemangen ifråga lockar framtida 
turister samt publiciteten gynnar staden och dess image. 3)Satsningarna gagnar de 
boende genom exempelvis upprustad kollektivtrafik och fler arbetstillfällen.72 

Grattons figur73 visar på olika effekter som kan uppstå för en destination som är värd 
för ett mega-sportevenemang. Denna gör det möjligt för destinationens aktörer att 
väga in olika aspekter samt analysera styrkor och svagheter när det handlar om att 
vara värd för dessa evenemang.74 Stora och framgångsrika sportevenemang har 
hävdats ge långsiktiga och positiva ekonomiska och sociala effekter för en stad. Det 
talas bland annat om en förnyad identitet och en förbättrad image samt ökad 
omsättning för handeln och ökat besöksantal. En omfattande medial bevakning av 
dessa evenemang exponerar även destinationen för världen och bidrar till dess 
platsmarknadsföring. Destinationen når ut till nya kundsegment och delar av världen 
som annars kanske skulle ha varit utom räckhåll.75 Vid stora evenemang som OS eller 
VM rustas infrastrukturen och arenorna upp för att kunna hantera den besöksmängd 
evenemangen genererar. Detta faktum gynnar lokalboende även efter evenemangets 
slutförande. Att investera i nya arenor kan dock även innebära vissa negativa effekter, 
då upprustningarna är kostsamma och de nya arenorna sällan nyttjas för lokala 
evenemang.76 Forskare menar även att arenorna sällan byggs för att främja den lokala 
sporten utan snarare för att locka turister, bygga en ny image och locka externa 
investerare som finns utanför stadens gränser.77 ] 

Det hävdas att dessa evenemang alltemellanåt är fattade ur rent spekulativa 
ekonomiska kalkyler och helt utan stöd från skattebetalarna. Detta skapar en 
odemokratisk beslutsprocess. Ett evenemang av stor magnitud behöver inte enbart 
innebära positiva ekonomiska effekter för platsen. Stora evenemang kan istället 
skrämma bort turister från att besöka platsen. De stora evenemangen kan även leda till 
ökade priser till följd av minskad tillgång på varor och tjänster.78 Det finns få belägg 
för en ökad ekonomisk omsättning vid stora sportevenemang, eftersom det saknas 
forskning i ämnet på lokal nivå. Den forskning som har genomförts på makronivå 
visar att den strategiska satsningen på evenemang har baseras på antagandet att det 
leder till ökad turism, omsättning och kännedom om destinationen. Det finns belägg 
för att evenemang såsom OS och VM har en positiv ekonomisk effekt för 
värdstäderna. Även när finansiärerna är privata och kommer utifrån gynnas 
destinationen otvetydigt av att vara värdstad.79 

                                                

72 Coates, D. Matheson, V. (2009) sid. 3-5 
73 Se bilaga: Figurer, Figur 1, sid. 48  
74 Gratton, C. Shibi, S. Coleman, R. (2005) sid. 987-988 
75 Ibid., sid. 987-988 
76 Ibid.  
77 Ibid. sid. 985 
78 Ibid.  
79 Gratton, C. Shibi, S. Coleman, R. (2005) sid. 995-998 
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Det är viktigt att utvärdera olika typer av hot som kan uppstå och satsa på säkerheten. 
Ett stort evenemang med stor publicitet kan ge upphov till olika typer av hot mot 
arenan och dess besökare.80 

I en forskningsartikel som avhandlade FedEx-arenans påverkan på dess omgivning 
låter författaren Charles Tu förstå att det inte går att påvisa att huspriserna sjunker när 
en stor sportarena placeras i området. Snarare gynnar det området att ha en arena tätt 
inpå och huspriserna stiger. Anledningen till att bostädernas värde ökar vid ett 
arenabygge är framförallt den förbättrade infrastrukturen som medföljer. Även de 
arbetstillfällen som skapas är en tillgång för det berörda området. Tu menar också att 
bostadspriserna inte påverkas när bostäderna är lokaliserade omkring 4 km bortom 
arenaområdet. Dock bör det tilläggas att FedEx-arenan byggdes i ett amerikanskt 
segregerat låginkomstområde, vilket sålunda kan ha påverkat utfallet.81 Annan 
forskning pekar åt samma håll, att en välplanerad och välfungerande arena kan öka ett 
områdes attraktivitet, även om det finns en skepticism till Tus antagande om att de 
positiva effekterna i högsta grad beror på ekonomiska faktorer. De som opponerar sig 
mot Charles Tus antagande menar att faktorer som arenans utformning och 
genomtänkt val av plats är faktorer som spelar in i hur en arena inverkar på 
bostadspriserna.82 

3.2.1. NIMBY-begreppet 
I de områden där stora arenor byggs finns ofta en NIMBY-attityd vilket brukar 
innefatta invånarnas oro för buller, föroreningar, ökad trafik och oönskade 
folksamlingar. Detta leder i sin tur till oro för att ett arenabygge ska påverka värdet på 
bostäderna.8384 Det finns många förkortningar för de närboendes negativa inställning 
till olika byggnadsprojekt i deras områden. NIMBY – Not In My BackYard och LULU 
– Locally Unwanted Land Uses är de mest frekventa och är termer som har använts i 
forskning och planeringsprocesser vid byggen sedan 1980-talet. Andra akronymer är 
till exempel BANANA – Build Absolutly Nothing Near Anyone och NOPE – Not On 
Planet Earth.85 Dessa attityder är något som alla stads- och byggnadsplanerare måste 
ta hänsyn till och hantera. Det är ofta de som får ta dialogen med de boende, 
beslutfattarna och byggnadsutvecklarna. Det är likaså de som får arbeta för att skapa 
opinion för projektet.86 

De olika typerna av NIMBY-genererande projekt kan sorteras in i två kategorier. Den 
ena kategorin är de byggnadsprojekt som kan komma att skapa mycket trafik, 
försämra servicen i området och påverka de närboendes välmående som exempelvis 
sportarenor. Den andra kategorin är de byggnadsprojekt som kan påverka miljö och 
hälsa, exempelvis sopstationer och industrier.87 Det hävdas att även om ett NIMBY-
genererande projekt gynnar en stad finns det faktorer och effekter som inte gynnar 
den specifika platsen.88 

                                                

80 Coates, D. Matheson, V. (2009) sid. 4  
81 Tu, C. (2005) sid. 393-394 
82 Ahlfeldt, G. Maennig, W. (2009) sid. 1358-1359 
83 Tu, C. (2005) sid. 393 
84 Ahlfeldt, G. Maennig, W. (2009) sid. 1358 
85 Carissa, S. (2007) sid. 255 
86 Ibid. sid. 255 
87 Ibid. sid. 256 
88 Richman, B. (2002) sid. 223-224 
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För att lösa denna problematik och skapa en förståelse för projektet bland de 
närboende har det föreslagits att det ska ske så kallade mandatförhandlingar mellan 
projektledaren för bygget och de närboende. För att de närboende ska känna sig 
delaktiga ska åtagna villkor samt specifika fördelar för värdområdet förhandlas fram 
och presenteras.89 Det finns dock svårigheter med att genomföra dessa typer av 
förhandlingar då NIMBY-problematiken är komplex och innefattar en rad 
problemområden. Dels är ett område fyllt av olika personer med olika förväntningar, 
krav och önskningar. Det är svårt för projektledare att tillgodose alla dessa aspekter 
genom förhandling, då det finns en risk att inte alla närboende deltar. Således måste 
hela området vara organiserat och ha bestämda krav och förväntningar som 
överensstämmer med alla de behov som de närboende kan ha.90 

Även bristfällig kommunikation, både bland områdets invånare och mellan dem och 
projektledarna, påverkar svårigheterna att förhandla fram ett resultat där alla blir 
nöjda. Även om studier och undersökningar om projektets påverkan presenteras från 
olika synvinklar kommer de ha liten eller ingen påverkan på den andra parten, då de 
tenderar att lita mest på sin egen information.91 Likaså kan problem med trovärdighet 
för beslutsfattare och projektledare angående lovade fördelar för de närboende 
komma att spela in. De litar helt enkelt inte på att dessa fördelar kommer att 
förverkligas.92 

Carissa tar upp fem punkter för hur projektledare och beslutsfattare kan hantera och 
svara på de närboendes betänkligheter gentemot projektet. Kompensation – Där de 
närboende får ekonomisk kompensation för att byggnationen genomförs i deras 
område. Den ekonomiska summan måste vara så hög att den kompenserar för de 
negativa effekterna som de närboende oroar sig för.93Kommunikation angående 
påverkan – Det är viktigt att kommunikationen om vilka risker och effekter som kan 
drabba de närboende hanteras direkt mellan projektledaren och de närboende. 
Transparens och ärlighet angående eventuella problem som kan dyka upp är viktigt 
bland annat för att; okända och ofrivilliga risker är värre än de kända och 
annonserade. De närboende vill känna att de har rätt och sanningsenlig information 
när dessa beslut fattas.94Ge de närboende ökat inflytande – Att involvera de närboende 
i utformningsprocessen så att de kan påverka och minska olika negativa effekter av 
byggnationen. De har kunskap om sitt område och sina egna farhågor och om de kan 
delta i processen kan de uppleva att dessa farhågor minskar.95Byggnadskonsensus – 
Om de närboende får delta bitvis i processen kommer även legitimiteten för 
byggnationen att öka och misstron inför den och de som leder projektet att minska. 
Delaktighet i processen kan leda till minskad oro och fientlighet hos de 
närboende.96Institutionell förändring – genom att bygga upp ett socialt förtroende till; 
institutionerna, beslutsfattarna och projektet kan legitimiteten för projektet öka. En 
stark tilltro till att markanvändningsreglerna följs och är korrekta leder till att de 
närboende litar på beslutsfattarnas kunnande i sakfrågan.97 

                                                

89 Richman, B. (2002) sid. 225 
90 Ibid. sid. 226-227 
91 Ibid. sid. 227 
92 Ibid.  
93 Carissa, S. (2007) sid. 260 
94 Ibid. sid. 260-261 
95 Ibid. sid. 261 
96 Ibid. sid. 261-262 
97 Ibid. sid. 262 
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3.3. Informationsteori 
Informationsteori tenderar ofta att beskrivas som en matematisk version av 
kommunikationsteorin. Denna teori kan även uppfattas vara filosofisk då den avser att 
beskriva de absoluta grunderna för kommunikation och innefattar således alla former 
av informationsutbyte. Som oftast kan informationsteorin sägas utgå från ett tekniskt 
perspektiv med fokus på överföring av en signal/meddelande från en sändare till en 
mottagare.98 

Den första kommunikationsmodellen som Shannon och Weaver arbetade fram 
visualiseras som ett enkelriktat linjärt förlopp. Grundtanken var att en sändare skickar 
iväg ett meddelande i form utav en signal vars mål är att nå sin destination, det vill 
säga den tilltänka mottagaren. När mottagaren väl tagit emot signalen rekonstruerar 
denna det ursprungliga meddelandet varpå mottagaren tar till sig meddelandets 
innehåll. Modellen belyser också brus som kan uppkomma i processen, med brus 
syftar modellens upphovsmän till störningsmoment som kan göra att mottagaren inte 
tolkar budskapet på det tilltänkta sättet. Begreppet brus gav i sin tur upphov till 
ytterligare två begrepp; redundans och entropi som kan tolkas som ordning respektive 
kaos. För att den tilltänkta mottagaren ska kunna tolka det sända budskapet och bortse 
från bruset måste mottagaren vara införstådd och se sammanhanget. Det krävs även 
att sändaren utformar sitt budskap med enkelhet och redundans i åtanke för att kunna 
tränga igenom bruset och således kunna uppnå det önskade resultatet.99 

3.3.1. Kommunikationsmodell 
I början av 1940-talet utformade kommunikationsforskarna Shannon och Weaver en 
kommunikativ basmodell.100 De enskilda enheterna i modellen är som tidigare nämnts 
sändare, meddelande, kanal, brus och mottagare. Med tiden har basmodellen 
utvecklats och fler aspekter kring kommunikationsprocessen har tillkommit. Ett urval 
av aspekter som det tagits hänsyn till i nya versioner av basmodellen är hur ett 
budskap kodas av sändaren och hur det sedan avkodas av mottagaren, vilken effekt 
budskapet medför samt återkoppling i form av feedback mellan mottagaren och 
sändaren.101 Den senaste utvecklade versionen av modellen kallas för Basmodellen i 
sitt kontextuella sammanhang102. Det som skiljer denna version från dess föregångare 
är att den betonar kontexten i det sammanhang som kommunikationen äger rum. 
Denna modell noterar även vilka individuella och sociala faktorer som kan påverka 
processen, så väl för organisationer som för allmänheten.103 

3.3.2. Kommunikation – två skolor och två synsätt 
Inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap finns det generellt sett två 
grundläggande utgångspunkter vad gäller kommunikation. Kommunikationsforskaren 
John Fiske valde att kalla dem för Processkolan och Semiotiken. Den senare av de två 
nämnda utgångspunkterna kan även i olika sammanhang benämnas som Kulturskolan. 
I Processkolan placeras mest fokus på sändaren av budskapet, medan Kulturskolan 
fokuserar mer på mottagaren och hur den skapar mening ur olika budskap.104 Det som 
                                                

