
  

Beteckning: Examensarbete C 
 

 

Institutionen för Ekonomi 

Multiarenan, vision och verklighet 
 

Göransson Arena, Läkerol Arena och Projekt Strömvallen 

Peter Halvarsson och Stefan Claesson 

Januari 2009 

Kandidatuppsats 15 poäng 
Företagsekonomi 

Ekonomprogrammet 
Handledare: Fil Dr Lars Ekstrand 

 



  

Förord 
 
Fastighetsrelaterade frågor med koppling till Sport Management är något som är av intresse 
för oss båda vilket lett till att vi valt just detta ämne för vårt examensarbete i företagsekonomi. 
Vi har båda en förhoppning om och inriktar oss aktivt mot att i framtiden få verka inom detta 
eller närliggande område med fastighetsanknytning, för att på så sätt praktisera samt vidare 
fördjupa oss i de teorier och insikter som vi fått under vår studietid vid Högskolan i Gävle. 
 
Arbetet med uppsatsen gav oss en del huvudbry men har samtidigt varit berikande och 
utvecklande. Vi vill allra ödmjukast på detta enkla sätt tacka ett flertal personer som på olika 
sätt bidragit till att denna uppsats blivit av. Alla dessa kan inte nämnas i denna korta text men 
de är inte desto mindre betydelsefulla för det. 
 
Först och främst vill vi tacka våra respondenter, Maya Olsson som är verkställande direktör 
på Jernvallen Drift AB och ansvarar för verksamheten vid Göransson Arena. Leif Lindstrand 
som är ordförande för Gefle IF Fotboll och Anders Berg vid Gefle IF Kansli kopplat till deras 
engagemang inom Projekt Strömvallen. Samt Peter Jensen driftsansvarig vid Brynäs Arena 
AB som ansvarar för Läkerol Arena, för den tid som Ni avsatte för att bemöta våra frågor och 
för all hjälp som bibringats oss i vår process med färdigställandet av denna uppsats. 
 
Dessutom vill vi framföra ett stort tack till vår handledare filosofie doktor Lars Ekstrand för 
hans tålamod och engagemang samt alla konstruktiva idéer och synpunkter genom hela 
uppsatsprocessen. Du har varit ett utmärkt bollplank. Tack! 
 
Avslutningsvis vill vi rikta ett servilt och öppenhjärtigt tack till de nära och kära som bidragit 
till samt möjliggjort genomförandet av denna kandidatuppsats i företagsekonomi. 
 
 
 
 
Gävle den 16 januari 2009. 
 
 
 
 
Peter HalvarssonPeter HalvarssonPeter HalvarssonPeter Halvarsson        Stefan ClaessonStefan ClaessonStefan ClaessonStefan Claesson    
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Sammanfattning 
 
Under senaste decenniet har vi i Sverige kunnat följa det ena arenabygget efter det andra. 
Dessa har motiverats med att sporten kräver modernare arenor för att utvecklas positivt och 
vara konkurrenskraftig både nationellt och internationellt. Dessutom motiveras om- och 
nybyggnationerna med att evenemangen rent ekonomiskt måste ges möjlighet att säkra sina 
omkostnader, samt att öka det ekonomiska bidraget till ägarna av arenan. För att möta alla 
ingående kravspecifikationer som ställs för att få ekonomi i byggnationen, ser man lösningar 
som kombinerar arenan rent sportsligt med andra faciliteter. För att täcka kostnaderna som 
dessa arenor för med sig ställer det i sin tur krav på att man fyller dessa med evenemang som 
lockar publik. Hur arenan är betingad för att möjliggöra sportutövande och hur detta 
kombineras i utformningen av infrastruktur för att stödja olika evenemang är det som denna 
uppsats fokuserar på. Vi har även studerat hur arenan interagerar med planering och 
genomförande av önskat evenemangsutbud för att infria marknadsföringen av arenan som 
multiarena. 
 
För att ge läsaren en bakgrund och förståelse för vår valda arbetsprocess inleder vi med att 
allmänt beskriva de metoder som finns att tillgå när man arbetar med en vetenskaplig uppsats. 
Därefter kommer vi ur olika perspektiv diskutera för och nackdelar med valet av vårt 
tillvägagångssätt, som baseras på ett hermeneutiskt perspektiv och kvalitativ metod via 
intervjuer.  
 
Längre fram i uppsatsen kommer en beskrivning av vad den vetenskapliga positionen är idag 
avseende upplevelseekonomi, evenemangs- och arenautveckling. Det vill säga vad som är 
belagt genom tidigare forskning och vad det är som vi genom vår inledande problem-
formulering ämnar studera. För att koppla tidigare resultat med hur verkligheten gestaltar sig 
nu har vi avgränsat oss till intervjuer av representanter med ansvar för driften på tre arenor i 
Gävle regionen. De valda arenorna, Göransson Arena, Läkerol Arena samt Projekt 
Strömvallen har viss spridning i utvecklingsståndpunkt. De har även olika förutsättningar 
länkade till ägarförhållanden, sportens popularitet och ekonomiska förutsättningar men verkar 
inom samma marknadssegment och geografiska område. 
 
Efter en jämförelse mellan vad som anses optimalt ur ett teoretiskt perspektiv och hur 
verkligheten ”de facto” gestaltar sig kan vi konstatera att det sportsliga inslaget fortfarande är 
nummer ett i evenemangsutbudet, men att de ekonomiska påverkansfaktorerna håller på att 
bana väg för en större evenemangsbredd och merutnyttjande av arenan över tiden. Arenan är 
först och främst till för sport och om det inte stör sporten allt för mycket kan den användas till 
annat. Ett tankesätt som verkar ha funnits med vid utformningen av den nya arenan. Läggs all 
fakta och intryck ihop, som blivit synliga under arbetes gång kan man se att evenemangs-
utbudet och arenans utformning är faktorer som är beroende av varandra. Till det kommer att 
organisationen måste fokusera på att få rätt kompetens och genomarbetade strategier för 
främst evenemangsutveckling men även för arenan som sådan. 
 
Genom att utveckla nätverk eller knyta till sig samarbetspartners med andra företag, för-
eningar och/eller individer inom näringsliv och samhälle, ser vi att kostnader skulle kunna 
hållas nere och att båda/alla parters behov skulle omhändertas på sikt. För att på så sätt skapa 
konkurrensfördelar och/eller mervärde för alla inblandade i deras respektive verksamheter, 
vilket gör det intressant att delta. Är målet att vara en multiarena är detta ett måste för att 
överleva och inte direkt eller indirekt bli en ekonomisk belastning för kommunen. 



  

Summery 
During the latest decade in Sweden we have been able to follow one arena construction after 
the other. These have been motivated by the demands of sport. They are necessary for a 
positive competition and development both nationally and internationally. In addition the re- 
and new constructions are motivated by the events being able to secure their costs and 
increase the economical subsidies for the owners and the event organizer. To meet all demand 
specifications required to get financial defendability in the construction, solutions such as 
combining the arena sport wise with other amenities have been thought up. To be able to 
cover the costs of the arenas, demands are made to fill them with events that draw audience. 
How the arena is equipped to enable sport practice and how this is combined in the 
infrastructural design to support different events is the focus of the essay. We have also 
studied how the arena interacts with planning and realization of wished event range to fulfil 
marketing of the arena as a multiarena. 

 
To enable the reader to attain an understanding of how we have worked and why we as 
writers have chosen this process of work in our essay, we begin by generally describing the 
methods obtainable when working on a scientific essay. We will thereafter discuss advantages 
and disadvantages of our procedure based on a hermeneutic perspective and a qualitative 
method via interviews.  
 
Further into the essay there will be a description of how the knowledge has grown over the 
years, regarding experience economy, event- and arena development. That is, what 
information shown through earlier studies reviles in regard to what we aim to study in our 
opening problem formulation. To link together earlier results with how reality really is we 
have limited our work to interviews of representatives with responsibilities for operation in 
three arenas in the Gävle region. The selected arenas are Göransson Arena, Läkerol Arena and 
Project Strömvallen. These arenas have a certain spread from a developmental point of view. 
They also have different conditions linked to owner agreements, the popularity of the sport 
and financial conditions but work within the same marketing segment and geographical area.  
 
After comparison between what is viewed as optimal from a theoretical perspective and how 
reality for a fact is shaped we can say that sport still is number one in the event range, but the 
financial factors are paving the way for a broader event width and greater use of the arena 
over time. The arena is first and foremost built for sport but can be used for other events if 
they do not disturb the sport too much. This way of thinking, more or less, seems to have 
influenced the design of the new arena. When adding up all facts and impressions that have 
become clear during our work one can see that the event range and the design of the arena are 
factors that are depending of each other. Furthermore the organisation must focus on 
obtaining right competence and thoroughly planed strategies for mainly event development 
but also for the arena as such. 
 
Through creation of network or involvement of collaborative partners such as other 
companies, associations and/or individuals within the business world and community, we see 
that the costs could be kept down and both/all partners interests would be taken care of in the 
long run. This is a way of creating comparative advantages and/or credit value for all parties 
in their respective activity, which makes it interesting to participate. If the coal is to be a 
multiarena, this is necessary to keep the multiarena from becoming a direct or indirect 
economical weight on the municipality.  
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1. Multiarenan – upplevelsernas Mecka 
 
Sedan tiden runt millennieskiftet har idrotts-sverige sett en kraftig, i idrottssammanhang 
explosionsartad, ökning av ny- och utbyggda idrottsarenor. Dessa marknadsförs som ett 
absolut måste, om till exempel ett elitserielag i ishockey skall överleva som lag, företeelse och 
inte minst ekonomiskt i den högsta serien. 
 
Alla arenor har ett centralt fokus som allt kretsar kring som i exemplet med ishockeylaget. 
Arenan anpassas därefter så mycket som det går kopplat till huvudsyftet, och vad som är 
ekonomiskt försvarbart för att den skall kunna merutnyttjas för andra evenemang. Beroende 
på byggnadens utformning, kommer det i sig att sätta vissa parametrar för vilka evenemang 
som kan vara lämpliga att genomföra i arenan. Det i sin tur kommer att styra hur bolaget skall 
organisera sin upplåtelse av densamma. 
 
Till det kommer att den/de idrottsföreningar som skall utgöra den största grunden för 
beläggningen av evenemang och då även utgöra ett stort bidrag till intäkterna för driften av 
arenan, inte är de som har möjlighet att sköta driften av arenan. Det gör att det antingen blir 
en kommunal angelägenhet och att det blir ett kommunalt bolag som får axla ansvaret för 
driften, eller ett aktiebolag ägt av föreningen eller en fristående aktör, vilken sedan agerar 
hyresvärd. Kommunen har oftast inte ekonomiska muskler nog att på egen hand stå för 
kostnaden för uppförandet av arenan, därför orsaken till en eller flera privata medfinansiärer 
som i utbyte får till exempel namnge arenan. På så sätt kan genomförd investering ses som en 
del av sponsorns marknadsföring av företag och varumärke. 
 
Evenemang1 är i sig ett väldigt brett ämne och inrymmer en lång rad företeelser inom alla 
typer av aktiviteter. Allt från kultur, sport, möten av olika slag, med både sakral och profan 
inriktning, till mässor med varierande innehåll. Evenemang med underhållningsinriktning som 
möter publikens intresse är ett av de snabbast växande fenomenen inom fritids, affärs och 
turism genren idag.2 
 
Det gör att arenan utgör ett viktigt inslag i kommunen generellt sett samt för kommunens 
utveckling och framtida fortlevnad. Arenan möjliggör och skapar förutsättningar för 
genomförande av evenemang som annars inte varit möjliga om den inte vidareutvecklats eller 
blivit byggd. Främst kanske det blir tydligast på små och medelstora orter. Samtidigt ställer 
det nya krav på dem som är driftansvariga vilka måste exploatera arenan till sin fulla potential 
för att möta och överträffa både arrangörers och publikens förväntningar. Hur det tas om hand 
och utvecklas i samklang med arenans förutsättningar är en utmaning i sig. 
 
En av de senaste arenorna och närmast på tur för invigning i vår region är multiarenabygget 
Göransson Arena i Sandviken. Bygget slutförs under 2008 med en planerad invigning till maj 
2009. Göranssonska stiftelserna3 bygger och bekostar en ny arena för 200 miljoner kronor 
vars huvudinriktning är att vara Sandvikens AIK:s nya hemmaarena för bandy. Dock beräknas 
bandyn i dagsläget endast utgöra cirka 30 % av arenans beläggning, med 40 000 besökare per 
år.4  

                                                
1 Evenemang, stor (organiserad) händelse. Nationalencyklopedin (NE) på nätet, http://www.ne.se/artikel/ 
1264121. Hämtat 22 november 2008. 
2 Bergström A och Fagrell M (2008). Leksands IF - Från amatörism till upplevelseindustri, s. 1-2. 
3 Se bilaga 4, Göranssonska stiftelserna. 
4 Uppgift avgiven vid intervju med Maya Olsson, vd Jernvallen Drift AB. 
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I och med att arenan befinner sig i det skede den gör medför det att det blir intressant att 
studera hur Jernvallen Drift AB5 som är det kommunala bolag6 som skall ansvara för att 
arenan beläggs med verksamhet, utveckla arenan och utforma evenemangsutbud. Det för att 
arenan primärt skall bära sina egna driftskostnader, men även om möjligt, generera vinst för 
en hållbar framtida verksamhetsutveckling. 
 

1.1 Att vara eller inte vara en multiarena… 
 
Som nämndes i inledningen går utvecklingen mot att idrottsanläggningar ges ett mer allmänt 
och vidgat användningsområde. Eftersom en arena är en av de få platserna där ett stort antal 
människor kan träffas tillsammans, lämpar den sig väl för såväl konserter och mässor som för 
sportevenemang. Är dessa andra evenemang nödvändiga för en arenas överlevnad eller finns 
det ett underliggande eller alternativt motiv? 
 