98 Falkheimer, J. (2009) sid. 42  
99 Ibid. sid. 43  
100 Larsson, L. (2008) sid. 47  
101 Ibid. sid. 48  
102 Se bilaga: Figurer, Figur 2, sid. 48   
103 Larsson, L. (2008) sid. 49  
104 Falkheimer, J. (2009) sid. 46 
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även skiljer de två skolorna åt är att Processkolan tenderar att definiera 
kommunikation som en linjär process och styrd överföring av ett specifikt budskap till 
en tilltänkt mottagare. Kulturskolan definierar istället kommunikation som 
meningsskapande processer som är högst beroende av sociala, kulturella och 
individuella förutsättningar.105 

Det finns två olika synsätt som kan appliceras på den kommunikativa företeelsen. 
Transmissionssynen gällande kommunikation har sitt ursprung i de traditionella 
muntliga kommunikationsformerna tal och berättande. Dessa budskap hade en 
benägenhet att vara svåra att förflytta i tid och rum.106 Men med tiden utvecklades 
dessa kommunikationsformer med hjälp av det skriftliga språket och tekniska 
uppfinningar. Kärnan i detta synsätt är själva budskapets rumsliga förflyttning. 
Ändamålet är att få kontroll över händelseförloppet och slutresultatet. I 
transmissionens värld jämställs ordet kommunikation med processen att överföra 
kommunikation. Processen ser ut som så att en sändare skickar iväg ett budskap via en 
kommunikationskanal vidare till en mottagare. Om budskapet når fram till mottagaren 
utan att ha ändrats kan processen således betecknas som lyckad.107 

Det andra synsättet som kan appliceras på kommunikation är det som kan kallas den 
rituella synen. Kommunikationsforskaren James Carey, menar att den rituella 
kommunikationen kan ses som en unik företeelse som förmedlar bekantskap 
människor emellan och mynnar ut i gemenskap. Detta synsätt har sitt ursprung i den 
antika identiteten som handlade mycket om att förena, skapa delaktighet och bilda 
gemenskap. Den rituella synen har som mål att genom tid och rum hålla samman en 
grupp. Detta synsätt kan även benämnas som den meningsskapande synen gällande 
kommunikation. Meningsskapandet är en social process som sker i samspel med 
andra. Processen sker inom varjehanda tolkningsramar som grundar sig i tidigare 
individuella erfarenheter och dess tillskrivna innebörd.108 

Transmissionssynen och den rituella synen bör inte generaliseras som varandras 
motsatser, båda är likvärdigt viktiga. De bör istället ses som två kompletterande 
moment i kommunikationen. De två synsättens olika fokus och förståelsen som dessa 
alstrar kan många gånger samspela och i sin tur mynna ut i reflektion och eftertanke i 
kommunikationsprocessen.109 

3.3.2. Effektiv kommunikation 
För att kommunikationsprocessen ska bli framgångsrik anser Peter Erikson att vissa 
parametrar bör uppfyllas i utformningen av kommunikationen.110 Parametrarna för 
effektiv kommunikation består enligt Eriksson av: konkretisering, koncentration, 
koordinering, kontinuitet, konsekvent, korrekt, kontrastrik och kreativ samt 
kontaktskapande.111 

Kommunikation måste skötas på ett konkret sätt så att den ter sig begriplig för 
respektive mottagare. Utifrån denna infallsvinkel är det är viktigt att ta hänsyn till att 
olika mottagare har olika förutsättningar vad gäller förkunskaper, språk och kultur. 
                                                

105 Falkheimer, J. (2009) sid. 46  
106 Falkheimer, J. Heide, M. (2007) sid. 28  
107 Ibid. sid. 29  
108 Ibid. sid. 31 
109 Ibid. sid. 33 
110 Erikson, P. (2007) sid. 176  
111 Ibid. sid. 176-178   
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Dessa förutsättningar påverkar mottagarens förmåga att kunna ta till sig det som 
kommunikationen ämnar förmedla. Fokus i kommunikationen måste koncentreras till 
det som är väsentligt för det som avses kommuniceras. Många gånger kan för mycket 
detaljrikedom stjälpa mer än att hjälpa. Om det kommuniceras för mycket på en och 
samma gång ökar risken för brus varpå det som avsågs förmedlas kan komma att 
förbli ohört.112 

Det kan många gånger hända att två separata avsändare säger exakt samma sak, men 
att de vinklar budskapet på olika sätt. Detta kan ofta vara källa till förvirring hos 
mottagarna och göra kommunikationen ineffektiv. Det optimala för sändarna av 
informationen är att vara koordinerade och att alla är införstådda med hur 
kommunikationen ska se ut.113 Med detta i åtanke bör det tilläggas att en svårighet 
med tillämpning av  samordnade förhandlingar är att de kräver stabil medverkan från 
deltagarna samtidigt som förhandlingar med flera inblandade parter tenderar göra det 
svårare att organisera dessa deltagare.114 

En koordinerad samlad front kan göras mer konstruktiv genom tillämpning av 
kontinuitet, det vill säga att det är viktigt att det finns sammanhang i 
kommunikationsflödet. Kontinuiteten skapar till skillnad från ombytlighet 
trovärdighet för det som kommunikationen ämnar belysa.115Även om sändarna av ett 
budskap är väl samordnade i själva förhandlingsprocessen med mottagarna 
förekommer det ofta att de inte är lika bra på att kommunicera sinsemellan. En orsak 
till dålig kommunikation sändare emellan är den många gånger påtagliga bristen på 
trovärdiga handlingssätt emellan de berörda. Om det inte finns trovärdiga 
förhandlingssätt att tillgå blir det svårare för sändarna att dela med sig information om 
behovet av och effekter av ärendet som berörs.116 

Informationen som kommuniceras måste under hela händelseförloppet förbli 
konsekvent. Om det som kommuniceras från gång till gång förändras till 
oigenkännlighet påverkas kommunikationens tillförlitlighet. Det gäller att i förväg 
planera informationsgången och vilka följder de olika informationssekvenserna kan få 
i ett senare skede.117Sändare i kommunikationssammanhang tenderar vara angelägna 
att ovillkorligen erbjuda fördelaktiga erbjudanden till mottagarna. Dock är det ofta 
oklart vem som är erbjudandets egentliga avsändare och hur denne representerar den 
beröra företeelsen. Dettakan generera brus i överföringen av meddelandet och kan 
sålunda resultera i att det missuppfattas.118Om en röd tråd, mellan de olika 
informationssekvenserna, kan identifieras av mottagarna ökar chansen för att de 
skapar sig en mer konsekvent och ordnad bild av informationen som ges.119 

I kommunikationen är det ytterst viktigt att så långt som det går tala sanning och vara 
korrekt. Om det i vissa situationer inte går att förmedla hela sanningen bör det läggas 
fokus på det som väl kan sägas. Om situationen kräver det, kan fokus ändras genom 
att med flit förse mottagaren med tillfällig svävande information, vilket dock kan 
riskera att uppfattas som inkorrekt av den tilltänkta mottagaren. Det bästa är alltid att 

                                                

112 Erikson, P. (2007) sid. 176-177  
113 Ibid.    
114 Richman, B. (2002) sid. 226 
115 Erikson, P. (2007) sid. 177  
116 Richman, B. (2002) sid. 227 
117 Erikson, P. (2007) sid. 177  
118 Richman, B. (2002) sid. 226 
119 Erikson, P. (2007) sid. 178 
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stå på god grund och alltid vara välinformerad om fakta och sakuppgifter.120De 
avsedda mottagarna av ett meddelande kan även ha olika intressen vad gäller frågan 
som behandlas i meddelandet. Med detta i åtanke bör sändaren alltid beakta alla 
aspekter av mottagarnas invändningar. Dock händer det ofta att sändaren endast 
uppmärksammar en viss del av mottagarnas invändningar och sålunda faller övriga 
invändningar i glömska. Det ligger i sändarens intresse att bemöta alla reaktioner som 
ett meddelande kan föra med sig. Genom att aktivt bemöta samtliga invändningar kan 
möjliga hinder i processen undvikas.121 

En metod som kan tillämpas för att hantera mottagarnas invändningar är att involvera 
de som berörs, av ärendet, i själva ärendeprocessen. Detta brukar benämnas som ett 
erbjudande om ökad delaktighet för riskbärarna, det vill säga de som primärt påverkas 
av det behandlade ärendet. En tillämpning av detta kan medföra att mottagarna känner 
att de har bättre kontroll över ärendet som behandlas och de möjliga effekterna som 
kan bli följden utav det. Att involvera mottagarna i processen är en förutsättning för 
att kunna inge förtroende och bemöta invändningar. Genom tillämpning av effektiva 
samråd med de berörda mottagarna kan en process förenklas. Samråd kan även ge en 
verksamhet legitimitet i ett ärende samt införliva ett bredare spektrum av kunnande i 
det som berörs. Därigenom kan processen drivas vidare samtidigt som oppositionen 
neutraliseras.122 

Effektiv kommunikation påverkar ofta mottagarens kunskap och känslor, många 
gånger på grund av den är kontrastrik och kreativ. För att kommunikationen ska bli 
effektiv måste den utformas på nyskapande och iögonfallande sätt för att kunna 
engagera mottagaren. I skapandet av effektiv kommunikation är det till fördel att 
arbeta med känslor och dra nytta av alla sinnen. Det är även av stor vikt att 
informationen som kommuniceras skapar kontakt mellan sändaren och mottagaren. 
Detta för att det är viktigt att ha en dialog medeffektiv kommunikation. Det är 
sändaren till gagn att bjuda in till fortsatt idéutbyte om denne önskar att processen ska 
nå sitt mål. Kommunikation ska inte enbart ske på sändarens villkor, det bör också tas 
hänsyn till mottagarens intressen. Kommunikation förutsätter i stora drag ömsesidig 
påverkan mellan likväl sändare som mottagare av ett budskap.123 

3.4. Teoretisk syntes 
Valet av dessa teorier grundar sig i författarnas önskan att få en djupare förståelse för 
hur destinationsutvecklingen sker i en storstad. Ett stort projekt, såsom 
Stockholmsarenan, kommer att påverka Stockholm som destination och som 
bostadsplats. Således valde författarna även att tillämpa NIMBY-begreppet för att 
kunna förstå och relatera till de närboendes uppfattningar samt visionerna som 
dominerar vid ett så stort projekt som Stockholmsarenan är. Forskningsartiklarna 
rörande NIMBY-fenomenet hänvisar till vikten av kommunikation mellan parterna, 
därför ansågs även kommunikationsteorierna vara av vikt att presentera. För att kunna 
tillämpa god kommunikation krävs en god kunskap om vad kommunikation i grund 
och botten är och hur ämnet ifråga till fördel kan tillämpas. Med samtliga valda 
teorier har författarna haft för avsikt att lägga grunden för den teoretiska 
förförståelsensom därefter vävts in i analysen.  

                                                

120 Erikson, P. (2007) sid. 178 
121 Richman, B. (2002) sid. 226-227 
122 Carissa, S. (2007) sid. 261  
123 Erikson, P. (2007) sid. 178  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redovisas och presenteras intervjuerna med respondenterna. Kapitlet 
börjar med en kort presentation av de inblandade aktörerna. Därefter behandlas 
bakgrunden till Stockholmsarenan och visionen för den samt faktorer gällande; 
marknadsföring, kommunikation, ekonomi, miljö och säkerhet samt slutligen de 
närboendes perspektiv. 
 

4.1. Stockholmsarenan 
4.1.1. Inblandade aktörer 
Stockholms stad: Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är Stockholms centrala 
politiska ledning, men organisationen är stor och decentraliserad. Beslut fattas lokalt 
så nära de påverkade och involverade områdena som möjligt.124 Kommunfullmäktige 
är den instans som fattat beslutet om att låta uppföra Stockholmsarenan och 
Stockholms stad äger både marken och arenan.125 

Stockholms stadsbyggnadskontor: Är en kontrollmyndighet som prövar byggprojekt 
mot lagar och bestämmelser samt har ansvar för stadsplaneringen i Stockholm. I 
bebyggelsefrågor har stadsbyggnadskontoret som uppgift att väga samman enskilda 
såväl som allmänna intressen och samtidigt värna om Stockholms stadsbild.126 

Stockholm Globe Arena (SGA) Fastigheter: Fastighetsbolag som förvaltar, 
underhåller och utvecklar arenorna i Globenområdet. SGA Fastigheter ägs av 
Stockholm stad127 och ska arbeta för att främja stockholmarnas långsiktiga intressen 
angående arenorna samt samverka med andra fastighetsägare för att uppnå Vision 
2030.128 

Stockholm Visitors Board AB (SVB):Stockholms officiella marknadsföringsbolag som 
har som uppgift att samordna resurser inom näringsliv och kommun. Genom 
Stockholmregionens gemensamma varumärke Stockholm – the Capital of 
Scandinavia koordineras marknadsföringen av regionen. SVB arbetar inom fyra 
affärsområden: privatresor, möten och kongresser, evenemang samt turistservice.129 

Stockholm Globe Arenas: Evenemangsbolag som arrangerar evenemang i 
Globenområdets arenor. Bolaget var tidigare ägt av kommunen men ägs nu av ett 
amerikanskt företag, AEG Facilities, som äger cirka hundra arenor världen över 
exempelvis i: Kina, Dubai och USA. Företaget äger samtidigt ett antal NHL-lag och 
rättigheter till vissa artister.130 

                                                

124 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/ 2011-05-01 13.25 
125 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07  
126 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsplanering/ 2011-05-01 13.35 
127 http://www.sgafastigheter.se/om-oss/ 2011-05-01 13.50 
128 http://www.sgafastigheter.se/om-oss/affarside/ 2011-05-01 13.55 
129 http://www.stockholmtown.com/templates/page____17735.aspx 2011-05-01 14.05 
130 Vala Esfahanian, marknadskoordinator, Stockholm Globe Arenas, 2011-04-11  
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4.1.2. Bakgrund 
Motivering  
Anledningen till byggandet av Stockholmsarenan är att Söderstadion är för gammal 
och måste ersättas med en ny modern arena som kan ta emot större evenemang. 
Genom att riva gamla Söderstadion och exploatera marken samt hyra ut arenan till en 
operatör kan påkostade investeringar som en renovering skulle ha inneburit undvikas 
samtidigt som arenan blir skatteneutral, det vill säga att den inte 
belastarskattebetalarna.131 

Behov  
Behovet av en ny arena har uppmärksammats sedan en lång tid tillbaka, då de 
befintliga arenorna inte motsvarat behoven och inte uppfyllt de internationella 
fotbollsfederationernas säkerhetskrav för att kunna arrangera internationell fotboll. I 
början av 1990-talet utreddes möjligheten att renovera Söderstadion, men utredningen 
visade att trots en kostsam satsning på cirka 200 miljoner, skulle inte arenans skick 
leva upp till gällande säkerhetsföreskrifter. I och med detta började staden undersöka 
andra möjliga lösningar. När staden antog Vision 2030 med syfte att göra Stockholm 
till en storstad och evenemangsstad i världsklass blev behovet av en ny arena ännu 
starkare.132 Denna vision innebar, enligt Daniel Larsson på Stadsbyggnadskontoret 
och Ted Mattsson på SGA Fastigheter, ett ökat behov av en infrastruktur med 
kapacitet för större evenemang.  

Platsval  
2007 beslutade kommunfullmäktige att den nya Stockholmsarenan skulle uppföras 
söder om Globen. Många andra områden hade utretts för lokaliseringen av arenan, till 
exempel Akalla, i Slakthusområdet och på Kungsholmen upp mot Slottsberg. Men 
utredningarna pekade på att området söder om Globen var det mest idealiska. (För 
karta över området och bild på platsen för arenan se bilaga133) Tillgängligheten är 
oerhört hög i området med sju tunnelbanestationer inom 1 kilometer.134 Alla 
intervjuade aktörer instämmer i tillgänglighetsaspekten. Detta innebär att 
Stockholmsarenan kommer att bli en av de bäst kollektivtrafikförsörjda arenorna i 
världen. Även närheten till Globenområdets befintliga arenor är en stor fördel, menar 
Daniel Larsson.  

Närheten till staden, det centrala läget samt den höga befolkningstätheten i området 
gynnar även placeringen av arenan. Tidigare har sportarenor av denna typ byggts i 
stadens periferi och när väl staden har växt utåt och förtätats har arenan införlivats i 
stadskärnan. Det är unikt och nytt att bygga en arena så pass centralt. Det centrala 
läget ger också möjligheten för besökarna att gå eller cykla till arenan.135 Vidare 
menar Ted Mattsson, projektchef på SGA Fastigheter, att tanken är att 
Stockholmsarenan ska samspela med satsningarna i Slakthusområdet och 
Söderstaden. Globenområdet ska också bli Stockholm Entertainment District, där 
fokus ska ligga på nöje och underhållning.  

                                                

131 Jonas Uebel, borgarrådssekreterare, Folkpartiet, Stockholms stad, 2011-04-18 
132 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07  
133 Se bilaga: Bilder, Bild 1 & Bild 2, sid. 49 
134 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07  
135 Ibid.  
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Placeringen av arenan har även nackdelar, men dessa uppvägs av fördelarna med att 
förlägga den så pass centralt. Nackdelarna är främst att det finns en risk att de 
närboende blir störda av arenan och evenemangen. Arenan kommer att påverka 
boende i närområdet mer när den är centralt belägen än om den skulle ligga i stadens 
periferi. Dessa frågor har utretts och bearbetats för att minska påverkan på 
omgivningen. Ett sätt att minska störningar för de närboende är det skjutbara 
arenataket och tillämpningen av ljudabsorberande material i arenans konstruktion.136 
En annan nackdel med placeringen enligt Daniel Larsson och Ted Mattsson är att 
tomtytan, inklämd mellan Globen och Nynäsvägen, är i minsta laget för den här typen 
av arena. 

Ted Mattsson ser ändå relativt få nackdelar med arenan, men påtalar att det finns en 
rad utmaningar. Att fylla arenan kräver flexibilitet och framsynthet samt nära 
bevakning av vad som sker inom evenemangsindustrin. Säkerhet och trygghet för 
besökare och närboende är också punkter som måste beaktas. Trafik och logistik 
måste också fungera vilket är ett av arenaprojektets fokusområden. 
Borgarrådssekreteraren Jonas Uebel och Daniel Larsson på Stadsbyggnadskontoret 
nämner att den så kallade NIMBY-problematiken som uppstår vid stora byggprojekt 
även måste beaktas när det gäller Stockholmsarenan. 

Konkurrens  
En framtida konkurrent till Stockholmsarenan är exempelvis Swedbank Arena som 
ska ersätta Råsunda i norra Stockholm samtidigt som Stockholmsarenan ersätter 
Söderstadion i söder. Ted Mattsson menar att arenorna till stor del kommer att 
komplettera varandra istället för att konkurrera. Vala Esfahanian på Stockholm Globe 
Arenas menar att tillsammans med Swedbank Arena kommer Stockholm att kunna få 
de riktigt stora evenemangen som exempelvis EM eller VM i fotboll.  

Stockholmsarenan lämpar sig för exempelvis allsvensk fotboll. Men arenan är till 
följd av sin utformning flexibel och således lämpad för andra typer av evenemang. 
Swedbank Arena rymmer å andra sidan 50 000 besökare och kommer att ha kapacitet 
för större evenemang än Stockholmsarenan. Dessa två arenor kommer tillsammans 
hjälpa Sverige att konkurrera på nya marknader. Självklart blir det viss konkurrens 
mellan de två arenorna, men med AEG och AB Stockholm Globe Arenas som 
operatörer med stor internationell erfarenhet, gynnas Stockholmsarenan.137 

Vala Esfahanian, marknadskoordinator på Stockholm Globe Arenas, har svårt att se 
belägg för flertalet större arenor. Det var delvis på grund av alla arenabyggen runtom i 
Sverige som de valde att inte dimensionera Stockholmsarenan i samma storlek som 
Swedbank Arena. De ville helt enkelt bygga en mindre arena som det finns underlag 
för. Det som kan ses som en fördel för Stockholmsarenan i frågan om att lyckas eller 
inte är att arenan kommer att ligga på ett redan befintligt evenemangsområde och att 
operatören är ett etablerat evenemangsbolag.138 

4.1.3. Vision 
Stockholmsarenan ska stärka Stockholms position som evenemangsstad och bidra till 
ett större nöjes- och kulturutbud.139Visionen för arenan är att den ska bli en arena i 
                                                

136 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07  
137 Ted Mattsson, projektchef, SGA Fastigheter, 2011-04-08  
138 Vala Esfahanian, marknadskoordinator, Stockholm Globe Arenas, 2011-04-11  
139 Ted Mattsson, projektchef, SGA Fastigheter, 2011-04-08  
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världsklass som lever upp till UEFA:s och FIFA:s säkerhetskrav, samt att den ska 
vara multifunktionell och attrahera många typer av evenemang såväl som ett brett 
spann av besökare.140 Den långsiktiga visionen är att Stockholm ska vara en 
evenemangsstad i världsklass och Stockholmsarenan är ett steg i den riktningen.141 

Visionen innefattar att hela Globenområdet ska bli ett levande nöjesområde, 
Stockholm Entertainment District. Området i fråga är redan idag är ett befäst 
evenemangsområde och det konceptet ska vidareutvecklas. Det är en medveten 
strategi att samla arenautbudet på en plats och försöka skapa ett levande nöjesdistrikt. 
Visionen innebär vidare att förstärka Globenområdets roll som Nordens ledande 
evenemangsområde.142Mattias Rindberg pekar på områdets potential och menar att 
Stockholm redan idag är Skandinaviens ledande evenemangsstad. När hela området är 
färdigt kommer det inte finnas många motsvarigheter i Europa.143 

Visionen för evenemang  
Driftsbolaget för arenorna, Stockholm Globe Arenas, såldes till AEG Facilities. Detta 
ansågs vara den bästa utvecklingen för att få evenemang till platsen.144 Stockholm 
Globe Arenas agerar som operatör för arenan och för dem är Stockholmsarenan en 
pusselbit som kompletterar det redan existerande arenautbudet. Globe Arenas har 
tidigare gått miste om stora evenemang av det skälet att det har saknats en tillräckligt 
stor arena som kunnat inhysa dem. De befintliga evenemangen Stockholm Horse 
Show och Monster Jam som anordnas i Globen har behov av en större arena. Detta 
faktum kommer att tillgodoses i och med utförandet av Stockholmsarenan.145 

Globe Arenas letar efter evenemang som står för nya koncept som kanske inte tidigare 
har ansetts vara värdefulla. Det gäller att tänka brett i fråga om vilka evenemang som 
kan locka en krävande publik. Det är viktigt att ha flera kundsegment i åtanke, 
uppmärksamma evenemangstrender samt tilltala flertalet intressen.146 Mattias 
Rindberg ansluter sig till detta resonemang och menar att det nu finns möjlighet för 
evenemang, som i dagsläget har växt ur Globen, att växa organiskt.  

Förekomsten av två nya stora arenor skapar förutsättningar för morgondagens 
evenemang. Exempel på ett evenemang av sådan karaktär är NHL-premiären, som 
ingen kunde förutse skulle arrangeras i Sverige, men som nu är slutsålt. 
Arenainfrastrukturen måste finnas till hands för de evenemang som lockar 
morgondagens besökare. Förutsättningarna förbättras för att arrangörerna tryggt, 
säkert och miljövänligt ska kunna genomföra sina evenemang.147 

Det är inte arenan i sig som bedöms kunna locka besökare utan hela det så kallade 
Stockholm Entertainment District och det samlade innehållet som området kan 
komma att erbjuda. Ett motsatt exempel är Stockholms Olympiastadion, där 
besökarna väljer att inte besöka stadion om det inte sker ett evenemang på platsen. 
Globenområdet däremot, med ett flertal arenor, shopping och restauranger är ett steg 
mot framtidens besöksmål.148 För att ett område ska upplevas som levande och 
                                                

140 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07   
141 Mattias Rindberg, evenemangschef, Stockholm Visitors Board, 2011-04-12  
142 Jonas Uebel, borgarrådssekreterare, Folkpartiet, Stockholms stad, 2011-04-18  
143 Mattias Rindberg, evenemangschef, Stockholm Visitors Board, 2011-04-12  
144 Ibid.  
145 Vala Esfahanian, marknadskoordinator, Stockholm Globe Arenas, 2011-04-11  
146 Ibid.  
147 Mattias Rindberg, evenemangschef, Stockholm Visitors Board, 2011-04-12  
148 Ibid.  
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attraktivt krävs det en ny aktivitet var sjunde meter.149 Där spelar exempelvis Skyview 
in, som i sig själv är en turistattraktion och som idag lockar mångtalet besökare som 
aldrig tidigare skulle ha åkt till området.150 

Området ska vara en besöksattraktion även de dagar då det inte sker evenemang på 
platsen. Mattias Rindberg drar paralleller till O2 i London, där konceptet är att 
utveckla nya stadsdelar med ett intressant innehåll och på så sätt skapa liv och rörelse. 
På sikt förtätas hela Stockholmsområdet och Innerstaden växer söderut menar 
Rindberg och detta bekräftas även av Daniel Larsson på Stadsbyggnadskontoret. 
Stockholmsarenan kommer att gynna Globenområdet på så sätt att den kommer 
modernisera området och ta det till nästa steg. Stockholmsarenan är en viktig del av 
Vision Söderstaden och visionen om Stockholm som en levande evenemangsstad.151 