Man kan generellt sett ha förståelse för att ledningen för en arena vill att den skall användas så 
mycket som möjligt. Beroende på och i relation till dess utformning samt de möjligheter 
vilken den erbjuder. Visserligen blir olika idrotters aktiva säsong allt längre och den inaktiva 
delen av året krymper vilket medför att den disponibla tiden till andra evenemang minskar. 
Dock är fortfarande den outnyttjade tiden på en arena så pass betydande i omfattning att den 
inte kan förringas, utan ger möjlighet till alternativa aktiviteter vars inkomster är välbehövliga 
för att driva samt utveckla arenan. Arenan måste ges förutsättningar att svara upp mot 
framtida krav som olika evenemang ställer på grund av sin egen utveckling i sin genre. 
 
Eftersom dagens arenor tillika blir kostsamma i drifthänseende i och med att de har 
exploateras med ett syfte för att stödja ett brett evenemangsutbud, ställer det även krav på att 
förutsättningarna runt omkring arenan stödjer ambitionen med att arrangera fler och större 
evenemang. Då det blir tal om storleken på arenan vilken sätter sin prägel på vilka aktiviteter 
som är lämpliga att genomföra i eller kring arenan. Givetvis är det så att det är lättare att 
attrahera evenemang till Globen Arena än till Göransson Arena. Behöver det vara så eller kan 
man nischa sig till evenemang som ger ett tillfredsställande publikunderlag på ett annat sätt 
genom att ta tillvara på lokala förutsättningar? 
 
En arena bidrar även med ett ypperligt tillfälle till att ta till vara arenan som den symbol den 
är och dess influenser den bidrar med till samhället. Arenan är dock lika mycket beroende av 
omgivningen i form av övrig offentlig verksamhet och det näringsliv som finns på orten. 
Arenan skall fyllas med evenemang men på vilket sätt omhändertas helheten med att både 
driva arenan, samt att ge lokalt och regionalt mervärde för de som skall verka som både 
publik och budbärare, av en positiv syn på arenan och dess bidrag till medborgarna, i dess 
närhet? 
 
Göranssonska stiftelserna har som donator villkorat visst användande av arenan med 
inriktning mot ungdomsidrott eller ungdomsaktivitet. Vilken effekt kommer det att få på 
kommande evenemang och inriktning på aktiviteter för denna intressegrupp och hur skall det 
vägas samman med övriga aktiviteter för att få ekonomin att bli fördelaktig avseende driften 
av arenan? 
 

                                                
5 Se bilaga 6, Jernvallen Drift AB – Ägardirektiv. 
6 Se bilaga 7, Jernvallen Drift AB – Bolagsordning. 



 3 

Utformningen samt inriktningen på vilken som är den huvudverksamhet arenan är uppförd till 
att omhänderta ger att det finns lika mycket begränsningar som det finns möjligheter. 
Underlag, ytans storlek samt huvudsakliga beskaffenhet och publikplatser är några fysiska 
förutsättningar som på ett högst påtagligt sätt präglar arenan, och i sin tur vad den kan 
användas till.7  
 
Eftersom arenan medför kostnader av betydande omfattning även om den i detta fall inte 
belastar det offentliga med kostnader för uppförandet i sig så kommer den att medföra be-
tydande kostnader för driften. Det förstärker ytterligare kraven på att anordna aktiviteter som 
främst ger ”klirr i kassan” men även undviker att bli en negativ post i kommunens budget, 
vilket i sin tur kommer att påverka skattebetalarnas inställning till arenan. På vilket sätt 
kommer ansvariga för driften att omhänderta att arenan bär sig, och hur mycket risk kommer 
dessa själva vara villiga att ta för att säkerställa arenans fortsatta positiva överlevnad?  
 
Många intressanta frågor väcks till liv när man börjar studera vad ett bygge som Göransson 
Arena innebär och hur det kommer att påverka och påverkas av omgivningen som den 
befinner sig i. Eftersom vi som författare är intresserade av fastigheter och hur de används för 
att bli och förbli ekonomiskt hållbara investeringar har vårat intressefokus lett oss att studera 
på till vad och hur arenan skall användas. 
 
För att skapa ett bredare underlag och större möjlighet att få svar på de frågor som väckts när 
vi initialt tittat på Göransson Arena har vi valt att ta med Läkerol Arena samt Projekt 
Strömvallen i vårt arbete. På så vis kommer vi åt vår frågeställning i flera olika utvecklings-
stadier samt olika lösningsinriktningar på likartade problem.  
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att genom en studie av Göransson Arena, Läkerol Arena samt 
Projekt Strömvallen, analysera arenabyggnaden i sin utformning som evenemangs- och 
multiarena. 
 
I detta belyses vad som ligger i begreppet multiarena/evenemangsarena och om begreppet 
lever upp till den aktivitetsmässigt gränslösa mångfaldsprofil som uttrycket är laddat med, 
samt hur verklighet svarar mot vision. 
 

1.3 Frågeställning 
 

• Är andra evenemang än sportevenemang nödvändiga för arenan ekonomiskt? 
• Finns och om, vilken evenemangsbredd och/eller evenemangsstrategi eftersträvas? 
• Hur förhåller sig driftsansvariga för respektive arena, som har en inriktning mot 

sportevenemang, till andra typer av evenemang? 
• Vilket utvecklingsbehov av arenan föreligger för att nå målsättningen med vald evene-

mangsstrategi? 

                                                
7 Se bilaga 2, Göransson Arena – Fakta. 
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1.4 Avgränsning  
 
Uppsatsen kommer inte att behandla andra arenor än Göransson Arena, Läkerol Arena samt 
Projekt Strömvallen. Relationen mellan arena och idrottsförening kommer inte att beröras 
som en ingående del i studien, eventuellt kan visst omnämnande komma ifråga på grund av 
arenans utformning och huvudändamål. Ingen närmare studie kommer att göras av ägar-
förhållanden kopplat till driften av arenan. Vidare kommer inte någon marknadsföringsaspekt 
att behandlas i säljandet av arenan och dess utbud. 
 

1.5 Disposition 
 

 
 

Metod 

2. Presentation av möjliga metodval i vetenskapliga undersökningar samt 
val av metod i denna studie. Tillvägagångssättet för att nå syftet med 
studien samt diskussion rörande kritik som kan riktas mot detsamma. 

Teori 

3. Presentation av den vetenskapliga utgångspunken avseende tidigare 
genomförda undersökningar inom eller nära angränsade studieområdet för 
denna studie.  

Inledning 

1. Presentation av multiarenan ur denna studies perspektiv samt olika fak-
torer som påverkar på multiarenans utveckling. Tillsammans med syfte och 
avgränsning förmedlas uppsatsens innehåll och inriktning. 

Empiri 

4. Presentation av valda studieobjekt samt resultat från genomförda 
intervjuer med representanter från Göransson Arena, Läkerol Arena samt 
Projekt Strömvallen.  

Analys 

5. Presentation av resultat från tidigare studier kopplat till fakta som res-
pondenterna förmedlat vid intervjutillfällena. En analyserande jämförelse 
mellan dessa källor för att se om det finns samband, mönster eller glapp. 

Slutsats 

6. Presentation av dragna slutsatser samt författarnas egna reflektioner i 
relation till vad analysen visat samt förslag till fortsatt forskning inom valt 
kunskapsområde. 
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2. Att planera och genomföra – det vetenskapliga hantverket 
 
För att en metod skall vara användbar inom ett samhälleligt forsknings- och utvecklingsarbete 
måste bland annat följande grundkrav vara uppfyllda:8 
 

• Det måste finnas en överensstämmelse med den verklighet som undersöks. 
• Man måste göra ett systematiskt urval av information. 
• Man skall kunna utnyttja informationen på bästa sätt. 
• Resultaten ska presenteras på sådant sätt att andra kan kontrollera och granska 

hållbarheten. 
• Resultaten skall möjliggöra ny kunskap och medvetenhet om de samhälleliga för-

hållanden man står inför för att detta ska kunna leda fram till ett fortsatt forsknings- 
och utvecklingsarbete samt till ökad förståelse. 

 
Metod kan i många situationer ha ansenlig inverkan på formuleringen av frågeställningen. 
Kopplat till genomförandet av ett seriöst forskningsarbete finns risken för att valet faller på 
vad som är möjligt inom given/vald metod, vilket blir utgångspunkt för frågeställningen, och 
inte vad som kan betecknas som eller är rent teoretiskt intressant.9 
 
Metodfrågor uppstår på tre olika nivåer. Metodfilosofi utgör den grundläggande filosofin om 
metodfrågor vilken utgör (bak)grunden för metodfrågor för vilken metodfrågor vilar på i de 
två lägre nivåerna, som till exempel positivism och hermeneutik.10  
 
Utvecklas detta till den lägre nivån undersökningsmetod består den av mer konkreta och mer 
nedbrutna val avseende på vilket sätt som metoden skall använda sig av, så som fall- eller 
litteraturstudie, enkäter och/eller intervjuer.11 Vidare nedbrytning leder till tillvägagångssättet 
som innebär att man tar ställning till konkreta frågor, som fallit ut som ett resultat av valt syfte 
med uppsatsen kopplat till undersökningsmetoden.12 
 

2.1 Metodfilosofi 
 
Begreppet positivism har varit ett centralt begrepp i den vetenskapsfilosofiska debatten sedan 
1800-talet.13 Positivism (fr. positivisme), är benämning på olika filosofiska riktningar som 
strävat efter att grunda tänkandet på "fakta". Det vill säga kunskap som baseras på 
sinneserfarenhet. Genom empiriska studier försöker forskaren hitta egenskaper hos studie-
objektet som återkommer i andra fall och situationer.  
 
Till skillnad från positivismen anlägger hermeneutiken ett annat mer tolkande synsätt än posi-
tivismens faktabaserade. I den grekiska mytologin var Hermes budbäraren som framförde 
gudarnas budskap till folket. Dessa behövde dock översättas för att människorna skulle förstå 
budskapen.  

                                                
8 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 13. 
9 Ibid, s. 12. 
10 Paulsson U (1999). Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, s. 49. 
11 Ibid, s. 50. 
12 Ibid. 
13 Alvesson M och Sköldberg K (2008). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 32. 
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I grova drag kan man säga att den hermeneutiska forskaren försöker svara på frågan: "Vad är 
det som visar sig och vad är innebörden i det?". Med denna utgångspunkt försöker man inom 
hermeneutiken använda tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod. Man försöker dock 
inte söka efter en absolut sanning, eftersom det enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte 
finns någon sådan. Som vetenskapsteoretiskt synsätt handlar hermeneutiken dels om metoder 
för förståelse och tolkning, dels om beskrivning av själva förståelsen och dess villkor. 
Föremål för tolkningen är meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av 
människor, exempelvis texter, handlingar och yttranden.14 
 
Ett huvudtema för hermeneutikerna har ända från början varit att meningen hos en del endast 
kan förstås om den sätts i samband med helheten. Omvänt består helheten av delar och kan 
endast förstås ur dessa.15 Ibland försöker man sätta upp den kvalitativa hermeneutiska 
forskningstraditionen, (humanvetenskapen) och den kvantitativa forskningsmetoden, som 
lägger tonvikt på mätbara data (naturvetenskapen), som två motsatser men dagens forskare 
använder sig ofta av båda inom sin forskning.16 
 
De tolkningar som kommer att göras i denna studie kommer att vara påverkade av respektive 
författares förförståelse vilka bottnar i egna erfarenheter, tankar och upplevelser. Det går inte 
att separera kunskap från kunskaparen.17 Det blir därmed svårt att nå upp till den objektivitet 
som positivisterna anser vara den korrekta. Vilket följaktligen ligger i linje med att 
metodfilosofin i denna studie baseras på de tankar som återfinns hos hermeneutikerna. 
 

2.1.1 Förförståelse 
 
Forskning utan förförståelse är en omöjlighet.18 Alla människor bär med sig ett kunskapsarv 
och kulturell insikt samt värdegrund utifrån den omgivning och miljö både fysisk och social 
som individen har vistats i under sin livstid. Det utgör grunden för den förförståelse som 
kommer att ge näring till skapandet av (problem)insikt. 
 
Kopplar vi det till den förförståelse som vi som forskare är begåvade med, och den bakgrund 
som vi har inom idrottsrörelsen samt erfarenheter av verksamhetsutveckling på grund av nya 
incitament. Resulterar det i att vi besitter initial kunskap om hur ett driftbolag skulle kunna 
påverkas av ett projekt som, exempelvis byggandet av Göransson Arena.  
 
När vi inledde arbetet med att fördjupa oss i hur relationen mellan uppförandet av Göransson 
Arena och Jernvallen Drift AB har påverkat arenans evenemangsutbud, visade det sig att vår 
förförståelse var mer begränsad än vad vi inledningsvis bedömde den till att vara. För-
förståelse är inte något som enbart är någonting som erhålls före arbetets start, utan att 
förförståelse upparbetas även under studiens fortskridande. Denna process, där förförståelsen 
gradvis förändras, benämns i litteraturen som den hermeneutiska cirkeln.19 
 

                                                
14 Alvesson M och Sköldberg K (2008). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 32. 
15 Ibid, s. 193. 
16 Bjereld U, Demker M och Hinnfors J (2002). Varför vetenskap? s. 72. 
17 Alvesson M och Sköldberg K (2008). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 13. 
18 Bjereld U, Demker M och Hinnfors J (2002). Varför vetenskap? s. 14. 
19 Alvesson M och Sköldberg K (2008). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 193. 
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Denna växelverkan mellan helhet och del(ar) innebär att ny information och/eller upparbetad 
kunskap resulterar i att helheten tolkas annorlunda då insikten i delperspektivet ökar vilket i 
sin tur leder till att synen på helheten påverkas. En förändrad insikt och förståelse för helheten 
kommer i sin tur att påverka motsvarande för delmängderna.20  
 

2.2 Metoddiskussion 
 
I utgångsläget finns det tre centrala begrepp som man som forskare måste ta ställning till och 
dessa är:21 
 

• Validitet – Som står för i vilken utsträckning man verkligen mäter det som man avser 
att mäta. 

• Reliabilitet – Som står för graden av tillförlitlighet i mätinstrumentet, det vill säga i 
vilken utsträckning man får samma värde om man upprepar mätningen. 

• Objektivitet – Som står för i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. 
 
Att avlägsna studien från påverkan av egna värderingar bör vara i det närmaste omöjligt. 
Åtminstone med ett hermeneutiskt upplägg av metodvalet och vi anser dessutom inte att det är 
eftersträvansvärt, snarare tvärtom. Återkopplar vi till resonemanget med förförståelse, så ger 
det att våra tidigare erfarenheter, värderingar och intressen kommer att påverka förståelsen av 
en viss situation.22 När dessa samverkar i alla de valsituationer man som enskild forskare 
ställs inför, ensam eller tillsammans med andra, gör det att det inte blir meningsfullt att 
diskutera objektivitet i positivistisk anda. Då vi bekänner oss till den hermeneutiska läran blir 
fokus på att tydliggöra den utgångspunkt vi har inför stundande studie, vilket vi i tidigare 
avsnitt 2.1.1 om förförståelse, försökt förmedla till läsaren. Därmed anser vi att objektivitets-
begreppet är avklarat och kommer att gå vidare med övriga, validitet, reliabilitet och avslutar 
med etik. 
 

2.2.1 Validitet 
 
Vad avser synen på validitet (giltighet) möts detta fortfarande med skepsis när man pratar om 
kvalitativ metod. Forskarvärlden verkar fortfarande generellt sett vara lagd åt det kvantitativa 
hållet när det kommer till validitetsbegreppet.23  
 
Bland de kritiska rösterna hörs invändningar mot kvalitativa intervjuer i form av att de inte är 
vetenskapliga, utan endast återger självklara saker eller vad som brukar betecknas som sunt 
förnuft, samt att det som kommer fram inte är objektivt utan snarare är en subjektiv tolkning 
av subjektiv information.24 En kritik som har klassisk grund i positivismen och som 
anhängare av hermeneutiken brukar avfärda med att det inte finns någon otvetydig definition 
av vad som är att betrakta som vetenskap.25  

                                                
20 Alvesson M och Sköldberg K (2008). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 193. 
21 Paulsson U (1999). Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, s. 47-49. 
22 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 150-
153. 
23 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 91. 
24 Kvale S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 257. 
25 Ibid, s. 325-326. 
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Ytterligare något som framförs som kritik mot genomförande av intervjuer är att de inte är att 
betrakta som vetenskaplig metod. Det anses vara en metod som är allt för personberoende.  
 
Vi däremot, menar att intervjun är vida överlägsen andra metoder då det kommer till att få del 
av människors kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Vi är även övertygade om att det inte 
är möjligt att genomföra denna studie genom att tillämpa kvantitativa metoder för att 
genomföra en bra informationsinsamling. Dessutom ser vi inte heller att en kombination av 
kvalitativa och kvantitativa metoder skulle öka utfallet av relevant information. Främst med 
tanke på att urvalet av representativa respondenter varit så begränsat. 

2.2.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet (pålitlighet) påverkas av en rad faktorer men de som har störst inflytande när det 
kommer till kvalitativa intervjuer är huvudsakligen intervjuarens personlighet och dennes 
färdigheter, respondenten samt själva intervjusituationen.26 Vi som intervjuare måste se till att 
vårt uppträdande, tillsammans med våra frågor, inte gör så att vårt beteende omedvetet 
påverkar respondenten i en negativ riktning, angående informationslämning. Det som kan 
påverka respondenten till att inta en återhållsam attityd är omformuleringar av marginell art 
eller ledande frågor.27 I vår riskhantering har vi strävat efter att förebygga just liknande 
effekter från att uppstå, genom att vara uppmärksamma på frågornas uppbyggnad och hur de 
interagerar med varandra, samt att de uppfattades korrekt av respondenten. Vi har även varit 
noga med att inte offentliggöra våra egna åsikter i sammanhanget.  
 
Respondenten kan, om inte vi som intervjuare är lyhörda och fokuserade, medvetet eller 
omedvetet lägga svaren till rätta och på så sätt ge vilseledande information som inte gagnar 
studien. Dessutom utom vår vetskap och kanske även på ett sådant sätt att vi inte reagerar på 
det heller.28  
 
När vi väl kom till den aktuella intervjusituationen lämnade vi mycket upp till respondenten 
att välja den miljö som vi tillsammans skulle samtala i. Vi valde en uppsökande modell där vi 
besökte respondenten i dennes dagliga miljö. Dels för att inte skapa olägenheter samt dels för 
att kunna ta till oss ytterligare intryck, i form av miljöaspekter som vi fick ”gratis” i och med 
att besöket genomfördes i respondentens ordinarie arbetsmiljö. 
 
Sammanfattningsvis så hänger validitet och reliabilitet tätt ihop.29 Det går inte att ha hög 
giltighet och låg pålitlighet eller tvärtom. Dessa två begrepp är kommunicerande kärl vilket 
ger att man måste omhänderta bägge delarna för att skapa trovärdighet för de presenterade 
resultatet. 
 

2.2.3 Etik 
 
Grunden för ett etiskt förhållningssätt är öppenhet och transparens. Man kan inte nog påpeka 
vikten av information till respondenten om hela den process som denne utgör en del av, oaktat 
storlek och reellt informationsbidrag.  

                                                
26 Bjereld U, Demker M och Hinnfors J (2002). Varför vetenskap? s. 111. 
27 Kvale S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 120-121 samt 145-146. 
28 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 107. 
29 Ejvegård R (2003). Vetenskaplig metod, s. 75. 
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Det är en absolut självklarhet att behandlingen av respondenterna är så väl omhändertagen 
som det bara går, då det kommer att påverka insamlingen av information, men även på ”hur” 
och ”vad” som kan publiceras när arbetet är färdigställt. 
 
Det är även viktigt att komma ihåg att när man bygger upp ett förtroende i en intervjusituation 
kan det vara så att man får tillgång till information som respondenten inte i vanliga fall skulle 
ha delat med sig av. Man får då inte frestas att använda den på ett sätt som man inte kommit 
överens om. Det är därför bra att inhämta respondentens medgivande till att använda informa-
tionen under de förutsättningar som man kommit överens om.30 
 
För den som så önskat, av våra respondenter, har ingenting återgivits som på något sätt skulle 
kunna identifiera personen med viss information, eller annan fakta vilken denne inte velat 
skulle komma fram samt identifieras och sammankopplas med informationslämnaren.31 
 

2.3 Vetenskapligt perspektiv 
 
Vilket vetenskapligt perspektiv man som forskare utgår från och sedermera tillämpar i sin 
studie får återverkningar för hur verkligheten betraktas. Vilken påverkansgrad forskaren har 
på valet av perspektiv, råder det delade meningar om, men detta till trots har det samband med 
förförståelsen, och vilken syn på vetenskap forskaren är utrustad med, med andra ord metod-
filosofin.32  
 
Det finns enligt Kuhn tre metodprinciper för att studera verkligheten. Nämligen det analytiska 
perspektivet, systemperspektivet samt aktörsperspektivet.33 Det analytiska perspektivet 
innebär att man med positivismen som grund bejakar att det finns en objektiv verklighet i 
vilken kunskapen inte är beroende av individerna ingående i denna verklighet. Forskaren har 
att luta sig på och använda sig av kvantitativa metoder, och med hjälp av dessa förklara den 
observerade verkligheten utan att blanda in sina egna subjektiva värderingar i någon form. 
 
Det perspektiv som vi kan sägas vara inspirerat av kan liknas med en kombination av de 
perspektiv som benämns som system- och aktörsperspektiven, vilket mer/bättre representerar 
det vetenskapsperspektiv som är anammat av oss i denna uppsats. Systemperspektivet innebär 
att verkligheten uppfattas som att helheten inte är summativ i relation med sina delar. De 
enskilda individerna samt deras handlingar fungerar inom de ramar som systemet ställer upp. 
Fokus ligger på den sociala systemnivån i detta perspektiv.  
 
Aktörsperspektivet baseras däremot, i överensstämmelse med hermeneutiken, på att forskaren 
tar sig an ett problem med hjälp av sin förförståelse om det som studeras, och inte förutsätt-
ningslöst som positivismen tillkännager. I likhet med systemperspektivet läggs stor tonvikt på 
utbytet av handlingar samt samspelet mellan dessa, men ”tänket” är annorlunda. Detta då man 
kan säga att systemprincipen förklarar delarna utifrån helhetens egenskaper, medan aktörs-
principen förkunnar helheten utifrån delarnas egenskaper.34  
 

                                                
30 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 32. 
31 Kvale S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 333-336. 
32 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 30-33 
och 151-153. 
33 Ibid, s. 34-36. 
34 Ibid. 
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Om man kopplar detta till arbetet med denna studie, kan man säga att vårt arbete försöker öka 
förståelsen för ämnesområdet som helhet. Genom subjektiva intervjusvar rörande individens 
egen syn på de förändrade krav som ställs på inblandade aktörer, med en verksamhet som till 
exempel Göransson Arena innebär. 
 

2.4 Val av undersökningsansats – hur inhämtas kunskapen 
 
Teoriutveckling genom empirisk forskning kan ske genom deduktion eller induktion. Den 
deduktiva ansatsen, vanlig vid ett kvantitativt tillvägagångssätt, är att från abstrakt teori 
genom logisk härledning (deduktion) ta sig fram till en via empiri testbar hypotes.35 Beroende 
på vad som kommer fram av denna test kommer hypotesen att antingen verifieras eller 
falsifieras. 
 
Det finns även ett tredje alternativ och det är abduktion. Abduktion går ut på att, med ut-
nyttjande av existerande kunskap och referensramar, finna teoretiska mönster eller djup-
strukturer, som om det vore giltiga, skulle förklara de empiriskt induktiva mönster eller 
ytstrukturer vilka påträffats – eller snarare framgått genom tolkning – i ett enskilt fall. 
Abduktionen bör sedan styrkas genom förnyad tillämpning på flera fall. 36 
 
Överförs detta resonemang till denna studie finner man att vår undersökningsansats är mer 
induktiv än deduktiv till sin karaktär. Uppsatsen som helhet grundar sig på empiri för att öka 
kunskapen inom det valda ämnesområdet. Empirin har dessutom fungerat som ett stöd för vårt 
resonemang kopplat till de slutsatser som presenteras i analysen. Målet med empirin har inte 
varit att verifiera eller falsifiera någon speciell hypotes. 
 

2.5 Val av angreppssätt 
 
När det börjar utkristalliseras vad det är som skall undersökas kommer ett vägval rörande 
vilket tillvägagångssätt som skall väljas för att på det bästa och mest resurseffektiva sättet 
utvinna största möjliga kunskap om det som skall studeras. Man står inför ett metodval och 
det finns flera jämbördiga sätt att ta itu med samhällsvetenskapliga frågor. De två vanligast 
förekommande grupperingarna är kvalitativa respektive kvantitativa metoder.37 Det finns 
inget som hindrar en kombination av dessa metoder i sitt metodval om det är så att det gynnar 
kunskapsinhämtningen, och på så sätt blir effektivare för att snabbast komma fram till insikt 
om ämnet i fråga. I och med att den ena metoden väljs är inte det likställt med att den andra 
väljs bort. Utan metoderna är i sig redskap som skall användas i syfte att få svar på den 
frågeställning som antagits kopplat till syftet med studien.38 Beroende på vad som skall 
studeras och om bredd eller djup prioriterats i undersökningen, finns ett flertal metoder att 
välja mellan, men ledstjärnan är alltid att nå syftet med så hög verkningsgrad som möjligt.39 

                                                
35 Bjereld U, Demker M och Hinnfors J (2002). Varför vetenskap? s. 88. 
36 Alvesson M och Sköldberg K (2008). Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, s. 57. 
37 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 75. 
38 Paulsson U (1999). Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, s. 47. 
39 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 76. 
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De flesta forskare väljer dock att ha endera kvantitativ eller kvalitativ metod som ryggrad i 
sina studier, och använder sig av den andra metoden som stöd där så behövs. En kvalitativ 
undersökning kan utgöra en förberedelse eller uppföljning av en kvantitativ undersökning, 
lika som kvalitativ data kan samlas in för att i ett senare stadium, kvantifieras för att ligga till 
grund för analysen.40  
 
För vår del i denna studie anser vi att den kvalitativa metoden är den som kommer att vara 
den mest effektiva, och då främst kopplat till syftet. Den kvalitativa metoden har sin styrka i 
att den påvisar en helhetsbild som möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och 
sammanhang i likhet med systemperspektivet.41 Den närkontakt som kvalitativa under-
sökningsmetoder skapar i förhållande till de undersökta enheterna/individerna, öppnar dess-
utom för en bättre förståelse för individens (livs)situation i likhet med aktörsperspektivet.42 
 
Genom den problemformulering som vi antagit i denna studie, och att ämnesområdet är 
relativt snävt. Blir valet av kvalitativmetod enkelt eftersom vi varit hänvisade till att finna rätt 
individ att intervjua. Då endast en eller ett fåtal personer innehar den kunskap eller subjektiva 
erfarenhet, kopplad till den miljö som den uppstår i, vilken vi varit intresserad av. För att 
skapa den förståelse som vi ville få för hur en multiarena görs ekonomiskt hållbar över tiden. 
 