Dagens diskussion om evenemang och arenans påverkan på omgivningen liknar den 
som fördes i samband med Globens uppförande på 1980-talet. Det är viktigt att förstå 
att arenorna som byggs idag byggs för att matcha de krav och förutsättningar som 
krävs för evenemang 50-75 år fram i tiden. Ledtiden är lång och frukterna av det 
arbete och de investeringar som sker nu skördas längre fram i tiden.152 

Formgivningen av arenan  
En av Daniel Larssons huvuduppgifter är stadsbildsfrågor och han har arbetat mycket 
med hur arenan ska kunna smälta in i omgivningen. Byggnaden omfattar en stor 
volym men den får inte ta fokus från Globen som är en symbol för Stockholm som 
fortfarande ska vara dominerande i stadsbilden. I arenans utformning har det även 
tagits hänsyn till världsarvet Skogskyrkogården i närheten. Arenan kommer givetvis 
att vara dominerande för de besökare som besöker arenaplatsen eftersom det är en 
byggnad på 15 våningar. (För skisser på arenan och dess område se bilaga153) 
Stockholmsarenan måste tillåtas att synas och bli en del av en symbol för 
Globenområdet.154 

Arenan är belägen nära en farlig godsled, Nynäsvägen. Detta faktum har påverkat 
arenans formgivning i hög grad. Tänkbara scenarion av olyckor och attentat har 
utretts för att sedan integreras i utformningen av arenan. Riskreducering har 
applicerats i form av brandskyddade fasader; en tung stomme har även skapats för att 
förhindra att arenan faller ner på Nynäsvägen om det skulle ske en explosion. 
Åtgärderna innebär en något dyrare byggkostnad än vad som är normalt. De 
närboendes oro för stora folksamlingar och ökade människoflöden har tagits på allvar 
i planeringen och det har utretts hur besökare kan komma att röra sig till och från 
arenan.155 

En tanke med formgivningen av arenan är att den ska följa Globens rena form utan 
exempelvis stora pelare med vajrar som håller upp taket, vilket annars är vanligt på 
sportarenor. Syftet med ett skjutbart tak är att det ska gå att hålla olika typer av 
evenemang året runt. Arenan ska även uppvisa en visuell öppenhet och insyn på ett 
nytt sätt. Genom den valda utformningen ska det gå att uppleva och se att det pågår 

                                                

149 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07   
150 Mattias Rindberg, evenemangschef, Stockholm Visitors Board, 2011-04-12  
151 Vala Esfahanian, marknadskoordinator, Stockholm Globe Arenas, 2011-04-11  
152 Mattias Rindberg, evenemangschef, Stockholm Visitors Board, 2011-04-12  
153 Se bilaga: Bilder, Bild 3 & Bild 4, sid. 50 
154 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07  
155 Ibid.  
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evenemang inne på arenan, något som Globen saknar. Öppenheten möjliggörs genom 
att fasaden är tvådelad, där insidan är av glas och utsidan består av ett rastersystem av 
korrigerad plåt som tillåter ljus att strömma in och ut.156 

Tillgängligheten till och från arenan är idag hög och det byggs ett parkeringsgarage 
under den med in- och utfart direkt från Nynäsvägen. I Globenområdet finns det även 
tillgång till cirka 3000 parkeringsplatser, men förhoppningen är att många besökare 
inte ska ta bilen till arenan utan åka kollektivt. Det kommer att vara möjligt att ta 
emot 100 % av alla besökare via kollektivtrafiken. Det finns även förslag på att 
inkludera dagsbiljetter för kollektivtrafiken i evenemangsbiljetterna för att öka 
kollektivresandet. Ett annat förslag är att redan på motorvägen skylta och hänvisa till 
gratisparkering vid Stockholmsmässan i Älvsjö, därifrån ska det sedan gå 
skyttelbussar till Stockholmsarenan.157 

4.1.4. Kommunikation 
Kommunikation med inblandade aktörer  
Huvudsaklig kommunikationssamordnare i arenaprojektet är SGA Fastigheter, det 
kommunala bolaget som bygger arenan. De har utarbetat en kommunikationsstrategi 
som tillämpats genom hela projektet. I rollen som kommunikationssamordnare har 
SGA:s uppgift varit att hålla i den dagliga kommunikationen med olika beslutsfattare 
och boende i området. Dock har frågor angående arenan som kan härledas till 
politiken skötts av politikerna i stadshuset.158 

Arenan är ett stort projekt med många involverade. I och med att de inblandade 
aktörerna är många har det varit viktigt att organisera kommunikationen mellan dessa. 
Mötesscheman och strukturer för kommunikations- och beslutsvägar har upprättats 
för att förenkla kommunikationen. Beslut och befogenheter i projektet har klarlagts 
och fastställts. I särskilda fall har det även skrivits avtal för kommunikationen. 
Projektet har en arbetsstyrka vars huvudsyfte är att hantera den interna såväl som den 
externa kommunikationen. Projektinformationen angående arenan hanteras av 
dotterbolaget Stockholmsarenan AB. De hanterar även kontakten med de närboende, 
verksamma aktörer och Stockholms invånare.159 

Kommunikation med boende i området  
Genom seminarier, samråd, enskilda möten och informationsbrev har allmänheten 
kunnat ta del av besluts- och arbetsprocessen i arenaprojektet.160Kommunikationen 
med de närboende och Stockholms invånare har skett på två sätt. Dels genom 
Stadsbyggnadskontorets möten där allmänheten fått möjlighet att ställa frågor, lyssna 
på föredrag och diskutera. Den andra delen är SGA Fastigheters 
kommunikationskanal, en informationspaviljong på Globentorget. Genom 
informationspaviljongen har planerna för arenan och framtida händelser presenterats 
för allmänheten. Det finns även två hemsidor tillgängliga, där den formella processen 
finns beskriven och alla dokument finns att tillgå.161 

                                                

156 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07  
157 Ibid.  
158 Jonas Uebel, borgarrådssekreterare, Folkpartiet, Stockholms stad, 2011-04-18  
159 Ted Mattsson, projektchef, SGA Fastigheter, 2011-04-08  
160 Ibid.  
161 Daniel Larsson, planeringsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad, 2011-04-07    
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Även Daniel Larsson har som företrädare för Stadsbyggnadskontoret ansvarat för den 
demokratiska processen. Processen har inneburit samråd med närboende, övriga 
sakägare och olika typer av remissinstanser. En del av demokratiprocessen är att 
samla in och skapa ett bra underlag för politiker att fatta beslut. Daniel Larssons 
uppgift är att föreslå lösningar i sakfrågor, inte att fatta beslut. Larsson är dock 
förvånad över är hur lite åsikter och synpunkter invånarna har haft om arenan. Han 
tillägger dock att det inte är ett unikt fenomen vid ett så stort bygge som 
Stockholmsarenan. Allmänheten tenderar att inte engagera sig i stora projekt där det 
rör sig om mycket pengar, då de ofta tror att de inte har någon möjlighet att 
påverka.162 

Daniel Larssons intryck av allmänhetens inställning till projektet är att det i överlag 
har varit positivt och han får medhåll av Ted Mattsson på SGA Fastigheter, som 
tillägger att det under hela projektets gång har kommunicerats utförlig information till 
allmänheten. Emellertid tillägger Larsson att de som bor närmast projektområdet är 
både för och emot arenabygget. Han menar att de upplever att arenan inkräktar på 
deras boendeområde samt att det finns en oro för ökad trafik, folksamlingar och 
vandalisering. Många av de närboende oroar sig också för en ökad parkeringsfrekvens 
på gatorna runtom i deras område. Daniel Larsson menar dock att de flesta besökarna 
kommer att åka kollektivt då det kan vara krångligt att hitta parkering i området. 
Vidare tillägger Larsson att det bör noteras att på allmänna gator får alla parkera.  

De boendes oro kan bitvis vara sprungen ur ovisshet om framtiden och hur arenan kan 
komma att påverka den enskilda individen och dennes tillvaro. I de allra flesta fall får 
byggprojekt av denna typ positiva ekonomiska effekter för de närboende. Exempelvis 
tenderar fastighetspriserna att stiga. Det ligger i sakens natur att staden måste 
utvecklas. Stockholm står inför en stor utmaning och planeringen måste ske på ett 
klokt sätt. Detta innebär att det måste finnas nya attraktiva bostäder och arbetsplatser, 
ett fungerande näringsliv samt en god miljö.163 

4.1.5. Marknadsföring 
Stockholm Visitors Board har fyra huvudsakliga uppgifter den ska bistå med service 
till de befintliga evenemangsarrangörerna, marknadsföra Stockholm som 
evenemangsstad, värva evenemang till staden samt hantera kommunens ekonomiska 
stöd till evenemang. Årligen hanterar Stockholm Visitors Board en budget på fem 
miljoner kronor för den här typen av frågor.164 

Det förekommer daglig kommunikation och samarbete mellan Stockholm Visitors 
Board och Stockholm Globe Arenas i marknadsföringsfrågor. Samarbetet innefattar 
projektet Stockholm Event Network, vars syfte är att marknadsföra Stockholm som en 
evenemangsdestination. Stockholm Visitors Board ansvarar för projektet och det 
finansieras delvis av Stockholm Globe Arenas. Stockholm Event Network jobbar 
enbart Business to Business, det vill säga mot evenemangsarrangörer för att dessa ska 
förlägga sina evenemang i Stockholm.165 

I Stockholm Visitors Boards marknadsföring av Stockholm mot 
evenemangsarrangörer läggs det fokus på tillgängligheten; att det är lätt att resa till 
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Stockholm. De fokuserar även på faktumet att det finns ett stort befintligt 
besöksunderlag i Stockholmsregionen samt att det finns ett utbud av flera arenor med 
olika kapacitet.166 Stockholm Globe Arenas marknadsför sig likväl mot besökare så 
som konsert- och evenemangsarrangörer. Respektive egenproducerade evenemang 
tilldelas en marknadsbudget som baseras på vad de olika evenemangen uppskattas dra 
in. De evenemang som Stockholm Globe Arenas äger marknadsför de själva, medan 
de övriga marknadsförs av varje enskild evenemangsarrangör. Stockholm Globe 
Arenas har dock en stödmarknadsföring för hela deras utbud.167 

Marknadsföringsmässigt stödjer sig Globe Arenas mycket på att Globenområdet 
redan i dagsläget är ett befintligt evenemangsområde. Idag når de på ett effektivt sätt 
både nya kunder och de redan existerande kunderna, det vill säga någon av de 1,5 
miljoner besökare som redan i dagsläget besöker dem. De marknadsför sina 
evenemang bland annat genom reklamkampanjer, sociala medier och appar till 
mobiltelefoner. 168 

4.1.6. Ekonomi 
Stockholmsarenans budget  
Den kalkyl som har satts upp för Stockholmsarenan bygger på att arenan ska gå runt. 
Stockholm stad anser sig stå på god grund vad gäller arenans ekonomi. Kostnaden för 
Stockholmsarenan beräknas till 2,7 miljarder kronor medan Swedbank Arena har en 
budget på omkring 2,2 miljarder kronor. Vid en första bedömning kan gemene man få 
uppfattningen att kostnaden för Swedbank Arena är mindre. Vad gemene man dock 
bör ha i åtanke är att i kalkylen för Stockholmsarenan inkluderas alla kostnader så 
som; ett garage under arenan, ombyggnation av vägar och området runtomkring. 
Kostnaderna motiveras med att en arena av denna magnitud ska vara modern och 
användbar en väldigt lång tid framöver.169 

Affärsavtalet som har slutits mellan Stockholms stad och AEG Facilities är 
konfidentiellt, men sammantaget bygger kalkylen på att Stockholms stad får del av 
arenans intäkter för att täcka sina investeringskostnader. Vidare innebär avtalet att 
AEG får täckning för sina kostnader till dess att kalkylen går ihop, därefter får AEG 
del av den vinst som arenan gör. Kalkylen som avtalet bygger på är tecknad på 10 
år.170 

Problemet med budgeten för arenan kan vara att även om själva investeringen är 
kalkylerad tenderar arenor generellt att dras med underskott. Det kan sålunda vara 
svårt att få ihop driftkalkylerna. En lösning på detta är att Stockholms stad anlitar 
evenemangsbolaget AEG Facilities, som kommer sköta driften under en 10-årsperiod. 
Detta gör att intäkterna för arenan tryggas.171Ted Mattsson, projektchef på SGA 
Fastigheter, tillägger att finansieringen sker genom försäljning av byggrätter och 
hyresavgift från operatören AB Stockholm Globe Arenas. Mattsson och Jonas Uebel 
framhåller att arenan kommer att vara skatteneutral och att skattebetalarna således inte 
kommer belastas.  
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Ekonomi för evenemang  
Stockholm Visitors Board genomför makroundersökningar där de undersöker 
Stockholms läns totala turismomsättning. Den totala turismomsättningen i länet 
omsätter 22 miljarder kronor per år och av det svarar evenemangsdelen för 5 miljarder 
kronor. Denna del av turismnäringen är under ständig utveckling. Ett exempel på 
utveckling är Östasiatiska museets utställning om terrakottaarmén som genomfördes i 
en ny variant av utställningslokal bergrummen på Skeppsholmen. Nytänkande 
evenemang blir således en katalysator för ökat inresande till Stockholmsregionen. 
Detta medför att omsättningen för näringslivet ökar och att det skapas nya 
arbetstillfällen.172 

I dagsläget är det svårt att sia om hur arenor som Stockholmsarenan och Swedbank 
arena kan komma att gynna besöksnäringen i Stockholm. Arenorna har individuella 
målsättningar för att gå runt ekonomiskt, men besöksmässigt beror det på vilka typer 
av evenemang som bokas och genomförs. Det kan exempelvis vara befintliga 
evenemang som utökas eller nya evenemang som tillför ett ökat besöksinflöde till 
staden. Det är dock långa ledtider på projekt som dessa och effekterna av 
investeringarna kommer att kunna ses längre fram i tiden, inte 2013 eller 2014.173 

Mattias Rindberg jämför med hur utvecklingen har sett ut för Globen och menar att 
Stockholmsregionen har stark kompetens inom nöje, idrott, kultur och mässor. Denna 
kompetens utgör en god grund för Stockholmsregionen att kunna utvecklas inom 
dessa områden. Idag arbetar Stockholm Visitors Board med att attrahera evenemang 
som lockar en yngre målgrupp, för att komplettera det befintliga utbudet. Evenemang 
måste hålla en internationellt hög standard för att väcka uppmärksamhet i omvärlden. 
Detta behövs för att Stockholmsregionen ska kunna fånga upp internationella 
marknadsandelar och den infrastruktur som byggs idag utgör grunden för det.174 

Stockholm Globe Arenas har budgeterat för 50 evenemang per år i Stockholmsarenan 
och det antalet har de redan preliminärbokat för det första driftssåret. Denna siffra är 
en uppskattning av den mängd evenemang som behövs för att arenan ska gå runt 
ekonomiskt. Dessa evenemang behöver inte dra fulla hus för att arenan ska visa goda 
resultat. I dagsläget disponerar Globe Arenas över ett femtontal musikartister som ger 
spelningar en till två gånger per år och dessa kan tänkas fylla den nya arenan då 
konserter står för en stor del av omsättningen. Artistbranschen är dock 
konjunkturstyrd och detta är en faktor som Globe Arenas har i åtanke när de planerar 
evenemang. De jobbar mycket med att skapa nya evenemangskoncept och vissa 
producerar de själva som exempelvis Stockholm Horse Show. Globe Arenas ämnar 
producera fler egna evenemang i framtiden och hämtar inspiration från de evenemang 
som ägaren AEG Facilities har producerat.175 I dagsläget tittar även Stockholm 
Visitors Board på internationella influenser. Exempel är att importera internationella 
koncept som kan fungera på den svenska marknaden som idag inte används, men som 
det imorgon kommer att finnas infrastruktur för.176 
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4.1.7. Säkerhet och Miljö 
Det har anordnats samråd med de närboende angående säkerheten i området. Det har 
även utförts säkerhetsbedömningar om vad arenan skulle kunna ha för konsekvenser 
för området.177 Dessa säkerhetsbedömningar har gjorts bland annat av 
Stadsbyggnadskontoret. Det har funnits en så kallad Blåljusgrupp där bland annat; 
polis, ambulans, SGA Fastigheter och Globe Arenas har deltagit. Gruppen har 
fungerat som en referensgrupp för utformningen av arenan och arenaområdet. 
Säkerhetspersonalen har begärt stora ytor för en ökad framkomlighet, men då 
arenatomten är begränsad har alternativa lösningar tillämpats för att skapa ytor. 
Polisens arbete med supportergrupperna har även påverkat utformningen. Genom att 
ha flera utgångar som leder till olika tunnelbanestationer kan polisen slussa ut 
supportrarna och då minimeras risken för konfrontationer.178 

Vala Esfahanian anser att det redan i dagsläget tillhandahålls en säker miljö för 
besökare och boende i området vad gäller exempelvis huliganrelaterad kriminalitet. 
Stockholm Globe Arenas har ett nära samarbete med polisen i området för att kunna 
hitta lösningar på eventuella brotts- och säkerhetsrelaterade frågor. Esfahanian menar 
att de boendes tillvaro inte kommer att förändras nämnvärt, eftersom evenemangen på 
arenan är av samma typ som tidigare arrangerats i området om än i större skala.  

Miljöaspekter i och med bygget av arenan har uppmärksammats. Bullerfrågan har 
utretts noggrant för att inte bullernivån ska försämras för de närboende. Redan idag 
överstiger bullernivån acceptabla värden på grund av trafiken på Nynäsvägen. (För 
karta över området och bild på platsen för arenan se bilaga 9.3179) Utredningarna visar 
att den nya arenan kommer öka bullret med 1dB, vilket ej är hörbart för det mänskliga 
örat. Arenan har utformats med bullerdämpningsåtgärder för att minska bullret från 
trafiken utanför arenan och buller från evenemang inifrån arenan. För det sistnämnda 
spelar möjligheten att stänga taket en viktig roll för att inte gå ifrån de riktlinjer som 
finns för buller i Miljöbalken.180 

Partikelkoncentrationen i luften i och med arenan har utretts. Dessa värden överskrids 
redan idag och bostäderna öster om Nynäsvägen hade inte fått byggas där om de hade 
byggs idag. Genom byggnationen av Stockholmsarenan kommer partikelvärdena att 
sjunka på grund av arenans utformning.181Stockholmsarenan byggs för att bli en 
miljöanpassad arena och för att leva upp till nivå guld i den nationella standarden för 
miljöklassade byggnader.182 Denna miljöklassificering är ett resultat av en dialog 
mellan företag, kommuner och regeringen. Klassificeringen har tre olika nivåer brons, 
silver och guld, där det sistnämnda är den högsta nivån. Certifieringen har fyra 
värderingsområden: energi, innemiljö, kemiska ämnen och särskilda miljökrav.183 
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4.2. De närboende 
4.2.1. Samrådet och opinionsbildning 
Helga Messel kom för första gången i kontakt med planerna på att bygga en ny arena i 
området på ett villaföreningsmöte senhösten 2008. Arenan kom på tal då en av 
föreningens medlemmar, Per Erik Lindgren, valde att ta upp frågan. Genom ett 
informationsblad fick de boende en inbjudan till samråd med SGA Fastigheter och 
Stadsbyggnadskontoret angående Stockholmsarenan. Messel beskriver samrådet som 
ett intensivt och säljande möte. Under mötets gång fanns det emellertid inte, enligt 
Lindgren, tillräckligt med utrymme för diskussion.  

Efter samrådet började Helga Messel sammanställa en mejllista för att på så sätt 
engagera sina grannar i opinion mot arenan. Messel fick rådet att för att skapa opinion 
behövde hon få med sig media och politiker samt kommunicera med närmaste 
omgivningen. Hon blev även rekommenderad att starta en blogg. Sålunda gick hon 
vidare och startade bloggen som fick namnet Stockholmsarenan - din granne. Messel 
och boende i området bildade ett nätverk med syfte att informera om arenan. Genom 
nätverket delade de ut flygblad i området för att öka stödet för opinionen mot arenan. 
I februari 2009 fick Helga Messel ett samtal från Helena Ågren, kommunikationschef 
på SGA Fastigheter. Ågren hade uppmärksammat opinionsbildningen som bedrevs 
och ämnade starta en kommunikation med de berörda boende.184 

Från start var Messel och de i opinionsverksamheten noga med att inte uppfattas som 
ett närsynt granninitiativ, med detta menar hon inställningen att det får gärna byggas 
nytt men inte i mitt område. En sådan inställning, menar Messel, är ingen till gagn. 
Opinionsverksamheten ville se på arenaprojektet ur ett bredare perspektiv och 
bestämde sig för att fokusera på tre huvudsakliga punkter: de ville skapa opinion 
kring arenafrågan, de ville belysa hur närheten till arenan skulle komma att påverka 
boendeområdet och de önskade åskådliggöra det kulturhistoriska värde som området 
förfogar över.185 

4.2.2. Information och kommunikation i beslutsprocessen 
Informationen angående Stockholmsarenan som har tillhandahållits under 
planprocessen har inte varit den bästa säger Per Erik Lindgren. Han gör jämförelser 
med bygget av Södra länken och informationen som gavs då, vilken han anser var 
föredömlig. Enligt honom har informationen gällande arenan brustit i detaljrikedom. I 
överlag tycker Lindgren att kommunikationen har varit dålig från politikernas sida 
samt att de inte har lyssnat på opinionens argument.  

När Lisa Björklund, boende i Blåsut invid arenabygget, ombeddes bedöma 
informationen i samband med arenaprojektet uttryckte hon att information hon har fått 
var bland annat ett informationsblad som kom när projektet redan var igång. Vidare 
berättar hon att den största informationskällan angående bygget har varit den lokala 
ICA-affären. Hon tror att affären valde att sprida information eftersom de var rädda 
att förlora kunder under ombyggnaden i området.  

När Messel och arenaoppositionen läste informationsbroschyren om den möjliga 
arenan lade det märket till att när det gällde säkerhet och trygghet försummades de 
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närboende. Då säkerhetsaspekten för arenan berördes åsyftades, som de förstod det, 
endast evenemangsbesökarna. Nätverket samtalade med insatschefen för polisen, som 
satt med i Blåljusgruppen, och fick många gånger svaret att frågorna var politiska och 
att det inte föll inom hans ansvarsområde. Därefter valde nätverket att mejla till 
samtliga i kommunstyrelsen, i flera omgångar, kring olika frågor. Det var flera i 
kommunstyrelsen som svarande, men de var vissa som visade mer förståelse för de 
boendes oro än andra, däribland Miljöpartiet.  

Helga Messel anser att projektets beslutsprocess har sköts formellt till punkt och 
pricka av de ansvariga. Messel menar emellertid att oavsett vad de kritiska 
remissinstanserna sade fick de uppfattningen att allt i stort sätt var ristat i sten. Vidare 
anser Messel att det projektet igenom har förts en civiliserad dialog mellan de boende 
i området och de ansvariga för arenaprojektet. När besluten väl var fattade hade 
allmänheten möjlighet att säga vad de ansåg om exempelvis arenans utformning. 
Helga Messel skrev yttranden i frågan, där bland annat arenans storlek i förhållande 
till platsen togs upp.186 

4.2.3. Påverkan 
Arenans motståndare var oroliga för säkerhetsriskerna som de befarade att arenan 
skulle innebära. Dessa farhågor kretsade exempelvis kring supporterbråk mellan 
rivaliserande sportklubbar. Ytterligare oro gällde hur tunnelbanans olika stationer i 
området skulle kunna komma att brukas av besökare och att områdets parker skulle 
komma att bli en tillflyktsort för oredliga supporters.187 Denna oro bekräftas av Lisa 
Björklund. De mest påtagliga orosmomenten för henne handlar om; ökad 
folkgenomströmning, mer fylleri, mer bråk samt mer nerskräpning i området.188 

Per Erik Lindgren förstår att platsen för arenan är strategiskt ur 
tillgänglighetssynpunkt, men han är som många andra i boendeområdet av åsikten att 
Stockholmsarenan kommer leda till att tunnelbanan överbelastas på ett onormalt sätt. 
Till skillnad från Stockholmsarenan tycker Lindgren att Globen är ett trevligt inslag i 
stadsmiljön. Han kan dock inte se att den nya arenan kommer ha samma effekt, då 
den känns för otymplig för den valda platsen. Enligt hans mening passar den inte alls 
ihop med arkitekturen i bostadsområdet.  

Messel uppfattar det som om många evenemangsbesökare väljer att parkera bilen i 
bostadsområdet, där parkering är gratis, istället för i Globenområdet.189 De boende 
opponerade sig även mot planerna på bussuppställningsplatser längs med 
Enskedevägen. Platserna skulle fungera som parkeringsplatser för charterbussar 
kopplade till olika arenaevenemang. Många av de närboende upplever att 
uppställningsplatserna kommer hamna för nära deras boendesfär. De befarar även att 
dessa kan leda till ökade föroreningar och mer supporterbråk i området.190 

Helga Messel och många av de boende kan, som hon uttrycker det, absolut se fördelar 
med arenan, däribland att den kan komma att påverka handeln i området genom en 
ökad kommers. Messel berättar att det bland de boende även finns ett intresse för 
fotboll och de tycker att det ska bli roligt med en ny arena för sporten i området. 
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Enligt Per Erik Lindgren är de som bor närmast arenaområdet kritiska till arenan. Han 
tillägger att många av de Enskedebor som bor längre bort från arenan anser att bygget 
inte berör dem. Lisa Björklund kan personligen inte se några fördelar med arenan. 
Men även hon kan se att det säkert kan komma att finnas kommersiella fördelar för de 
som driver restaurang eller butik i närområdet.  