Närheten till informationskällan i de två metoderna spelar även den in i valet, och varför den 
ena metoden i vissa fall är att föredra framför den andra, både på gott och ont givetvis. 
Innehas vetskap om vilka fallgropar som finns i de båda valen kan de pareras i förbered-
elserna innan undersökningen startas. Ett problem som kan uppstå vid valet av kvalitativ-
metod rör just den flexibilitet som denna metod möjliggör. Informationen som en respondent 
avger kan bli svår att jämföra med en annan respondents svar på samma fråga, då respektive 
individ kan vara med och påverka utvecklingen av intervjun under dess genomförande. Därför 
är det viktigt att få möjligheten att återkomma med kompletterande frågor för att eventuellt få 
vissa förtydliganden. Denna option kanske inte är nödvändig att lösa in men ack så viktig att 
inneha.43 
 
Man skall dock komma ihåg att en intervju i forskningssyfte inte är ett samtal vilket som helst 
och inte heller ett samtal mellan två jämbördiga parter då det är forskaren som avgränsar och 
på så sätt kontrollerar genomförandet.44 
 

2.6 Praktiskt tillvägagångssätt 
 
Kunskapsuppbyggnad brukar anses vara kumulativ. Med andra ord kunskap kan läggs till 
kunskap som i sin tur ställer att antal krav på en akademisk uppsats:45 
 

1. Studien skall visa att författaren/författarna känner till existerande teorier, modeller 
och data. 

2. Studien skall i görligaste mån utgå från/beakta existerande teorier, modeller och data. 

                                                
40 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 78-79. 
41 Ibid, s. 79. 
42 Ibid. 
43 Ibid, s. 81-83. 
44 Kvale S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 13. 
45 Paulsson U (1999). Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, s. 9-12. 
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3. Studiens resultat skall förankras i ”kunskapens berg”, dels genom att författaren/för-
fattarna diskuterar resultatens överensstämmelse med existerande teorier, modeller och 
data, dels genom att man diskuterar resultatens generaliserbarhet till andra typer av 
organisationer/situationer. 

 
Insamling och systematisering av material och information kan variera på en lång rad tillväga-
gångssätt. Man brukar dock vanligtvis göra en uppdelning mellan primär- och sekundärdata. 
Data som forskaren själv inhämtat eller det data som andra forskare inhämtat och publicerat.46 
 
Intervjuundersökningar kan läggas upp och realiseras på flera olika sätt. Gemensamt, för om 
inte alla så en klar merpart, är att de genomgår ett antal stadier mellan vilka gränsdragningen 
kan vara svår att definiera. För vår del har vi valt att dela in intervjuprocessen i ett inledande 
stadie som vi valt att kalla planering. I vilket det kommer att tas upp en diskussion rörande 
sekundärdata, intervjuguidens utformning och hur valet av intervjupersoner genomförts. 
Därefter kommer genomförandestadiet och där behandlas vilken sorts intervju som genom-
förts under intervjutillfällena, och till det kopplas nivån avseende standardisering och grad av 
strukturering som kommer att används. Det som återstår därefter är att sammanfatta och 
analysera det insamlade intervjumaterialet.  
 
Avslutningsvis kvarstår att granska de val som gjorts, och det tillvägagångssätt som legat till 
grund för vår insamlingsprocess. Utifrån det titta på hur eventuella konsekvenser inverkar på 
hur väl insamlingsprocessen stödjer kunskapsinhämtningen, kopplat till syftet med uppsatsen. 
 

2.6.1 Planering 
 
Oberoende av om en studie skall genomföras vilken kommer att grunda sig på genomförande 
av enkät eller intervju som huvudsakligt insamlingssätt avseende primärmaterial, finns vinster 
att få genom att studera sekundärdata på området. Detta för att genom det grunda sin plan-
ering och eventuella förstudier, som senare kommer att ligga till grund för arbetet med 
insamlingen av primärmaterialet.47 Det finns ingen anledning att intressera sig för att studera 
en multiarena med samma perspektiv som andra redan gjort, utan avsikten är att med det som 
grund, förhoppningsvis belysa ett nytt perspektiv som ingen tidigare studerat. Ett viktigt 
inslag i vår uppbyggnad av förförståelse har legat på att ta del av tidigare forskning inom just 
detta område för att orientera vår egen studie till redan existerande kunskap. 
 
Relationen till sekundärdata kommer även att vara mer eller mindre bestående under det 
fortlöpande arbetet med studien efter det att planeringen är genomförd. Under arbetets gång 
kan det bli tillfälle till att söka efter nya teorier eller information kopplat till utvecklingen av 
förförståelsen. Det då kunskapen ökar eller förändras i takt med studiens fortlevnad vilket 
påverkar den egna föreställningen jämfört med tidigare. Även empirin kan komma att 
förändra eller hjälpa till att konkretisera syftet, vilket även det skapar en press på oss som 
forskare att gå tillbaka till de sekundära källorna. 
 

                                                
46 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 131-
134. 
47 Paulsson U (1999). Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, s. 9-12. 
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2.6.1.1 Intervjuguide 
 
Med avstamp i vår egen förförståelse inom området och de sekundärdata som vi hittade, samt 
diskussioner med vår handledare rörande vårt val av vinkling av uppsatsens inriktning och 
syfte, utformade vi därefter en intervjuguide.48 Den förfinades sedan tillsammans med vår 
handledare innan vi startade intervjuserien.  
 
Vi hade dessutom ambitionen att aktörssynsättet skulle prägla intervjuguiden samt omfatta 
olika aspekter om hur företaget omhändertog utbudet och utvecklingen av evenemangsutbudet 
i arenan. För att på så sätt ge ett bredare underlag som skulle ligga till grund för en så stor 
förståelse för helheten som möjligt. 
 
I och med att vi ville ge den intervjuade visst svängrum för att kunna påverka samtalet är en 
intervjuguide att föredra framför en mer detaljerad frågelista. Det är ju så att ju spontanare 
intervjuproceduren är desto större blir sannolikheten för att man får spontana, livliga och 
oväntade svar från intervjupersonens sida. Omvänt ger det att ju mer strukturerad intervju-
situationen är desto lättare blir det senare att under analysskedet strukturera intervjun.49 Hur 
man väljer att vikta mellan spontanitet och struktur är något som är upp till den som skall 
genomföra intervjun att efter eget omdöme arbeta fram intervjuguiden. Dock skall berörda 
ämnen ingå och i den ordning som de är tänkta att tas upp under intervjun. Intervjuaren har 
friheten att efter eget omdöme göra förändringar i frågeordningen och även välja bort och 
lägga till frågor allt eftersom intervjun pågår.50 
 
Vårt mål har varit att så lång möjligt använda oss av samma intervjuguide i de intervjuer som 
vi genomfört. Dels för att vi genomfört få intervjuer och på så sätt haft behov av att ställa 
samma (typ av) frågor till dem som intervjuats, och dels för att vi med en snäv nischning av 
respondenter måste kunna jämföra respondenternas svar. 
 
Utformningen av frågorna är även sådan att de med endast viss modifiering skall vara app-
licerbara på alla respondenter. Dessutom är frågorna relativt öppna till sin natur samt till-
åtande för utsvävningar och på så viss stimulerande för att hålla samtalet vid liv. Öppenheten 
är även till gagn för oss som skall ställa frågorna, eftersom öppenheten medger att vi på ett 
enkelt sätt kan föra in respondenten på ny fråga eller frågeområde vid lämpligt tillfälle. 
Frågornas karaktär är av sådant slag att de skall medverka till analys och jämförelse samt att 
vara lätta att förstå för respondenten, då de i sin natur är korta och enkla i sin språkliga 
uppbyggnad. Allt för att medverka till ett bra samtalsklimat som i sin tur ger tillgång till 
information och insikt inom ämnesområdet. 
 

2.6.1.2 Val av studieobjekt och intervjupersoner 
 
Statistisk generaliserbarhet och representativitet är inte några centrala syften i kvalitativa me-
toder. Men urvalet av undersökningspersoner blir ändå en avgörande del av undersökningen. 
Det är viktigt med så bra underlag som möjligt och då blir även variationsbredden viktig.51 
 

                                                
48 Se bilaga 1, Intervjuguide. 
49 Kvale S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 121-123. 
50 Ibid, s. 123-126. 
51 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 101. 
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I vår studie som fokuserar på evenemangsutbudet inom ramen för en multiarena, finns få 
individer att intervjua som besitter den kunskapen och som är verksam inom detta område på 
daglig basis. I intervjuerna har vi täckt in två perspektiv genom att intervjua respondenter som 
befinner sig i två snarlika miljöer, med tre olika förutsättningar kopplat till arenans ut-
formning och huvudändamål. 
 
Att begränsa urvalet av studieobjekt är ett risktagande i sig. Göransson Arena har ett huvud-
syfte idrottsmässigt sett med sin koppling till att Sandvikens AIK skall kunna spela bandy på 
arenan. Eftersom det lokalt inte finns någon liknande arena som faller in under benämningen 
multiarena, så vidgade vi studien till att även omfatta Läkerol Arena samt Projekt 
Strömvallen. Läkerol Arena har ett annat idrottsmässigt huvudsyfte i ishockey kopplat till 
Brynäs IF, men med likartad inriktning mot multiarena som Göransson Arena har. Arenorna 
kommer till viss del att konkurrera med varandra inom vissa evenemangsområden. Projekt 
Strömvallen är under utveckling men brottas med samma frågor som de andra för att lösa en 
ekonomisk hållbar drift av anläggningen. Dessutom är en fotbollsarena till sin storlek och 
(möjlig) utformning jämförbar med en bandyarena. 
 
Multiarenor är ett relativt nytt fenomen, och vad vi kommit fram till under våra efter-
forskningar finns det lite skrivet om dessa, samt ingen studie som är gjord som inriktar sig på 
just multiarenan och dess användande i ett vidare driftperspektiv. Det ger att vi som forskare 
kan komma att bli lite av pionjärer på området och få likt en upptäcktsresande utforska 
gränslandet mellan det som är känt och okänt. Det sekundärmaterial som finns tillgängligt är 
nästintill uteslutande inriktad på marknadsföringsfrågor och då även klart avgränsade till ett 
visst evenemang.  
 
Vi var i våra kontakter mycket mån om att vårda våra intervjupersoner, så att om det skulle 
uppstå informationsglapp eller nya frågor som såg dagens ljus vid bearbetningen, så skulle vi 
ha möjligheten att återkomma med kompletterande frågor vid ett senare tillfälle. Är det så att 
man som i vårt fall blir hänvisad till en snäv krets av respondenter i sitt urvalsförfarande 
måste man använda dessa på ett så optimalt sett som möjligt. 
 

2.6.2 Genomförande av intervjuerna 
 
Intervjuerna har genomförts vid ett tillfälle med respektive arenas representat(er) med gott 
resultat. Strukturellt sett har intervjuerna inte förändrats mellan intervjutillfällena. Det som 
ändrats i intervjuguiden är viss modifiering av frågor kopplat till respondentens erfarenhet av 
att driva evenemangsverksamhet, och hur länge arenan varit i drift för att ta emot olika 
evenemang. Utöver det så har nya infallsvinklar och vår egen kunskapsutveckling tagits 
omhand genom kompletteringar via e-post eller telefon. Det har inte förelegat något behov av 
någon uppföljande intervju på grund av att det kommit fram något som varit av sådan dignitet 
att ytterligare intervju bokats och genomförts. 
 
Vid själva intervjun inledde vi med att berätta mer ingående om varför vi var där och syftet 
med vår studie. Innan vi genomförde intervjuerna, hade vi vid bokningen av intervjun 
inledningsvis gett en beskrivning av varför vi var intresserad av att få komma och göra en 
intervju. Vidare skickade vi över den intervjuguide som sedan användes vid intervjun.  
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Vi hade bestämt oss för att intervjun inte fick ta mer än 60 minuter av respondentens tid i 
anspråk. Allt i linje med att minska risken för att respondenten skulle få en negativ inställning 
till oss och vårt arbete och därigenom inte vilja ställ upp på en intervju.52 
 
För vår del har det varit viktigt med att bygga upp en bra atmosfär, då intervjun är att betrakta 
som en mellanmänsklig situation, där vi som deltar skall utbyta eller utveckla kunskap i 
dialogform.53 Dessutom är det så, att trots att det är vi som dirigerar intervjun är det så att den 
vi intervjuar, är den som besitter den kunskap som är av intresse. Det ger att vi befinner oss i 
till viss mån i en beroendesituation som det gäller för oss att klara av och behärska. Intervjun 
följer ett oskrivet manus men med bestämda roller på bägge sidor, men inom vilken det råder 
en maktasymmetri till intervjuarens fördel, om man inte i respondentens sinnevärld miss-
brukar den.54  
 

Alla intervjuer och övriga kontakter med personer som varit delaktig i vårt arbete med 
uppsatsen har inplanerats så att vi båda varit med vid dessa tillfällen. Detta för att vi skall 
kunna arbeta sinsemellan med samma informationsunderlag och kunna diskutera med det som 
grund i vår interna arbetsprocess. Inte minst viktigt när vi kom till analysfasen. 
 