4.2.4. Reservationer gällande arenans ekonomi 
I samband med samrådet november 2008 påtalade de boende huruvida det skulle vara 
genomförbart att fylla arenan med tillräckligt många evenemang för att den ska bli 
ekonomiskt lönsam. Som svar fick de att det inte enbart skulle hållas 
sportarrangemang på arenan, utan att den även skulle gästas av stora världsartister. 
Detta tyckte inte de boende var tillräckligt hållbart. Hur många gånger skulle dessa 
artister kunna uppträda och hur länge skulle de orka turnera? De boende uppfattade att 
nyckelordet världsartister och uttrycket en arena i världsklass användes gång på gång 
för att sälja idén om hur arenan skulle kunna komma att gå runt ekonomiskt.191 

Vidare förstår Helga Messel att Söderstadion är gammal och måste rivas. Hon undrar 
dock varför det inte skulle kunna byggas en ny arena på samma plats. Hon opponerar 
sig även mot argumentet att det skulle finnas underlag för att locka stora evenemang 
såsom VM till Stockholmsarenan, med konkurrenten Swedbank Arena i åtanke. 
Messel menar även att underlaget är tunt för att nå tillräckligt besöksantal via 
allsvenska matcher.192 Inte heller Lisa Björklund kan förstå hur det kan finnas behov 
för två stora arenor i Stockholmsområdet.193Per Erik Lindgren beskriver det hela som 
ett ekonomiskt vansinne, att satsa på dessa stora arenor. Han uppfattar det som en 
form av arrogans i förhållande till samhällsekonomin.194 

4.2.5. Alternativ användning av platsen 
På frågan om hur Helga Messel anser att området skulle ha kunnat användas istället 
blir svaret att hon gärna hade sett en förtätning av området genom ett nytt 
bostadsområde. Hon anser att ett sådant område även det skulle bidra till en god 
kommersiell verksamhet samt liv och rörelse i området. Per Erik Lindgren och Lisa 
Björklund är även de av åsikten att bostäder hade lämpat sig bättre. Om området inte 
passar sig för boende anser Björklund att det skulle kunna bli ett grönområde eller 
varför inte en skateboardpark. Lindgren kan istället för bostäder tänka sig ett 
Stadsbibliotek eller ett nytt operahus. Han tycker att installationer som dessa skulle 
kunna komplettera det existerande utbudet i området på ett bra sätt.  
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5. Analys 
 

I kapitel fem analyseras den insamlade empirin utifrån den tidigare redovisade 
teoretiska förståelsen. Detta för att se om det går att styrka de teoretiska modellerna. 
 

Enligt forskning är ett väl utvecklat samarbete mellan offentliga och privata aktörer 
på en destination viktigt när en destination ska utvecklas och marknadsföras. Detta 
har anammats i projektet gällande Stockholmsarenan och dess närområde. Samarbetet 
mellan SGA Fastigheter, Stockholm Globe Arenas, Stockholm Visitors Board och 
Stockholms stad är väl genomtänkt. Det går att urskilja en tydlig, genomarbetad och 
målfokuserad vision. Aktörerna presenterar samma tydliga vision; att Stockholm ska 
bli störst i Skandinavien inom evenemang och att Stockholm ska vara en 
evenemangsstad i världsklass. Detta visar på en tydlig kommunikation mellan 
aktörerna och en vision som är förankrad hos alla parter. Genom att ha ett organiserat 
samarbete där alla aktörer är införstådda i förväntningarna skapas incitament för dem 
att investera den tid, kraft och det kapital som behövs för ett lyckat projekt.  

Elbe menar att destinationens verksamma aktörer måste utveckla gemensamma 
strategier för att snabbt kunna anpassa sig till framtida krav och förväntningar från 
besökare, vilket är ett av huvudargumenten för Stockholmsarenan. Att ha en arena 
som är multifunktionell, som har stor besökskapacitet och ligger i ett befintligt 
evenemangsområde kommer att öka attraktiviteten för området samt skapa 
möjligheten att genomföra större, mer avancerade och nyskapande evenemang. 
Genom nya, stora och världsomspännande evenemang kommer även det mediala 
intresset för Stockholm som destination öka och därtill locka nya besökare till staden. 
Graffman talar också om vikten av att ha en långsiktig strategi för arbetets gång och 
projektets mål. Att de inblandade aktörerna idag satsar på ett projekt som kan ge 
intäkter först på lång sikt visar på förståelsen för de långa ledtiderna för den här 
projekttypen. 

I enighet med Kotler och Asplunds strategier kan Stockholmsarenan marknadsföras 
med en tydlig och stark image, så kallad image marketing, för att projektet ska bli en 
succé och för att arenan ska stå som en symbol för Stockholms nöjesdistrikt. Men det 
bör dock noteras att arenans image bör utformas med rimlighet i åtanke, då den måste 
överensstämma med de framtida besökarnas förväntningar. I och med att arenan är en 
evenemangsplats för det med sig att berömda personer kommer uppträda på arenan, 
en tillämpning av people marketing, detta kan till fördel gagna utvecklingen av 
Stockholmsarenans image. Samtidigt kan detta sätta destinationen Stockholm på 
kartan som en del av en attraction marketing-strategi. För att arenan ska lyckas krävs 
även att aktörer i Stockholm vågar investera i arenans framtid. Det är av stor vikt för 
destinationen Stockholm att det satsas på nya och särpräglade attraktioner så som 
Stockholmsarenan, för att vidare kunna komplettera och utveckla stadens utbud. 
Stadens aktörer måste även våga satsa på och bygga ut stadens infrastruktur då den 
spelar en central roll i att skapa en positiv helhetsbild, genom infrastructure 
marketing, av Stockholm som platsdestination och Stockholmsarenan som 
punktdestination.  

Coates och Matheson tar upp tre argument som den offentliga sektorn använder för att 
skapa legitimitet runt byggandet av en sportarena handelns omsättning ökar i samband 
med stora evenemang, evenemangen ifråga lockar framtida turister och publiciteten 
gynnar staden och dess image samt att de ekonomiska satsningarna kommer de 



 33  

 

boende till gagn via exempelvis upprustad kollektivtrafik och fler arbetstillfällen. 
Dessa argument används flitig av alla aktörer i Stockholmsarenaprojektet. Frågan är 
dock om Sverige generellt och Stockholm specifikt har attraktionskraften att ta 
marknadsandelar från exempelvis London, Paris och Berlin, något som skulle göra det 
möjligt för Stockholm att uppleva dessa positiva effekter. Samtidigt måste Stockholm 
förbereda sig för att möta förändrade krav och behov från besökare och arrangörer. 
Stockholmsarenan är då ett led i arbetet med att förbättra den infrastruktur som krävs 
för framtida evenemang. Gratton, Shibi och Coleman menar att sportarenor många 
gånger inte planeras för den lokala marknaden utan för stora evenemang som till 
exempel OS eller VM. Detta är inte fallet med Stockholmsarenan då arenan ska fylla 
de behov och krav som kan komma att uppstå i framtiden, då Globen idag har nått sin 
maxkapacitet vad gäller evenemangsstorlek.  

Stockholmsarenan är ett typiskt NIMBY-genererande projekt där oron för 
folksamlingar, huliganism och fylleri är de största hoten mot de närboendes trygghet. 
Forskning visar att de positiva effekterna ofta är fler än de negativa när det gäller 
projekt av denna typ. Det är dock viktigt att de närboendes oro tas på allvar och att de 
förses med rätt information genom hela processen. Enligt Carissa är det lättare att 
godta en förutsedd och utredd negativ effekt, således måste även potentiellt negativa 
effekter kartläggas och påvisas. De tre närboende som har intervjuats bor på olika 
avstånd från arenan, men ändå i närområdet, har alla uttryckt sig negativt mot 
arenaprojektet. De har personliga åsikter och farhågor som stärker deras inställning 
gentemot projektet. Deras farhågor är typiska för de som brukar uppstå vid NIMBY-
projekt. De tre närboende har alla uttryckt oro för hur Stockholmsarenan ska 
finansieras, för hur mycket skattebetalarna ska behöva skjuta till och om huruvida de 
finansiella kalkylerna är riktiga. De närboende har ett lågt förtroende för aktörerna 
och deras argument, vilket skapar låg legitimitet för dem att fatta beslut. Carissa 
menar att detta måste ändras för att de närboende ska lita på de beslut som fattas av 
aktörerna. 

Enligt Richman är en faktor i NIMBY-problematiken en otillräcklig kommunikation 
mellan aktörer och boende, vilket kan leda till att de boende känner att de inte får 
gehör för sina åsikter. En liknande situation har uppstått i projektet med 
Stockholmsarenan, då de närboende har uppfattat att deras roll i processen har varit 
nästintill obefintlig. Enligt aktörerna har det skett en öppen och effektiv 
kommunikation med de närboende, vilket inte är förenlig med de närboendes 
uppfattning. De anser sig snarare blivit försummade och involverade först efter att 
beslutet var fattat. Genom de djupintervjuer som har utförts kan det uttolkas att det 
kan vara svårt att få information att nå fram till alla tilltänkta mottagare, liksom att 
undvika missförstånd hos dem den når. Att information tolkas på olika sätt kan bero 
på vilka förutsättningar de olika mottagarna har och hur de går tillväga för att skapar 
mening ur budskap. Det är påtagligt att uppfattningen om hur processen och 
kommunikationen har sett ut i arenaprojektet är tvådelad beroende på vilken sida 
deltagaren står på.  

Det har visats på två huvudaktörer i kommunikationsarbetet SGA Fastigheter och 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Aktörerna har varit konkreta i sin 
utformning av informationen för att få kontroll över skeendet och slutresultatet. 
Redundans och fundament har brukats för att på bästa sätt få bra respons. De anser att 
informationen har fått önskad effekt och nått ut till många, men de tillägger att det i 
arbete med stora projekt, som Stockholmsarenan, är svårt att nå ut till alla berörda. 
Aktörerna har koordinerat sitt arbete väl. Många gånger brukar det heta ju flera 
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kockar desto sämre soppa, men i arbetet med Stockholmsarenan har aktörerna lyckats 
motbevisa det gamla ordspråket. Aktörerna har visat upp en god samstämmighet och 
har tydliggjort ansvarsområden, vilket har resulterat i gott samspel.  

Informationen som har förmedlats i arenaprojektet har varit kontrastrik och kreativ. 
Dock opponerar sig arenas motståndare mot den starkt säljande attityden som använts 
under beslutsprocessen. Förvisso är det aktörernas uppgift att sälja in sin idé så 
effektivt som möjligt. Vad som dock bör begrundas är om det bör ägnas lite mer 
eftertanke kring vad som är för mycket säljaranda och vad som är en rimlig mängd. 
Var går gränsen för när säljarandan har gått för långt och istället blivit 
kontraproduktiv? Konsekvent och korrekt information har funnits tillgänglig genom 
kontinuerliga uppdateringar via hemsidan, offentliga handlingar har funnits 
tillgängliga för allmänheten och möten mellan berörda parter har arrangerats. Det 
kontinuerliga flödet i processen har givit informationen trovärdighet. Det kan tilläggas 
att för att kunna leverera ett lyckat budskap till fler mottagare finns det alltid utrymme 
för att utveckla och förbättra informationen  

I kommunikationsprocessen har allmänheten erbjudits möjlighet att återkoppla till 
aktörerna och ge feedback. De närboende anser dock att feedbackmöjligheterna var 
små. Kommunikationen mellan de närboende i opinionsarbetet skapade dock en mer 
sammanhållen gemenskap. Detta stärker det som det konstateras i den rituella synen 
på kommunikation; att kommunikation är en social process som sker i samspel med 
andra och vidare resulterar i ny gemenskap. Arenans aktörer har aktivt engagerat 
opinionen mot arenan och villigt tillämpat en öppen kommunikation med alla parter. 
För en öppen kommunikation krävs det dock att alla inblandade parter aktivt tydliggör 
sina åsikter. Kommunikation fungerar inte med bara en deltagare. Det krävs att båda 
sidorna engagerar sig för att kommunikationen ska bli effektiv.  
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6. Resultat 
 

I sjätte kapitlet utvärderas resultatet och analysen och sätts i relation till uppsatsens 
problemformuleringar. Även författarnas tankar sammanfattas och presenteras. 
 

6.1. Slutsatser 
Stockholmsarenans placering i ett redan etablerat evenemangsområde har en rad 
fördelar som presenterats i empirin. Valet av det centrala läget visar på nytänkande, 
men måste givetvis grundas på en utredning om placeringens för- och nackdelar. Det 
kan noteras att tillgången till kollektivtrafik och ett etablerat evenemangsområde med 
en redan befintlig profil, kan räknas som en fördel. Författarna anser att platsen utgör 
en viktig faktor för hur framgångsrik arenan blir.  

Det måste finnas hög tillgänglighet till och från platsen, både med kollektivtrafik och 
med bil. Det måste även finnas tillgänglighet i form av service och ett brett utbud av 
exempelvis; restauranger, shopping och andra nöjen. Således kan området kring 
Stockholmsarenan locka besökare även när arenaevenemang inte äger rum. I dag 
finns det generellt få aktiviteter runt Globentorget när det inte pågår evenemang, 
vilket kan ändras genom en modernisering av området. Resultatet kan bli ett område 
som erbjuder aktiviteter varje dag året runt och därmed förnyar området sin image. En 
förnyad image kan leda vidare till nya värdeord så som liv och rörelse. Det är en 
avsevärd förändring i jämförelse med vad området kan förknippas med i dagsläget.  

Vad framtida besökare och arrangörer behöver och efterfrågar är svårt att förutse. Om 
Globenområdets expansion och utvecklingen av de allt större evenemangen fortsätter 
i den takt som de har gjort är Stockholmsarenan ett steg i rätt riktning för att uppfylla 
dessa behov. Vidare är det viktigt att det finns en infrastruktur för framtida 
evenemang som möjliggör utveckling och anpassning av arenan efter nya och 
förändrade tillgänglighetsbehov. 

Om Stockholm Entertainment District blir ett lyckat projekt kan Stockholmsarenan 
dra marknadsföringsmässiga fördelar av det. Som tidigare nämnts skapar nya 
aktiviteter var sjunde meter ett aktivt och levande område. Genom ett samspel mellan 
det förnyade arenaområdet och Stockholm Entertainment District kan ett relativt 
tråkigt, grått och ogästvänligt område förvandlas till något nyskapande och attraktivt 
för besökare såväl som boende i Stockholm.  

Projektet Stockholmsarenan har föregåtts av utredningar om risker och eventuella 
effekter innan genomförandet. Alltifrån miljöaspekter som partikelkoncentration och 
buller till säkerhetsaspekter som att skapa tillräcklig yta för räddningstjänst har utretts 
i processen. Syftet var att skapa en säker miljö för besökare och anställda, men även 
att säkra tryggheten och reducera negativ påverkan gentemot de närboende. 
Stadsbyggnadskontoret, som är den viktigaste offentliga aktören i arenaprojektet, 
jobbar på uppdrag av politikerna, men fungerar också som ett kontrollorgan för att se 
till att projektet Stockholmsarenan lever upp till de säkerhets- och miljöföreskrifter 
som finns.  

Ett långtgående och kontinuerligt samarbete mellan privata aktörer och offentlig 
sektor är nyckeln till ett lyckat destinationsutvecklingsprojekt. Den offentliga sektorn 
kan skapa och förbättra incitament som kan leda till att den privata sektorn vill 
investera ekonomiska resurser som annars saknas. Även vägnät, kollektivtrafik och 
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annan infrastruktur är den offentliga sektorns ansvarsområde att utveckla utifrån hela 
samhällets behov. Genom att turismaktörerna samarbetar med den offentliga sektorn 
kan båda parter gynnas. Med stöd av en tydlig vision vet alla aktörer vad som är 
prioriterat och vad som krävs från de enskilda aktörerna för att projektet 
Stockholmsarenan ska bli lyckat. Det förenklar också processen och utvecklingen av 
strategier för att nå målvisionen. Alla inblandade parter vet också vad målet är och det 
förenklar kommunikationen dem emellan. 

En tydlig kommunikation är grunden för ett framgångsrikt samarbete. Genom den kan 
en tydlig vision tas fram och processen för att uppnå målet kan bli mer konkret. Men 
kommunikationen måste också riktas till de närboende eftersom Stockholmsarenan 
påverkar deras tillvaro.  

Inom ramen för projektet Stockholmsarenan har en kommunikationsplan upprättats. 
Under processens gång har aktörerna ämnat föra en så öppen kommunikation som 
möjligt med varandra för att vidare kunna förse allmänheten med utförlig information. 
Mycket till följd av kommunikationens utformning har aktörerna lyckats uppvisa en 
god samstämmighet gentemot allmänheten. Vidare har de jobbat genom bestämda 
informationskanaler för att skapa tydlighet i arbetet med projektet. Aktörerna har 
gentemot varandra klargjort vilken roll och ansvarsområde respektive aktör har. 
Information utåt, mot allmänheten, har kommunicerats genom SGA Fastigheter och 
Stadsbyggnadskontoret, vilket har gjort att informationen till allmänheten har fått 
identifierbara avsändare. Den interna kommunikationen mellan aktörerna kan 
betraktas som lyckad, om än det alltid finns utrymme för vidare förbättring.  

Vad gäller kommunikationen med allmänheten går aktörernas och de närboendes 
uppfattning isär. Detta tyder på att budskapet som aktörerna har sänt ut inte lyckades 
nå hela vägen fram. Det kan många gånger bero på NIMBY-problematiken, ett 
fenomen som förkommer vid denna typ av stora byggprojekt. Aktörerna menar att de 
närboendes invändningar har beaktas och diskuterats, medan de närboende anser sig 
blivit förbisedda. Detta är ett kännetecken för NIMBY-problematiken, som många 
gånger kan vara svår att få bukt med. Aktörerna bör ta problematiken på allvar och 
inte skjuta den ifrån sig, vilket till en viss del verkar ha skett när det gäller 
Stockholmsarenan. De måste föra en öppen diskussion med de närboende. Det gäller 
dock för aktörerna att agera med måttlighet i åtanke, om processen blir för intensiv 
kan den snarare motarbeta processens syfte än att främja det. Även om det kan vara 
svårt att få närboende och enskilda sakägare att ändra ståndpunkt kan det genom ett 
väl genomtänkt kommunikationsförlopp bildas ömsesidig respekt mellan de 
inblandade parterna.  

Författarna till referenslitteraturen som använts i denna studie menar i stora drag att 
information bör vara omsorgsfullt strukturerad för att kunna uppnå en fungerande 
kommunikation och för att budskap ska tas emot. Ett tydligt mönster av 
välstrukturerad kommunikation och information i projektet med Stockholmsarenan 
kan urskiljas. Men de boendes missnöje med projektet bör inte förbises, som delvis 
verkar ha skett. Det är svårt att bedöma de närboendes allmänna inställning till 
arenaprojektet grundat på åsikter från tre personer. Däremot kan det konstateras att 
kommunikationen med allmänheten i projektet kunde ha varit bättre. Förvisso kunde 
aktörerna i arenaprojektet varit mer tydliga med var information om projektet fanns 
att tillgå. Samtidigt kan inte ansvaret för informationsinhämtningen enbart ligga på 
avsändaren utan måste även aktivt sökas individuellt av respektive mottagare.  
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Stockholmsarenan kommer att ge flertalet effekter på både närområdet och Stockholm 
som helhet. Forskning pekar på att en sportarena medför ökade bostadspriser i 
närområdet, högre tillgänglighet och ökad service via ökat utbud av attraktioner samt 
en ny/förändrad image för området och/eller destinationen. Om evenemangsområdet 
med Stockholmsarenan och angränsande Slakthusområdet blir framgångsrikt kommer 
inte enbart besökare gynnas utan hela närområdet och staden. En stad med ett levande 
och attraktivt utbud av aktiviteter kommer locka besökare men även öka inflyttning, 
skapa fler arbetstillfällen och incitament för företag att investera i området. Detta 
kommer att medföra en ökad folkgenomströmning i området vilket i sin tur kan 
medföra både positiva och negativa effekter.  

De närboende oroar sig för att Stockholmsarenan ska leda till ökad huliganism och 
fylleri, men i dagsläget anordnas redan derbymatcher och andra högriskmatcher i 
både ishockey och fotboll i Globenområdet. Stockholmsarenan kommer att inhysa nya 
och innovativa evenemang, men det finns inget som pekar mot att detta kommer 
medföra en reducerad trygghet för de närboende. Alla aktörer arbetar på sitt eget sätt 
med att minska riskerna och öka tryggheten för både besökare och de närboende. 
Dessa aspekter har beaktats genom samarbete med expertgrupper, genom 
arkitektoniska lösningar och miljömätningar, allt i syfte att reducera den negativa 
inverkan som arenan kan komma att ha för de närboende. Förvisso kommer området 
att påverkas av exempelvis ökad bullernivå vid sport- och konsertevenemang. En 
annan aspekt är att arenan riskerar att överbelasta kollektivtrafiken vid evenemang. 
Upplevda störningar är dock delvis subjektiva och beroende av vilka åsikter 
respektive individ har, det vill säga att samma företeelse kan uppfattas både negativt 
och positivt beroende på person.  

Författarna tror att de positiva effekterna av Stockholmsarenan blir att Stockholm som 
evenemangsdestination ökar sin konkurrenskraft på den internationella och nationella 
marknaden på lång sikt. Det är dock inte säkert att de positiva effekterna kommer att 
kunna härledas direkt till Stockholmsarenan utan snarare till hela området; Stockholm 
Entertainment District. 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 
Som förslag till fortsatt forskning kan författarna av denna fallstudie se flertalet 
alternativ. En uppföljning av Stockholmsarenan för att se vilka faktiska effekter den 
färdigbyggda arenan får för Stockholm både på lång och kort sikt skulle vara 
intressant. Ett annat alternativ skulle kunna vara en studie av konkurrensaspekten 
mellan Stockholmsarenan och Swedbank Arena. Finns det verkligen underlag för två 
stora arenor i Stockholmsområdet? Vidare skulle en undersökning av Stockholm- och 
Göteborgsaspekten vara intressant, nu när Göteborg även de har börjat se över sina 
arenor. Finns det någon koppling till byggandet av de nya arenorna i Stockholm? Är 
det den gamla tävlingsandan mellan de två storstäderna som ännu en gång kommer 
upp till ytan? En studie av visionen om Stockholm Entertainment District och hur den 
kan komma att påverka Stockholm som destination skulle även den vara intressant 
eller varför inte vidga perspektivet och studera visionen om Söderstaden. Vad ligger 
bakom dessa två visioner? Finns det någon substans i det hela eller är det bara stadens 
styrande som bygger luftslott?  
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7. Kvalitetssäkring och kritisk granskning 
 

I det sista kapitlet redogörs hur författarna har arbetat för att säkerställa och stärka 
uppsatsens kvalitet samt reflektion kring valda metoder och dess relevans för 
uppsatsen. Kapitlet berör också en kritisk granskning av uppsatsen och dess 
utformning, där brister identifieras och tankar om hur uppsatsens kvalitet skulle 
kunna stärkas ytterligare. 
 

För att säkra studiens kvalitet har författarna använt sig av ett konstruktionistiskt 
perspektiv, med insikten att respondenterna har egna föreställningar om verkligheten 
och talar utifrån sin förförståelse av omvärlden. Det är av vikt att ha detta i åtanke vid 
läsning av alla typer av dokument på grund av att det alltid sker tolkning av 
respondentens svar, vilket sker utifrån en individuell förförståelse.  

Beslutet om att göra en fallstudie kommer ur att författarna vill få en ökad förståelse 
och kunskap om alla processer runt Stockholmsarenan specifikt men också 
arenaprojektet generellt. Dock anser författarna att det kan vara svårt att göra allt för 
långtgående generaliseringar utifrån projektet med Stockholmsarenan. Dels för att 
läget och placeringen av Stockholmsarenan är relativt unikt för Sverige, samt det 
faktum att Stockholmsarenan kommer bli en av de största arenorna i Sverige. En 
fallstudie är dock ett bra sätt att få en djup inblick i den berörda processen. 

Den empiriska data är hämtad ur djupintervjuer med nyckelpersoner inom projektet. 
Det är viktigt att få en hög reliabilitet vid denna typ av fallstudie vilket kan vara en 
utmaning då varje respondent och intervjuledare har subjektiva tolkningar, inte bara 
av omvärlden utan också av intervjufrågorna. Detta kan resultera i att respondenterna 
svarar på en helt annan fråga än den som författarna ursprungligen trott sig ställa. 
Detta kan i sin tur påverka validiteten för det insamlade materialet. Ett problem kan 
då uppstå när författarna i sin tur ska tolka respondenternas svar, vilket också sker 
utifrån en individuell förförståelse. Kontentan av detta har beaktats av författarna till 
denna fallstudie när empirisk data har samlats in och analyserats.  

Det kan konstateras att respondenterna är partiska i sitt arbete med arenan oavsett 
vilken sida de arbetar för. Med detta i åtanke har det varit viktigt, för författarna av 
denna fallstudie, att vara kritiska när det gäller att tolka och analysera respondenternas 
svar. Fokus har legat på att i möjligaste mån få fram en bred såväl som djup bild av 
projektet, därför har även intervjufrågorna formulerats på ett sådant sätt att svaren 
skulle kunna gå att sättas i relation till varandra.  

En svaghet hos uppsatsen är att författarna inte fått tillgång till respondenter på 
aktörssidan som är negativt inställda till Stockholmsarenan. Dock har författarna gjort 
ett försök att kontakta den politiska oppositionen i form av Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Tyvärr kunde författarna av tidsbrist inte inkorporera dessa svar i 
uppsatsen. Det har inte heller intervjuats några respondenter på de närboendes sida 
som är positiva till arenan. Detta kan bero på ett flertal orsaker, exempelvis kan de 
positivt inställda närboende ha valt att hålla en låg profil. Hur dessa individer 
förhåller sig till arenan kan bottna i en accepterande inställning samt önskan att inte 
involveras direkt i själva projektet. Faktorer av det här slaget har påverkat och delvis 
begränsat författarnas möjlighet att hitta positivt inställda individer och intervjua dem.   