                                                
52 Holme I M och Solvang B K (2006). Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, s. 105-
106. 
53 Kvale S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 117-118. 
54 Ibid, s. 118-119. 
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3. Befintlig kunskap – en positionsbestämning 
 
Att ge sig i kast med upplevelseekonomins inverkan på och utforska idrottens finansiella värld 
samt vad som påverkar och utvecklar den är inte det lättaste. Särskilt om man vill använda sig 
av tidigare genomförda studier och forskningsresultat inom det specifika område vilket vi valt 
att inrikta oss mot. Vi insåg relativt snart att vi kommer att befinna oss på kartans vita fläckar 
i våra försök att på teoretisk väg närma sig vårt intresseområde, om varför en vanlig idrotts-
anläggning som förr fungerade alldeles utmärkt för sitt ändamål, numer inte klarar eller 
motsvarar moderna krav. Utan blir föremål för ombyggnad eller ersätts av en ny modern så 
kallad multiarena, vilken presenteras som att vara så mycket mer än bara en idrottsarena för 
en specifik sport. 
 

3.1 På farfars tid när seklet var ungt… 
 
Ja, det förra vill säga i början av 1900-talet och dess första hälft. I idrottens barndom var det 
inte tal om något publikfrieri. Publik var välkommen till idrottsevenemangen, visst, men på 
idrottens villkor.55 Genom åren har publiken fått allt större inverkan och betydelse för idrotten 
och det på flera plan. Anpassningen till publikens önskemål har ett syfte och det är att få dem 
att betala inträden, köpa souvenirer samt andra tillbehör. Pengar är det som är centralt i 
dagens elitsporter och är det som gör det möjligt att prestera sportsligt. Från att besöket på en 
arena tidigare var till för att se och ta del av det idrottsliga. Där det senare dessutom var i 
blickfånget samt styrde kringarrangemangen. Idrotten har nu fått ta ett steg tillbaka och 
acceptera att ta allt mer hänsyn till just andra kringarrangemang som anordnas i syfte att locka 
så många åskådare som möjligt, och få dessa att dessutom ”lätta på plånböckerna”.56 
 
Arenan var heller inte byggd för något annat än utövande av idrott och i bästa fall kunde den 
användas för flera sorters idrott. Kanske inte på samma gång men i alla fall över året kopplat 
till årstidernas växlingar mellan sommar- och vintersporter. 
 
Medierna bestod av radio och tidningar och om inte det var till belåtenhet var det upp till en 
själv att gå till, och vara med på de evenemang vilka var av intresse. Annars hände det inget, 
och man var inte med i samhället via någon egen upplevelse av det som skedde, utan fick 
förlita sig på andras mer eller mindre fylliga referat. Man fick så att säga sina upplevelser i 
andrahand och bättre begagnade. Därför kunde arenan byggas med en betydligt mindre 
anpassning till publiken, vilka ändå kom för att titta på de idrottsevenemangen som var 
aktuella.57 
 
Inledningsvis hade dessutom gemene man bara ledigt på söndagar, vilket medförde att det inte 
fanns tillfällen till att på annan tid än söndagar gå och titta på idrottsevenemang. Dessutom 
var privatekonomin inte sådan för de allra flesta arbetstagare att de kunde resa eller ta ledigt 
för att tillfredställa sina intressen. Rätten till semester har reglerats i lag sedan 1938 och var då 
bara två veckor fram till 1951 då den kom att förlängas med en vecka till tre.58  
 

                                                
55 Feldreich S (2000). Allt för publiken - Regeländringar och underhållning lockar nya grupper. Artikel i Svensk 
Idrott nr 4. 
56 Ibid. 
57 Linderoth J och Norberg J R (2002). Ett idrottssekel – Riksidrottsförbundet 1903-2003. s. 315-332. 
58 Sigeman T (1994). Löntagarrätt, s. 275. 
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För att därefter bli fyra veckor 1963 och fem veckors semester som en klar majoritet av dem 
som arbetar idag är berättigad till har varit reglerad i lag sedan 1977.59 Innan och till viss del 
under den tidiga arbetstids- och semesterutvecklingen var sportintresserade hänvisade till det 
utbud som fanns på orten, eller i dess närmaste omgivning, samt till den tid som var arbetsfri.  
 

3.2 Från förening till företag – en själavandring med nytt fokus 
 
Idrottsföreningar i Sverige har alltid haft en stor del av ideell prägel avseende medlemmars 
engagemang inom föreningen. Den finansiella situationen har varit ansträngd och man har fått 
förlita sig på att det allmänna, det vill säga kommunen, för att få arenor som varit anpassade 
efter sportens krav. Dessa har varit sparsamma i sin inställning till att exempelvis bidra med 
pengar eller upplåtelse av mark för idrottsarenor. 60  
 
Under 1930- och 40-talen bedrevs en strategi som hade som mål att kommunerna skulle ta 
över idrottsanläggningarna och att dessa skulle övergå i allmänhetens ägo. För att på så sätt 
indirekt få ökade anslag genom att föreningarna slapp driften av anläggningen, samt att dessa 
kunde ställa krav på arenans utveckling.61 Dock var de flesta anläggningar föreningsägda vid 
1950-talets början men tio år senare var ägarförhållandet det omvända. Utbyggnaden och det 
kommunala övertagandet är givetvis kopplat till antalet boende i kommunen och därtill hör-
ande skatteunderlag. Med välfyllda skattekassor och utökad semester med mera fanns både 
förutsättningar och intresse för att ta del av idrottsevenemang. Det resulterade i ett ökat 
publikunderlag som i sin tur gav möjlighet till ett bredare och/eller mer frekvent utbud.62 
 
På elitnivå ser man under 1960- och 70-talen att i kommunaliseringens spår följer ett allt mer 
organiserat föreningsliv i idrottsföreningarna, för att kunna vara en väletablerad aktör och 
driva föreningens sportsliga sida framåt, i takt med tidens samhälleliga krav på föreningen. En 
allt mer tydlig fokusering på företagande och pengar ses, vilket kommer av att anläggningarna 
blir dyrare att driva och då dyrare att hyra för föreningarna. Detta ger att de sportsliga 
prestationerna måste vara på topp för att få publik. Publiken som ”bara” är intresserad av 
idrottsutövandet räcker inte numer för att föda föreningen och dess verksamhet i relation till 
vad som krävs för att tillhöra Sverigeeliten inom sin sport. Omkostnaderna har idag blivit så 
stora att en mer genomarbetad och övergripande ekonomisk strategi är ett måste för 
föreningen.63  
 
Det i kombination med att kommunerna har en allt mer ansträngd ekonomi och prioriterar allt 
hårdare bland sina utgifter resulterar detta i att utvecklings- och driftskostnader måste finans-
ieras via andra inkomstkällor än vad som arrangören varit van vid. Idrottsstödet har minskat 
med mellan 10-15 %, men fortfarande är det så att det genomsnittliga idrottsstödet utgör ca 40 
% av idrottsrörelsens intäkter i Sverige.64 
 

                                                
59 Sigeman T (1994). Löntagarrätt, s. 275. 
60 Blom K A och Linderoth J (2002). Idrottens historia, s. 233. 
61 Linderoth J och Norberg J R (2002). Ett idrottssekel – Riksidrottsförbundet 1903-2003, s. 238. 
62 Ibid, s. 241-248. 
63 Ibid, s. 249-250. 
64 Ibid, s. 258-259. 
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Från lokal föreningsförankring med ideella förtecken till nationella företag med internationell 
prägel och anpassning till sportens utveckling ”world wide”, det är den ekonomiska miljö som 
arenan befinner sig i idag.65 
 
Största utvecklingen av arenor har genomförts inom de sporter som varit de som dragit mest 
publik, friidrott, fotboll och ishockey för att nämna några exempel. Utvecklingen av en 
enskild sport beror mycket på vilka personer som sitter i ledande och beslutande positioner 
samt den ekonomiska tillgängligheten. Den sociala identifikationen, traditionerna och 
tävlingsframgångarna är viktiga faktorer som tillsammans med den massmediala attraktions-
kraften, motionsvärdet samt nöjesaspekten bidrar ytterst till intäkter vilka kan återinvesteras i 
sporten.66 Arenan är idag ett resultat av den kommersialiserade företeelsen sport och är 
ständigt under utveckling i syfte att hänga med i svängarna för att infria både sportsliga, och 
ett vidare spektrum av förväntningar, samt i konkurrens med annat utbud som lockar publiken 
att välja annat att fylla sin fritid med.67 
 

3.3 Globalisering - ny världsbild i flera aspekter 
 
Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapital-
flöden samt utbyte av information och teknologi mellan länder. Även mjukare begrepp såsom 
kultur, miljö, attityder och livsåskådning kan omfattas av begreppet. Globaliseringen har 
framför allt möjliggjorts av minskade kommunikations- och transaktionskostnader till följd av 
teknologiska framsteg och politiska beslut. Det är ingen ny företeelse, men den kraftiga 
minskningen av dessa kostnader de senaste decennierna har lett till en dramatisk ökning av 
globala transaktioner, samt att allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Globaliseringen 
har således intensifierats och vanligtvis är det denna intensifieringsfas som avses med 
begreppet.68 
 
I en strävan att bli bättre och/eller bäst idrottsligt sett ökar således kraven på att maximera 
intäkterna till idrottsklubben. Detta för att denna skall kunna optimera sin utveckling av det 
sportsliga utövandet samt nå de målsättningar och den framgång som man eftersträvar för 
verksamheten. Ju närmare man kommer i uppfyllelse av sin strategi, kommer det i sin tur att 
föda mer och större framgångar, vilket manar till att fortsätta utvecklingen av strategin och 
nya verksamhetsmål. För att kunna konkurrera bland de bästa finns därmed ett klart fokus på 
och samband till mängden finansiella medel som idrottsklubben kan frambringa och dis-
ponera.69 
 
I likhet med dagens toppidrottsklubbar försöker stora nationella och multinationella företag att 
bli störst och bäst inom sitt marknadsområde, för att som marknadsledande, eller nästintill 
marknadsledande, möjliggöra för att företaget vinstmaximerar utifrån sina förutsättningar med 
målet att blidka aktieägarna.70  
 

                                                
65 Linderoth J och Norberg J R (2002). Ett idrottssekel – Riksidrottsförbundet 1903-2003. s 346-347. 
66 Ibid, s. 234-236. 
67 Blom K A och Linderoth J (2002). Idrottens historia, s. 303-309. 
68 Globaliseringsrådets definition av globalisering, <http://www.regeringen.se/sb/d/8616/a/94988>. Hämtat 20 
januari 2008. 
69 Feldreich S (2000). Allt för publiken - Regeländringar och underhållning lockar nya grupper. Artikel i Svensk 
Idrott nr 4. 
70 Miller T, Lawrence G, McKay J och Rowe D (2001). Globalization and Sport – Playing the world, s. 7. 
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I och med att mediabevakningen och exponeringen av sport ökat markant genom åren, har det 
medfört ett ökat intresse för att utveckla respektive företagsinriktningar i symbios för att 
maximera företagens måluppfyllnad.71 Det är idag inte fråga om något annat än ”business” 
inom sport på internationell nivå, och draghjälpen som media kompletterar med gör att 
multinationella företag är villiga att satsa mång(hundra)miljon belopp av sina marknads-
föringsbudgetar. Detta genom köp av rättigheter av olika slag för att synas inom sport och 
använda sig av sporten för att nå ut till sina målgrupper via sportens ”affischnamn”.72 Genom 
detta blir internationella arenor måttstocken för hur en arena skall utformas och vilka möjlig-
heter som skall tas om hand genom dess konstruktion, samt hur evenemangsutbudet skall 
komponeras.  
 

3.3.1 Sportens internationella utveckling och nationella påverkan 
 
Inom de flesta sporter finns en internationell nivå som sätter ribban för hur sporten skall 
bedrivas i de stora internationella evenemangen som till exempel VM eller OS. Dessa 
övergripande regler påverkar hur den nationella nivån inom sporten utvecklas, och med den 
även allt runt omkring, så som utformningen av arenan.73 
 
Till det kommer den nationella målsättningen inom sporten som anger kraven för att få 
deltaga i viss serie och nivå. Svenska bandyförbundet har exempelvis målsättningen att i 
framtiden skall klubbarna som befinner sig i högsta serien genomföra matcherna inomhus.74 
 
Sist men inte minst kommer så idrottsföreningarnas egna önskemål och krav för att optimera 
sin verksamhet, så att arenan bidrar med största möjliga intäkter under matcher eller andra 
evenemang som föreningen anordnar i arenan. Utan en välfungerande arena som ger för-
eningen dess väl behövda intäkter, kan således inte föreningen leva upp till kravställningen 
med mera.75  
 
Som nämnts ovan influerar andra ledande nationella anläggningar utformningen i övriga 
världen samt Sverige och efterapningen korsas med nationella möjligheter för att komma så 
nära som möjligt. Arenan är i centrum för verksamheten, men ekonomin är den som styr och 
fäller avgörandet om hur man går till väga och vad som blir slutresultatet. 
 

3.3.2 Juridiska styrningar blir till ekonomiska påverkansfaktorer 
 
Utöver vad som nämnts ovan kommer andra internationella styrningar som blir prejudi-
cerande för hur sporten kan bedrivas på ett företagsekonomiskt sätt via vägledande domar i 
internationella domstolar. Ett välkänt fall är utslaget i den så kallade Bosman-domen som 
medförde att rörligheten mellan klubbar ökade och innebar att fotboll var som vilken företag-
samhet som helst.76  
 

                                                
71 Miller T, Lawrence G, McKay J och Rowe D (2001). Globalization and Sport – Playing the world, s. 8. 
72 Ibid, s. 9. 
73 Ibid, s. 39. 
74 Folder, Svenska Bandyförbundets Vision 2017, s 6. http://www.svenskbandy.se/files/%7B6A4108B9-A51E-
4A34-852F-6566E9D24370%7D.pdf. Hämtat 1 december 2008. 
75 Linderoth J och Norberg J R (2002). Ett idrottssekel – Riksidrottsförbundet 1903-2003, s 346-347, 357-358. 
76 Miller T, Lawrence G, McKay J och Rowe D (2001). Globalization and Sport – Playing the world, s. 49. 
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I och med att rörligheten ökade blev resultatet att klubbarna tappade makten över spelar-
materialet, och med det en viktig inkomstkälla i och med att övergångssummorna inte kom 
föreningen till nytta.77 Varje ekonomiskt avbräck i någon form måste tas om hand och ersättas 
med en eller flera nya inkomstkällor eller förändrade arbetssätt, för att kompensera och 
effektivisera ekonomin, för att på så vis väga upp för förlusten som en tappad inkomst 
medför. 
 
Tillsammans med juridiska styrningar om hur sporten får verka ”på och vid sidan av planen” 
samt anpassningar till vad som efterfrågas av publiken, och det ökade utbudet ger att 
verksamheten växer.78 Interaktion med övriga samhället och näringslivet måste ges utrymme 
för att tillta i omfång för att locka mer publik till evenemangen, för att det skall bli ekono-
miskt försvarbart att bedriva idrottslig verksamhet. Det i sin tur driver utvecklingen av bättre 
arenor som motsvarar alla krav ”på och vid sidan av planen”. Det i sin tur driver kostnaderna 
och så är man tillbaka till ruta ett igen.79 
 

3.3.3 Arenans anpassning till sportsliga och ekonomiska krav 
 
Internationellt sett finns dels ett publikunderlag som väl täcker arenans kostnader samt att det 
är klubben som äger arenan, vilket ger att den finns med som tillgång i företaget som 
klubben/laget utgör. I Sverige ser ägandeförhållandet annorlunda ut. Det är oftast någon form 
av driftbolag som sköter driften och det i sin tur kan visserligen både vara ett offentligt ägt 
bolag eller ett föreningsägt. Idrottsföreningen hyr sedan arenan för sina aktiviteter, av sig själv 
eller utomstående aktör.80 
 
Med sporten som central del i utbudet och stor påverkan på utformningen av arenan ställer det 
i sig krav på att ta till vara på alla möjligheter som det bara går, för att få en funktionell arena 
som möter alla behov. Anpassning eller nybyggnation medför stora investeringar för att an-
passa arenan till sportens krav vilket ger att den måste byggas för att kunna genomföra flera 
aktiviteter än bara idrott för att bära sina driftkostnader etc.81 
 
Det gäller att hitta verksamheter som kan få liv i arenan så stor del av tiden som möjligt och 
verksamheter som kan dra nytta av varandra. Beläggningen med aktiviteter som genererar 
inkomster måste ges maximal möjlighet kopplat till möjligheten att finansiera och realisera. 
Val av material och tekniska lösningar blir en viktig fråga när det kommer till slitage och om-
ställning av arenan från ett evenemang till ett annat och tillbaka.82  
 

3.4 Idrottens evenemang 
 
För arenor med idrottsaktivitet som huvudevenemang utgör en betydande del av arbetet att 
lyckas anordna dem på bästa möjliga vis. Denna viktiga del brukar betecknas som sport event 
management. Definitionen på detta beskrivs som följande: 

                                                
77 Miller T, Lawrence G, McKay J och Rowe D (2001). Globalization and Sport – Playing the world, s. 50. 
78 Bergström A och Fagrell M (2008). Leksands IF - Från amatörism till upplevelseindustri, s. 11-13. 
79 Ibid, s. 37-38. 
80 Se bilaga 6, Jernvallen Drift AB – Ägardirektiv, bilaga 11, Brynäs IF – Bolagsordning samt bilaga 12, Projekt 
Strömvallen. 
81 Granqvist D och Johansson H (2006). Arenans förändrade roll – Från Colosseum till Allianz Arena., s. 63-67. 
82 Ibid. 
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”Sport event management handlar om att säkerställa att idrottsevenemang 
arrangeras i enlighet med fastlagda planer, att risker minimeras och att 
tillfredsställelsen hos evenemangens intressenter maximeras. Bryter man ned 
själva begreppet kan det sägas utgöra en kombination av sport management, 
event management och project management.”83 

 
Dessa olika nämnda områden ovan betraktar ett idrottsevenemang olika. Inom sport 
management fokuserar man på idrotten, inom project management betraktas evenemanget 
som ett projekt, medan inom event management ses idrottsevenemanget som ett evenemang 
och inte enbart som ett evenemang med koppling till idrott. Inget av områdena är viktigare än 
det andra och det medför att man måste besitta kompetens inom varje delområde. Dock kan 
kompetenskraven variera beroende på evenemangets storlek och slag.84 
 
Ett idrottsevenemang utmärks av en hög frekvens utgifter under en kort tidsperiod. Intäkterna 
genereras ofta under eller i nära anslutning till evenemangets genomförande. Det medför att 
arrangörerna ofta mer eller mindre måste gissa sig till vilka intäkter som evenemanget 
genererar. Man måste sedan anpassa utgifterna mot bakgrund av dessa gissningar. För 
arrangören är det därför av stor vikt att allt måste bli rätt under den tid som evenemanget 
avser, eftersom de inte har någon ”andra chans”.85  
 
Vid byggnation av nya arenor är det viktigt att ta reda på vad planerade evenemang kräver av 
arenan. Det beror på att det är dyrt samt tar lång tid att bygga om arenan.86 Andra faktorer att 
ta hänsyn till är storlek på arenan, demografi, möjligheter till att upplåta namnrättigheter till 
arenan samt mediaexponering.87 Ofta finansieras byggnationer av arenor helt eller delvis med 
hjälp av offentliga medel. Om det finns behov av nya arenor är det därför viktigt att i ett tidigt 
skede inleda samarbete med tänkbara finansiärer eftersom de offentliga medlen i de flesta 
fallen inte är tillräckliga.88 

3.5 Upplevelseekonomin och dess betydelse för arenan 
 
Nu för tiden talar forskare om att serviceekonomin redan har haft sin topp. De menar att 
standardiseringen av bland annat service och priskonkurrensen medför att det inte längre är 
tillräcklig med att ge en god service för att lyckas på marknaden. Varor och tjänster är inte 
tillräckliga längre.89 Istället är det begreppet upplevelser som spelar en allt viktigare roll för 
hur erbjudandet mottas. En upplevelse uppstår när ett företag ”intentionally uses service as the 
stage and goods as props to engage an individual. While commodities are fungible, goods 
tangible, and services intangible, experiences are memorable”.90 
 
I boken The Experience Economy exemplifieras en upplevelse av en kopp kaffe. En kaffeböna 
som är råvaran kostar bara några ören. Produkten vilken är kaffepaket motsvaras av vad 
kaffebönorna kostar samt kostnaden för förpackningen.  

                                                
83 Broberg I (2004). Perspektiv på Sport Management, s. 302. 
84 Ibid, s. 303. 
85 Ibid, s. 303-304. 
86 Ibid, s. 309. 
87 Fried G (2005). Managing Sport Facilities, s. 60. 
88 Broberg I (2004). Perspektiv på Sport management, s. 309. 
89 Pine B J och Gilmore J H (1999). The Experience Economy – Work is Theatre and Every Business a Stage, 
s.11. 
90 Ibid, s.11-15. 



 22 

Säljer man en kopp kaffe på ett café blir det en tjänst, man betalar då priset för råvaran samt 
servicen. Slutligen kan man förpacka kaffedrickandet i en upplevelse och då ta ut ett högre 
pris för kaffet.  
 
Vid upplevelser betalar köparen för råvaran, service och för upplevelsen. I fallet med en kopp 
kaffe på ett café kan det vara att köparen betalar för en hänförande utsikt som denne kan njuta 
av medan kaffet konsumeras. Ett café som erbjuder någon form av upplevelse kan ta ut ett 
högre pris än vad ett vanligt café kan göra. ”Experiences are events that engage individuals in 
a personal way”91. Genom att skapa upplevelser till sina erbjudanden kan de ekonomiska 
fördelarna bli mycket stora.92 
 
Detta sista ekonomiska erbjudande efter råvaror, varor och tjänster, kallas följaktligen 
upplevelser. Det handlar om att ge produkten ett högre kundvärde genom att engagera kunden 
i en upplevelse när varan eller tjänsten konsumeras. ”Upplevelser genereras när företag 
medvetet använder deras tjänster som scen och deras varor som attribut för att engagera en 
individ. Upplevelser som ekonomiskt erbjudande skiljer sig lika distinkt från tjänster som 
tjänster gör från varor och varor från råvaror.”93 
 
Upplevelser kan beskrivas som händelser som engagerar individer på ett personligt plan och 
de uppstår inom individen genom att den blivit emotionellt, fysiskt, intellektuellt eller andligt 
berörd. Resultatet är att två individer aldrig kan ha en och samma upplevelse. Varje 
upplevelse härstammar från interaktionen mellan det arrangerade evenemanget och det 
individuella sinnestillstånd. Upplevelsen är inte en fysisk känsla.94 Minnena av upplevelsen 
lever sedan kvar i konsumentens sinne långt efter konsumtionstillfället, och det är detta som 
skapar det extra mervärdet för konsumenten jämfört med traditionella varor och tjänster. ”The 
more sensory an experience, the more memorable it will be”.95 Alltså gäller det för företaget 
att sträva efter att simultant stimulera gästens alla fem sinnen – lukt, smak, känsel, syn och 
hörsel.96  
 
Upplevelser behöver inte enbart vara positiva utan kan även vara en belastning för organisa-
tionen, en ”vanlig upplevelse” är dålig service. En av de sämsta egenskaperna hos en organ-
isation är att behandla alla kunder på samma sätt. Man skall istället anpassa upplevelserna 
efter varje individ och dess specifika egenskaper.97 
 
Idrottsarenor befinner sig i en bransch som i allra högsta grad erbjuder upplevelser. Ett 
idrottsevenemang berör de besökande känslomässigt på många sätt, exempelvis genom 
spänning, glädje och ilska. Riksidrottsförbundet beskriver ett besök på en idrottsarena på 
följande vis: 
 

                                                
91 Pine B J och Gilmore J H (1999). The Experience Economy – Work is Theatre and Every Business a Stage, 
s.11-15. 
92 Ibid. 
93 Bergström A och Fagrell M (2008). Leksands IF - Från amatörism till upplevelseindustri s. 10. 
94 Pine B J och Gilmore J H (1999). The Experience Economy – Work is Theatre and Every Business a Stage, s. 
12. 
95 Ibid, s. 59. 
96 Ibid. 
97 Ibid, s. 69-70. 
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”Alla kulturer i alla tider har sina hjältar. Våra hjältar är idrottsstjärnorna. Det 
finns ett stort värde i att vi lämnar TV-soffan för att gå på match och se levande 
idrott. På läktaren lever vi med och kan ikläda oss rollen som experter. Vi jublar 
tillsammans med tusentals andra. I motgång stämmer vi in i en kollektiv 
klagosång. En match, en tävling, är aldrig given på förhand. Ovissheten ger 
spänning och dramatik. Mellan åskådarna finns ett otvunget umgänge och ofta 
uppstår sociala nätverk som betyder mycket för individerna.”98 

 

3.6 Storytelling 
 
Människan har alltid fascinerats av historier. Det kan vara en spännande krigshistoria, en saga 
om prinsar och prinsessor eller en dramatisk idrottshändelse. Oavsett vilken historia finns det 
alltid en samling åhörare som lyssnar och ser på.99  
 
Storytelling omfattar berättelser, myter och fabler och de kan vara muntliga, skriftliga eller 
bildliga, eller en kombination av flera. Det anses vara ett unikt och kraftfullt redskap i män-
skliga relationer och i marknadsföring. Storytelling nämns ofta kunna tala till det mänskliga 
behovet av ett meningsfullt liv. 100  
 
Olika historier engagerar oss känslomässigt, stimulerar föreställningar samt kommunicerar 
kunskap samtidigt som de roar oss. Forskare talar om att storytelling fungerar som ett 
effektivt verktyg för att dela med sig av kunskap då den tillfredsställer flera behov sam-
tidigt.101  
 
Inom företagsekonomin handlar storytelling först och främst om berättelser i organisationer, 
om organisationer, om kunder, om kända organisationsprofiler och vid konceptualisering om 
hela eller delar av verksamheten. Det innebär att organisationer vill bygga sin verksamhet runt 
om en berättelse. De använder då denna i syfte att differentiera sig mot sina konkurrenter och 
på så sätt lyckas skapa hållbara konkurrensfördelar.102 
 
Storytelling gör det möjligt för företag att ha möjligheten att skapa en helhetsbild av sitt kon-
cept, gestalta sitt varumärke och ge kunderna upplevelser. Det kan ses som ett konkurrens-
medel som når nya dimensioner, vilket tidigare marknadsföring lämnat ganska orört.103 
 

3.7 Multiarenan och samhället 
 
Det finns flera olika typer av sport faciliteter. Några av dessa är, stadions, arenor, gym, 
kommunala sport center och sportkomplex.104 Någon definition av multiarenan har inte hittats 
i likhet med de tidigare nämnda, vilket eventuellt kan härledas till att utvecklingen av dessa är 
ett relativt nytt fenomen. 
 