Delar av statistiken som erhållits är ett år eller äldre, vilket kan ge en felaktig bild av 
dagsläget då statistik är en färskvara som ständigt förändras. Den litteratur som har 
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använts är litteratur som blivit rekommenderad eller som författarna av denna 
fallstudie ansett vara relevant för undersökningen. Detta kan således medföra att 
annan relevant litteratur kan ha förbisetts. 

Databaser som till exempel DIVA, Libris samt Miks har fungerat som sökmotorer för 
att hitta relevanta forskningsartiklar, avhandlingar, uppsatser och annan litteratur som 
passat uppsatsens syfte. Författarna har valt att använda erkända fack- och 
forskningspublikationer för att på så vis stärka källornas validitet. 

Några av de elektroniska källorna har hittats via sökmotorer på Internet. Författarna 
har då antagit John Scotts kriterier för källgranskning vid dokument från Internet. 
Internetrelaterade källor har först och främst använts för att få tillgång till aktuell 
statistik samt för att få fram de olika aktörernas verksamhetsbeskrivningar och 
affärsidéer. Även Vision 2030 och Strategi 2020 är hämtade från Internet. Dock har 
John Scotts bok A matter of record inte funnits tillgänglig för författarna av denna 
studie och informationen om Scotts kriterier har därför hämtats ur Brymans bok 
Samhällsvetenskapliga metoder. Författarna förstår att en förstahandskälla är att 
föredra, men Scotts kriterier ansågs ändå så pass intressanta och meningsfulla för 
uppsatsen att valet föll på att använda en andrahandskälla i form av Bryman. 

Guba och Lincolns förslag på andra kriterier för kvalitetssäkring kan med fördel 
användas då en fallstudie inte är ett direkt snitt av verkligheten utan en djupare 
undersökning av ett enskilt fall. Under omständigheterna gällande denna fallstudie 
kan det således vara svårt att applicera reliabilitets- och validitetskriterier, då det 
konstruktionistiska perspektivet innebär att det inte finns en absolut sanning. Istället 
har författarna av denna studie tillämpat Guba och Lincolns tillförlitlighetsperspektiv. 
Bedömningsgrunderna för tillförlitlighetsperspektivet är trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Författarna till denna fallstudie 
anser att dessa tillförlitlighetskriterier går att uppfylla och därmed att uppsatsens 
tillförlitlighet är hög.  
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Bilagor 
Intervjuguide 
Frågor till privatpersoner 
1. Hur tror Ni att arenan kommer påverka Ert bostadsområde och dess invånare?  

§ Vilka fördelar/varför? 
§ Vilka nackdelar/varför inte?  
§ Hur ser ni på miljöaspekten för området i samband med arenans uppförande?  
§ Hur tänker Ni kring kriminalitetsfrågan i relation till den nya arenan? En 

ökning?  

2. På vilket annat sätt hade området kunnat utnyttjas? 
§ Vilka fördelar/varför?  
§ Vilka nackdelar/varför inte?  

3. Hur påverkas platsen?  
§ Vilka fördelar anser Ni finns med arenans placering? 
§ Vilka nackdelar anser Ni finns med arenans placering? 

4. Hur tänker ni kring tillgängligheten när det gäller Stockholmsarenan? 
§ Hur tänker Ni kring tillgången parkeringsmöjligheter i arenaområdet med 

omnejd?  
§ Anser Ni att kollektivtrafikens kapacitet, som den är i dag, ligger i fas med 

Stockholmsarenans besökskapacitet?  
§ Något som Ni anser måste förbättras för att optimera tillgängligheten till 

arenan?  

5. Kommunikationen i projektet 
§ Hur anser Ni er blivit bemötta av de olika företagen som står bakom 

arenabygget?  
§ Vilka reaktioner har Ni fått från er omedelbara omgivning angående byggandet 

av arenan?  
§ Hur tycker Ni hela projektet har sköts av de ansvariga?  
§ Har Ni fått gehör för era tankar och invändningar angående Stockholmsarenan?  
§ Hur ser Ni på Globenområdets utveckling i helhet genom tiderna? Blev det som 

Ni hade tänkt?  
§ Tycker du att arenan tillför ett attraktionsvärde till ditt närområde (Enskede)?  

6. Något övrigt som Ni önskar tillägga?  

Frågor till SGA Fastigheter 
1. Översiktlig bild av Stockholmsarenan  

§ Hur ser organisationen och ägandeförhållandet ut för Stockholmsarenan? Vilka 
är de inblandade aktörerna, vem äger vad samt vilken roll har respektive aktör?  

§ Hur ser den ekonomiska bilden gällande arenan ut?  
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§ Hur sköts kommunikationen mellan de olika aktörerna i projektet?  
§ Hur sköts marknadsföringen av arenan?  
§ Vilket är det övergripande syftet med arenan?  
§ Vilken kapacitet är det tänkt att arenan skall uppfylla?  
§ Hur ser stödet ut bland lokalborna för arenabygget?  
§ Hur har Ni jobbat med kommunikationen med de boende i de närliggande 

områdena?  
§ Hur ser Ni på konkurrensen med andra nybyggda arenor t.ex. Swedbank Arena?  
§ Kan Stockholmsarenan komma att gynna det framtida Stockholm? I sådana fall, 

på vilket sätt?  

2. Vilken är er vision för arenan och arenaområdet?  
§ Vilka fördelar/varför?  
§ Vilka nackdelar/varför inte?  

3. Miljön  
§ Hur ser Ni på miljöaspekten för området i samband med arenans uppförande? 

Något som det tagits hänsyn till?  
4. Säkerheten  

§ Hur har Ni arbetat med säkerhetsaspekten för arenan och dess närområde?  
§ Hur tänker Ni kring kriminalitetsfrågan i relation till den nya arenan?  
§ Hur ser brottsstatistiken för Globenområdet ut idag samt hur kan den komma att 

se ut i framtiden (i och med tillkomsten av den nya arenan)?  
5. På vilket annat sätt hade området kunnat utnyttjas?  

§ Vilka fördelar/varför?  
§ Vilka nackdelar/varför inte?  

6. Hur påverkas platsen?  

§ Vilka fördelar anser Ni finns med arenans placering?  
§ Vilka nackdelar anser Ni finns med arenans placering?  

7. Hur tänker ni kring tillgängligheten när det gäller Stockholmsarenan?  

§ Hur ser tillgången till parkeringsplatser ut i arenaområdet?  
§ Ligger kollektivtrafikens kapacitet i fas med Stockholmsarenans 

besökskapacitet?  
§ Finns det något som Ni anser måste förbättras för att optimera arenans 

tillgänglighet?  

8. Stockholmsarenans budget   
§ Hur ser budgeten ut för arenan samt anser Ni att Ni kommer kunna hålla er till 

den?  
§ Vilken eventuell problematik finns i arenans budget?  
§ Hur finansieras arenan?  
§ Hur mycket av pengarna i Stockholmsarenan utgörs av skattepengar?  
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§ I slutändan, vad kommer det totala priset för Stockholmsarenan att hamna på?  
9. Något övrigt som Ni önskar tillägga?  

Frågor till Stockholm Globe Arenas 
1. Översiktlig bild av Stockholmsarenan 

§ Hur ser organisationen och ägandeförhållandet ut för Stockholmsarenan? Vem 
äger vad?  

§ Hur ser den ekonomiska bilden gällande arenan ut? 
§ Hur sköts kommunikationen mellan de olika aktörerna i projektet?  
§ Hur sköts marknadsföringen av arenan? 
§ Vilket är det övergripande syftet med arenan?  
§ Vilken kapacitet är det tänkt att arenan skall uppfylla?  
§ Hur ser stödet ut bland lokalborna för arenabygget?  
§ Hur har Ni jobbat med kommunikationen med de boende i de närliggande 

områdena?   
§ Hur ser Ni på konkurrensen med andra nybyggda arenor t.ex. Swedbank Arena?  
§ Kan Stockholmsarenan komma att gynna Stockholms stad? I sådana fall, på 

vilket sätt?  

2. Vilken är er vision för arenan och arenaområdet? 
§ Vilka fördelar/varför?  
§ Vilka nackdelar/varför inte?  

3. Miljön  
§ Hur ser Ni på miljöaspekten för området i samband med arenans uppförande? 

Något som det tagits hänsyn till?  

4. Säkerheten  
§ Hur har Ni arbetat med säkerhetsaspekten för arenan och dess närområde?  
§ Hur tänker Ni kring kriminalitetsfrågan i relation till den nya arenan?  
§ Hur ser brottsstatistiken för Globenområdet ut idag samt hur kan den komma att 

se ut i framtiden (i och med tillkomsten av den nya arenan)?  
5. På vilket annat sätt hade området kunnat utnyttjas? 

§ Vilka fördelar/varför?  
§ Vilka nackdelar/varför inte?  

6. Hur påverkas platsen?  
§ Vilka fördelar anser Ni finns med arenans placering? 
§ Vilka nackdelar anser Ni finns med arenans placering? 

7. Hur tänker ni kring tillgängligheten när det gäller Stockholmsarenan? 
§ Hur ser tillgången till parkeringsplatser ut i arenaområdet?  
§ Ligger kollektivtrafikens kapacitet i fas med Stockholmsarenans 

besökskapacitet?  
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§ Finns det något som Ni anser måste förbättras för att optimera arenans 
tillgänglighet?  

8. Stockholmsarenans budget   
§ Hur ser budgeten ut för arenan samt anser Ni att Ni kommer kunna hålla er till 

den?  
§ Vilken eventuell problematik finns i arenans budget?  
§ Hur finansieras arenan?  
§ Hur mycket av pengarna i Stockholmsarenan utgörs av skattepengar?  
§ I slutändan, vad kommer det totala priset för Stockholmsarenan att hamna på? 

9. Något övrigt som Ni önskar tillägga?  

Frågor till Stockholm Visitors Board 
1. Var är SVB:s roll i projektet med Stockholmsarenan  
2. Hur samarbetar Ni med arenaprojektets inblandade aktörer?   

3. Har Ni haft någon kontakt med allmänheten gällande arenan?  
§ I sådana fall vilken respons har Ni fått, positiv som negativ?  

4. Hur ser behovet ut i Stockholm?  
§ Behövs en till arena?  
§ Hur ser besöksstatistiken ut för idrotts- och arenaevents i Stockholm? 

Besöksstatistik idrottsevent arenaevents 

5. Vilka kanaler använder Ni er av i marknadsföringen av Stockholmsarenan?   
6. Vilka kundsegment vänder Ni er till i marknadsföringen av arenan?   

7. Hur ser ekonomin ut för Stockholmsarenan?  
§ Anser Ni att det hela kommer att gå ihop i slutändan?  
§ Vilka fördelar respektive nackdelar ser Ni finnas för Stockholmsarenan i 

framtiden?  

8. Hur ser Ni på konkurrensen arenor emellan i Stockholmsområdet?  
9. Hur tror Ni att Stockholmsarenan kommer gynna besöksnäring i Stockholm?   

10. Hur ser Ni på miljöaspekten för det berörda närområdet i och med uppförandet av 
Stockholmsarenan?  

11. Hur ser Ni på säkerhetsaspekten för det berörda närområdet i och med 
uppförandet av Stockholmsarenan (med tanke på arenaassocierad kriminalitet)?  

Frågor till Folkpartiet 
1. Vilka är de bakomliggande orsakerna till bygget av arenan?  

2. Hur lyder motiveringen för uppförandet av Stockholmsarenan?  
3. Hur har beslutsprocessen sett ut i arbetet med arenan?  
4. Hur ser den ekonomiska bilden för arenan ut?  

5. Hur har Ni skött kommunikationen med de olika aktörerna i projektet?  
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6. Hur har Er kommunikation med allmänheten sett ut och vilken respons har ni fått?  
7. Säkerheten  

§ Hur har säkerhetsaspekten påverkat utformningen av Stockholmsarenan?  
§ Hur tänker Ni kring kriminalitetsfrågan i relation till den nya arenan?  

§ Övrigt?  
8. På vilket annat sätt hade området kunnat utnyttjas?  

§ Vilka fördelar/varför?  
§ Vilka nackdelar/varför inte?  

9. Hur påverkas platsen?  
§ Vilka fördelar anser Ni finns med arenans placering?  

§ Vilka nackdelar anser Ni finns med arenans placering?  
10. Något övrigt som Ni önskar tillägga?  

Figurer 
Figur 1 – Grattons figur 

 

 

Figur 2 – Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang 
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Bilder 
Bild 1 – Karta över arenaområdet och dess närområde 

 
Källa: Lantmäteriverket, Gävle, 2011  

Bild 2 – Byggplatsen för arenan 

 
Källa: http://www.stockholmsarenan.se/galleri/, inhämtad: 2011-05-17 
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Bild 3 – Skiss över Stockholmsarenan 

 
Källa: http://www.stockholmsarenan.se/galleri/, inhämtad: 2011-05-17 

Bild 4 – Stockholmsarenan och dess närområde 

 
Källa: http://www.stockholmsarenan.se/galleri/, inhämtad: 2011-05-17 

 