                                                
98 Bergström A och Fagrell M (2008). Leksands IF - Från amatörism till upplevelseindustri s. 2-3. 
99 Mossberg L och Johansen E N (2006). Storytelling – Marknadsföring i upplevelseindustrin, s. 7. 
100 Ibid. 
101 Ibid, s. 7-8. 
102 Ibid, s. 7. 
103 Ibid, s. 8. 
104 Fried G (2005). Managing Sport Facilities, s. 66-67. 
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Multiarena är en benämning för ”evenemangsarena”, det vill säga arenan är konstruerad på ett 
sådant sätt som gör det möjligt att till exempel spela ishockey ena dagen och genomföra en 
musikkonsert dagen eller dagarna efter. En multiarena är en flexibel lokal för utövande av 
sport, kultur och genomförande av många slags arrangemang.105 
 
I en stad fungerar en arena som ett ställe där många människor kan träffas och umgås 
tillsammans med jämna mellanrum, vilket gör arenan unik i det vardagliga livet. Arenan 
representerar även staden utåt och verkar för dess representation, men påverkar även livet 
inom staden. Influenserna mellan staden och arenan påverkar varandra, vilket i en förlängning 
medför att det som händer utanför arenan följer med besökarna in, och det som händer 
besökarna inne i arenan följer med dem ut i staden. Dock kan det även vara tvärtom, att det 
som har en låg profil utanför arenan kan bli centralt i händelserna inne i arenan och vice 
versa.106 
 
Flertalet evenemang utspelar sig helt eller delvis i det offentliga rummet. Det medför att de 
effekter som arenan har på samhället måste få en betydande roll i ledning och planering av de 
evenemang som genomförs i arenan. Flera roller så som sociala och kulturella interagerar 
under ett evenemang med tydligt identifierade fördelar som resultat. De positiva effekter som 
forskare har identifierat är ökad samhällelig stolthet, stärkta traditioner och värderingar, större 
deltagande i sport, konst eller andra aktiviteter som är kopplat till evenemanget, anpassning 
till nya sociala mönster eller kulturella genrer som blivit exponerat genom evenemanget. På 
längre sikt kan andra fördelar vara kulturell integration, ökad volontäranda samt samarbete.107 
Nackdelar för samhället som kan följa av evenemang är att volontärerna blir utbrända, ökad 
trafikföring med bullerstörningar, överanvändning av samhällets resurser, begränsad tillgäng-
lighet samt överutnyttjande av publika lokaler.108 
 
För att lyckas i sin roll som evenemangsorganisatör och få stöd med önskade resurser från till 
exempel kommunen måste dessa uppmärksamma de lokala betingelserna i form av kostnader, 
den kulturella inramningen av evenemanget, både socialt och politiskt. För att lyckas med det 
senare måste arrangören agera politiskt korrekt. Det vill säga samarbeta med lokala företag, 
engagera lokala politiker och beslutsfattare samt med en målsättning att minimera kostnad-
erna. Om evenemanget är av återkommande art bör det arbetas fram rutiner och policy 
tillsammans med ovan nämnda och andra berörda. Några av de områden som dessa bör täcka 
är att bearbeta garanter, stödjare eller andra supportergrupper. Bygga nätverk, på främst lokal 
nivå, med inflytelserika personer med flera och givetvis följa de regelverk som finns inom 
verksamhetsområdet109. 
 

                                                
105 Begreppsförklaring av multiarena. http://www.helsingborg.se/templates/StandardPage.aspx?id= 
51145&epslanguage=SV. Hämtat 30 december 2008. 
106 Uvesten J (2006). Arenaevenemang – En studie av ett antal svenska arenors evenemang och marknadsföring, 
s. 8. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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4. Gäst hos verkligheten 
 
Hur tar tas utvecklingen av arenan omhand när kraven förändras, och hur säkerställs en 
hållbar ekonomi i den så att skattebetalarnas värsta farhåga undviks, nämligen att kommunen 
skall behöva gå in och stötta driften av arenan med skattemedel? För att undersöka just detta 
har vi intervjuat representanter som är ansvariga för driften av var sin modern arena och 
representanter som är (del)ansvarig för framtagande av en ny arena inom en annan sport inom 
regionen. Alla tre arenorna har eller kommer att vara hemmaarena för lag som är etablerade 
på elitnivå inom sina respektive sporter idag.  

4.1 Presentation av studerade arenor 
 
Den arena som vi valt att utgå från är Göransson Arena, vilken är under slutförande med 
invigning maj 2009. För att undersöka om förutsättningarna och de bakomliggande behoven 
av en ny arena sammanfaller eller skiljer sig mellan olika sporter och typer av arenor, samt 
hur driften av arenorna säkerställs, har vi även studerat Läkerol Arena samt Projekt 
Strömvallen. 
 

4.1.1 Göransson Arena – under färdigställande 
 
På Jernvallen i Sandviken byggs just nu en 
ny stor inomhushall, Göransson Arena.110 
Arenan som beräknas vara färdig våren 
2009, kommer att ge ungdomar, handikapp-
ade med flera möjligheter att bedriva en 
utökad verksamhet. Arenan111 kommer även 
att användas för föreningars elitverksamhet 
samt utnyttjas för en mängd kulturella 
ändamål som konserter, konstutställningar, 
mässor, kurser och konferenser samt andra 
arrangemang av olika föreningar, företag, 
organisationer, kyrkor med flera. Göransson Arena byggs av de Göranssonska stiftelserna och 
kommer när den är färdigbyggd att skänkas till Sandvikens kommun.112 
 
Vi har intervjuat Maya Olsson, vd för Jernvallen Drift AB, för att få underlag till vår studie. 
Jernvallen Drift AB113 är en enhet i Sandvikens kommuns verksamhet och således ytterst 
underställd kommunfullmäktige. Jernvallen Drift AB skall bland annat förvalta, driva och 
utveckla idrotts- och fritidsområdet Jernvallen med A-hall, ishall, Göransson Arena, fot-
bollsplan med mera, och vad avser Göransson Arena bedriva verksamheten enligt de villkor 
som angivits av Göranssonska stiftelserna.114  

                                                
110 Se bilaga 2, Göransson Arena – Fakta. 
111 Se bilaga 3, Göransson Arena – Planlösning. 
112 Göransson Arena. http://www.sandviken.se/kulturfritid/idrottsanlaggningar/goranssonarena.4. 
26bd2910112904e11e180007832.html. Hämtat 10 oktober 2008. 
113 Se bilaga 6, Jernvallen Drift AB – Ägardirektiv samt bilaga 7, Jernvallen Drift AB – Bolagsordning. 
114 Se bilaga 4, Göranssonska stiftelserna. 
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Bolaget skall även följa de intentioner och riktlinjer som fastlagts av kultur- och fritids-
nämnden, vad avser idrotts- och fritidsverksamhet samt ha ett nära samarbete med de för-
eningar som har sin verksamhet på Jernvallen.115 
 

4.1.2 Läkerol Arena – arena i full drift 
 
I augusti 2005 inleddes arb-
tet med att bygga en ny 
arena i Gävle. Publiken i 
Gavlerinken kunde under 
säsongen följa bygget efter-
som den nya arenan byggd-
es runt och utanför den 
gamla ishallen. Läkerol 

Arena116 är Brynäs nya hemmaplan, och så mycket mer än bara en hockeyarena. Läkerol 
Arena är regionens nya mötesplats. Här kommer det förutom att spelas ishockey även 
arrangeras ett antal konsertevenemang. I Läkerol Arena117 finns även möjlighet och utrymmen 
för konferenser, utställningar och mässor.118 
 
Vi har intervjuat Peter Jensen som är driftansvarig för Läkerol Arena, för att få insikt i hur 
driftsbolaget arbetar för att få ekonomi i arenan. Läkerol Arena ägs och drivs av Brynäs IF via 
Brynäs Arena AB119. I Brynäs Arena AB ingår även de kommersiella delarna så som 
souvenirförsäljning, restaurang- och arrangemangsverksamheten.  
 

4.1.3 Projekt Strömvallen – arena under utveckling 
 
Projekt Strömvallen är ett arbete som pågår för att ta om hand och utveckla möjligheterna för 
Gefle IF att få en ny och ändamålsenlig arena för fotboll som uppfyller kraven både för 
nationella och internationella matcher. För att kunna realisera en ny fotbollsarena har 
projektet tagit ett vidare grepp och planerar i alternativ två av tre för en helhetslösning som 
inkluderar Strömvallen, utveckling av konserthuset samt uppförande av ett hotell. Vilket även 
är det alternativ som förespråkas.120 
 

                                                
115 Jernvallen Drift AB. http://www.sandviken.se/kulturfritid/idrottsanlaggningar/goranssonarena/ 
omgoranssonarena.4.7dd3e3b71145f414f6e80008379.html. Hämtat 10 oktober 2008. 
116 Se bilaga 8, Läkerol Arena –Fakta. 
117 Se bilaga 9, Läkerol Arena – Planlösning. 
118 Läkerol Arena. http://www.brynas.se/templates/BIF_SubStart.aspx?id=1198. Hämtat 11 oktober 2008. 
119 Se bilaga 10, Brynäs IF – Stadgar. 
120 Se bilaga 12, Projekt Strömvallen. 
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Hela projektet kommer att kosta drygt en halv miljard 
kronor och i det ingår då förutom nya Strömvallen en sport-
, kongress- och konserthall, ett hotell och en ny repetitions- 
och konsertsal för symfoniorkestern. Inberäknat är också ett 
nytt parkeringshus och nya förbindelser. Broar kommer att 
byggas över Gavleån och huvudentrén blir i riktning mot 
Boulognerskogen.121 
 
Enligt Leif Lindstrand ordförande i Gefle IF fotboll komm-
er arenan att rymma ca 9 000 åskådare beroende på hur sitt- 
och ståplatser kommer att fördelas sig och vilket alternativ 
man väljer att använda sig av under match etc. 
 

Själva arenan kommer att bestå 
av tre nya sammanflätade 
läktare i ett etage, med tak över 
samtliga. Den kulturminnes-
märkta huvudläktaren behålls, 
men får 25 procents lägre pub-
likkapacitet eftersom planen 
flyttas 30 meter västerut mot 
Silvanum. I planeringen av den nya arenan tittar projektet på att kunna bygga tak över hela 
arenan, men detta är ingen prioriterad fråga i dagsläget och blir troligen också för dyrt.122 
 
Om planerna går i lås kommer den nya arenan med övriga anläggningar inom projektet att 
drivas genom ett fristående aktiebolag. Enligt Leif Lindstrand är kontakt tagen med 
FastPartner som efter köp av nuvarande anläggningar som konserthuset etc. av Gävle 
kommun, kommer att bygga och driva den nya anläggningen tillsammans med övriga 
ekonomiska intressenter i projektet. FastPartner inriktar sig just på kommersiella fastigheter 
på expansiva orter för att äga, förvalta och utveckla fastigheter.123 Gefle IF kommer efter 
färdigställande av den nya arena att hyra in sig på den, och FastPartner behöver givetvis vissa 
garantier avseende hyror för att kunna ställa upp med byggnation och vidare som hyresvärd. 
 

4.2 Grunden till byggnation av en ny arena 
 
Ett genomgående budskap från alla respondenter har varit att deras respektive arenor inte har 
hängt med i tiden och den utveckling som varit inom respektive sport. Samt behovet av verk-
samhetsanpassade lokaler, för både det sportsliga utövandet och kringarrangemang för 
sponsorer och publik. 
 

                                                
121 Höglund A (2008). Gävles nya evenemangsområde. Artikel i Gefle Dagblad 2008-11-05. 
122 Ibid. 
123 FastPartners affärsidé. http://www.fastpartner.se/om-fastpartner/om-fastpartner/affaersidé.aspx. Hämtat 8 
november 2008. 
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Tittar man nuvarande arenors (Göransson Arena, Läkerol Arena och Projekt Strömvallen) 
föregångare Jernvallen, Gavlerinken och Strömvallen byggdes dessa 1938124, 1967125 samt 
1903.126 Dessa har för visserligen renoverats och byggts om under den tid som arenorna 
använts men allt eftersom utvecklingen, främst i ekonomiska perspektiv, accelererat de 
senaste 10-15 åren, så har ansvariga inte ansett att det är ekonomiskt försvarbart att lappa och 
laga längre. Utan en ny- eller kraftig ombyggnation mot en helt ny arena har blivit ett måste 
för att kunna vara en aktör på elitnivå inom sin sport. 
 
Två huvudbehov har presenterats av respondenterna som de anser väga tyngst kopplat till 
varför dem ville/vill ha en ny arena. För det första anges i alla tre fallen att ny arena behövs 
för att tillgodose den sportsliga utvecklingen. Arenan är en arbetsplats för en rad människor 
och då främst spelarna som nyttjar arenan för att prestera på plan. Dessa behöver optimala 
faciliteter för att kunna vara på topp över tiden, och i förlängningen lägga grunden till de 
inkomster som åtminstone till del skall ligga till grund för driften av idrottsverksamheten och 
arenan. Mer om det ekonomiska perspektivet längre fram i avsnitt 4.4 och 4.5.  
 
Arenans utformning skall även vara så att den uppfyller nationella och internationella krav för 
att få användas till den idrott den är byggd för, och då inte enbart med tanke på spelet i sig 
utan även alla andra aspekter. Där har till exempel säkerhetsfrågor blivit allt mer viktiga att ta 
hand om. Leif Lindstrand menar att det är en av de viktigaste frågorna för Projekt Strömvallen 
att fokusera på. Att komma till rätta med läktarvåldet och den aggressiva kultur som råder 
inom vissa supportergrupperingar och bryta den negativa utvecklingstrenden inom fotbollen, 
för att på så sätt öka publikunderlaget. Genom att skapa förutsättningar för att attrahera fler 
grupper av åskådare, ur ett så demografiskt stort spektra som möjligt, till fotbollsevene-
mangen, måste arenan utformas för att ta om hand och stödja denna viljeinriktning. 
 
För det andra måste arenan stödja de kringarrangemang som ordnas vid främst matchtill-
fällena, och även tillhandahålla bra möjligheter för publik att få det som de efterfrågar under 
evenemangen, samt övriga som befinner sig på arenan under evenemangen. Två viktiga 
grupper att ta om hand är sponsorer och media. Genomgående för alla tre arenorna är att de 
sett behov av att möta efterfrågan från sponsorer och media avseende en bra miljö för att 
skapa mötesplatser som ger tillfällen till exempelvis marknadsföring, anordna kundträffar, 
utställning av produkter samt bra miljöer för intervjuer före, under och efter match. Media, 
utan hänsyn till typ av media, har ökat i omfång och utbud vilket lett till att bevakningen av 
enskilda (idrotts)evenemang ökat i omfång och behovet av att ha kvalificerad teknik för att 
uppdatera sina läsare och tittare med information via sina respektive kommunikationskanaler. 
 
Hur man kommer fram till utformning och finansiering av byggnationen skiljer sig från arena 
till arena. Beroende på aktuell lösning finns olika styrningar från ägare och finansiärer om 
inriktning av användandet av arenan vilket i sig medför viss påverkan på utformning. Det 
ekonomiska incitamentet är det som fäller avgörandet i slutändan. Den tydligaste styrningen 
av de vi intervjuat har Göransson Arena, genom att de Göranssonska stiftelserna i sin vilje-
inriktning127, kopplat till att det bekostar och bygger Göransson Arena angett ett huvudsyfte 
med arenan och dess inriktning.  
 

                                                
124 Information om Jernvallen. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jernvallen. Hämtat 14 november 2008. 
125 Information om Gavlerinken. http://www.brynas.se/Mot-Brynas/Historia/Gavlerinken/. Hämtat 14 november 
2008. 
126 Strömvallens historia. http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=17613. Hämtat 14 november 2008. 
127 Se bilaga 5, Stiftelsernas viljeinriktningar för arenans användning. 
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”Huvudsyftet med arenan skall vara att ge ungdomar och behövande handikappade med flera 
inom stiftelsernas destinatärs krets, möjlighet att bedriva idrottslig och annan kulturell 
verksamhet”.128 En styrning som Maya Olsson är väl medveten om och som är central i 
planeringen av driften av Göransson Arena. För Läkerol Arena och Projekt Strömvallen finns 
inga redovisade styrningar annat än sedvanliga affärsmässiga incitament. 
 
Alla tre arenorna är hemmaarena för var sitt lag på högsta nationell nivå inom sin sport. Det 
utgör i sig en stor del av attraktionskraften och är i förlängningen underlag till intäkter till 
respektive arenabolag. På frågan om en eventuell nedflyttning och därmed visst minskat 
attraktionsvärde och hur detta påverkat satsningen med ny arena har svaren pekat åt samma 
håll. Man har varit mentalt förbered på det och det har funnits med i processen med den nya 
arenan men som Leif Lindstrand sa så skall arenan finns i många år, minst 30-40 år eller mer, 
i mer eller mindre modifierat skick. Det medför att man inte kan hänga upp en arena som 
Projekt Strömvallen enbart på att det skall spelas allsvensk fotboll där. Det måste till en mer 
heltäckande lösning för att säkerställa driften av arenan över tiden. En åsikt som stöds av 
Peter Jensen som gör jämförelsen med Ejendal Arena som blev färdig samtidigt som 
Leksands IF åkte ur elitserien. Där man ser att affärsmässigt har det inte inverkat nämnvärt på 
driften av arenan, och svårigheterna har inte varit större än för andra med att få verksamheten 
att gå ihop. 
 
Peter Jensen sammanfattade arenautformningen och vilka behov som den skall tillfredställa på 
ett bra sätt. Förutom att berika Brynäs IF och hockeyn sportsligt och upplevelsemässigt, är 
målet med Läkerol Arena att den skall öka utbudet för deras sponsorer. Dessutom öka 
intjänandefaktorn runt ett arrangemang och evenemang för alla inblandade, samt öka 
servicegraden och höja upplevelsen för gästande publik runt ett ”event”. Detta görs 
exempelvis genom servering av mat och dryck med olika inriktning i närhet till kon-
ferenslokaler och mingelytor. Detsamma gäller även för Göransson Arena och Projekt 
Strömvallen. 
 

4.3 Vilken evenemangsbredd eftersträvas? 
 
Gemensamt för de tre arenorna är att huvudändamålet är det samma. Det är att idrottsaktivitet 
skall bedrivas på elitnivå. Dock är det viktigt att anordna andra evenemang i arenan än 
huvudevenemanget för att klara driften av arenan rent ekonomiskt. Gemensamt för Läkerol 
Arena och Göransson Arena är att de båda strävar efter en betydande evenemangsbredd. Det 
för att på så sätt locka besökare från marknadens alla olika kundgrupper. Projekt Strömvallen 
skiljer sig från dessa två genom att inte vilja utnyttja arenan för annat än fotboll, som är 
huvudevenemanget arenan byggs för. Orsaken till det är de kvalitetskrav som finns för arenan 
samt att gräset slits hårt och tar skada om andra evenemang hålls där. Leif Lindstrand menar 
att deras evenemangsbredd kan kopplas till samspelat som planeras mellan hotellkomplexet, 
konserthuset och Strömvallen. 
 
Hur sammansättningen av evenemang ser ut skiljer sig något åt mellan de olika arenorna. 
Utöver huvudevenemanget som är ishockey används Läkerol Arena som lunchrestaurang 
samt restaurang när Brynäs spelar sina hemmamatcher. Andra evenemang som anordnas är 
julgala, konserter samt andra mindre och medelstora evenemang de anordnar i egen regi. 
 

                                                
128 Se bilaga 5, Stiftelsernas viljeinriktningar för arenans användning, punkt 1. 
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Göransson Arena styrs av viljeinriktningen från Göranssonska stiftelserna129 om vad arenan 
främst skall rikta sig mot. Viljeinriktningen främjar aktiviteter för ungdomar, handikappade 
samt pensionärer. Arenan har även en konferensanläggning i arenan som utgör en viktig förut-
sättning före, under och vid evenemang. Maya Olsson ser behov av att göra en viss nischning 
av evenemangsutbudet. Genom det vill hon hitta ett, gärna fler, återkommande evenemang 
som man associerar med arenan för att skapa ett starkt och framgångsrikt varumärke.  
 
Omställningstider är av betydelse för vilken evenemangsbredd arenan kan tillhandahålla, 
enligt våra respondenter. Strömvallen omfattas inte av det eftersom det endast skall spelas 
fotboll på arenan. Läkerol Arena har idag exempelvis en omställningstid på ett dygn och Peter 
Jensen ser det som ett problem då den långa omställningstiden begränsar evenemangs-
utbudet. Man arbetar därför för att förbättra och utveckla arenan i detta hänseende. Framför-
allt sargen samt plexiglaset är inte evenemangsanpassat då det tar lång tid att montera ned 
dessa. Det medför att man i dagsläget inte ser sig som någon evenemangsarena i ordets rätta 
bemärkelse. Maya Olsson däremot är nöjd med omställningstiden på Göransson Arena som är 
tio timmar. Den snabba omställningstiden gör det möjligt att snabbt kunna ställa om arenan 
för ett nytt evenemang. En nackdel som Maya identifierat och som glömts bort i projekt-
eringen är att man saknar möjlighet till upphängning av teknisk utrustning i taket för till 
exempel ljus- och ljudarrangemang vid genomförande av konserter.  
 
Just omställningen från sport till annan verksamhet måste vara smidigt och gå fort att genom-
föra. Omställningstiderna skall vara så korta att det kan klaras på dagtid, och med så få 
personal som möjligt för att hålla kostnaderna nere, menar Peter Jensen. Därmed minskar man 
även priserna ut mot kund. På så sätt lägger man grunden för att beläggningstiden av arenan 
ökar och med det inkomsterna. 
 
Även Maya Olsson ser att det inom Göransson Arena finns brister som inte är omhändertagna 
på ett för arenan fördelaktigt sätt, så att den kan erbjuda en bra tjänst/produkt fullt ut från 
start. Infrastruktur saknas för att kunna ge ett bästa pris till arrangörer av vissa evenemang 
eller i värsta fall göra att evenemanget måsta hållas på annan arena än på Göransson Arena. I 
båda fallen finns långsiktiga planer för att ta om hand infrastrukturutvecklingen och anpassa 
arenan mot kundernas önskemål så att arenan ges rätt förutsättningar för att generera önskade 
inkomster. 
 

4.4 Hur aktivt bedrivs arbetet med att fylla arenan med andra evenemang? 
 
Projekt Strömvallen kommer som tidigare nämnt inte arbeta för att fylla arenan med andra 
evenemang än fotbollsmatcher. Som Leif Lindstrand påpekade ovan kan deras evenemangs-
bredd kopplas till samspelet mellan Gävle IF/Strömvallen och hotellkomplexet. Hotellet 
kommer att ligga beläget vid ena kortsidan av arenan som medför god utsikt över 
fotbollsplanen130. Vid fotbollsmatcher kommer hotellet att utnyttjas genom att arrangemanget 
kommer att använda sig av konferenslokal, samt att erbjuda möjligheten att äta i hotellets 
restaurang och samtidigt kunna avnjuta matchen. På dagtid är nyttjandegraden på hotellet lågt, 
och genom samarbetet kommer denna förbättras genom att Gävle IF använder sig av till 
exempel relax- samt gymlokal. Leif Lindstrand påpekar att detta samspel är av vikt för 
arenans ekonomiska överlevnad.  

                                                
129 Se bilaga 5, Stiftelsernas viljeinriktning för arenans användning. 
130 Se bilaga 12, Projekt Strömvallen. 
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Arbetet vid Läkerol Arena samt Göransson Arena skiljer sig från hur Projekt Strömvallen 
arbetar med att fylla arenan med andra aktiviteter. Av det Leif Lindstrand berättar så är inte 
Projekt Strömvallen beroende av att anordna andra evenemang än fotbollsmatcher. De har 
istället ett samarbete med närliggande hotell, konferensanläggning och konserthus. Läkerol 
Arena samt Göransson Arena är däremot helt beroende av att anordna andra lyckade evene-
mang utöver sitt huvudevenemang. Peter Jensen säger att Läkerol Arena står på två ben, 
ishockey och evenemang. Eftersom driften inte enbart klarar sig på vad ishockey-
verksamheten generar ekonomisk arbetar de aktivt för att utveckla arenan för att klara av flera 
evenemang. Framför allt genom att förbättra arenans omställningstider. Göransson Arena kan 
liksom Läkerol Arena inte leva enbart på sitt huvudevenemang. Maya Olsson säger att detta är 
väldigt påtagligt eftersom bandyn endast utgör ungefär 30 % av det totala antalet besökare 
som budgeteras per år. Vidare säger Maya att första året är väldigt kritiskt och att de därför 
arbetar aktivt och målmedvetet med att hitta evenemang som passar arenan. I syfte att skapa 
”ett gott rykte” i branschen.  
 
Vad det gäller samarbetspartners är en gemensam nämnare kommunen. Inom Läkerol Arena 
har man ett bra samarbete med Gävle kommun och lokalt näringsliv. Peter Jensen berättar att 
kommunen spelar en viktig roll för dem genom att till exempel agera långivare samt att 
förlägga viss verksamhet till arenan. I utbyte får kommunen hyra arenan förmånligt och 
tillgång till personal och andra lagmedlemmar ur Brynäs IF vid sina sammankomster. Vidare 
säger Peter Jensen att de har ett nära samarbete med Sundsvall Event & Gatufest AB. 
Samarbetet fungerar på så sätt att arenan hyrs ut till Sundvall Event & Gatufest AB som sedan 
står för själva evenemanget. Arenabolaget tar hand om del av försäljning kopplat till 
restaurangverksamheten beroende av hur kontraktet ser ut dem emellan. Göransson Arena 
drivs av Jernvallen Drift AB som är ett kommunalägt bolag. Följaktligen så har Maya Olsson 
ett nära samarbete med Sandvikens kommun som hon anser fungerar bra. Vidare känner 
Maya Olsson ett startkt stöd från duktiga kommunpolitiker och tjänstemän inom kommunen. 
Projekt Strömvallen är planerat att drivas av ett privat arenabolag. Tanken är att FastPartner i 
sin roll som privat fastighetsägare köper loss Strömvallen samt konserthuset från Gävle 
kommun och sedan hyr ut anläggningen till kommunen och andra som är intresserade av att 
nyttja faciliteterna. Leif Lindstrand säger att kommunen ställer sig positiva till förslaget och 
kommunens vinnig i detta är att de får området upprustat och slipper kostnaderna för det.  
 
Idén till bygget med nuvarande lösning för Strömvallenområdet föddes tillsammans med 
kultursidan i kommunen som identifierat ytterligare behov och möjligheter för konserthuset. 
Inom fotbollen har man å sin sida dragits med en negativ kulturutveckling som medför att 
Gefle IF missar vissa publikgrupper. Vilka väljer att inte komma till fotbollsevenemangen på 
grund av de oroligheter som förekommer före, under och efter matcherna. 
 
Man vill med interaktionen mellan idrotten och kulturen bryta utvecklingen och skapa en 
bättre och klart positivare atmosfär runt matcherna som i sin förlängning skall bidra till bättre 
ekonomisk utveckling för Gefle IF. Detta är positivt för båda parter enligt Leif Lindstrand och 
förklarar vidare att konserthuset är fel dimensionerat och att de behöver större lokaler samt att 
Gävle IF vill ha en nyare och modernare arena. Syftet med bygget uppfyller då bådas behov 
och en vinna-vinna situation skapas för alla inblandade. 
 
Även på Läkerol Arena omhändertas framtidens krav, och på fem till tio års sikt kommer 
Läkerol Arena vara bättre anpassad för att ta emot fler och mer varierande evenemang. Peter 
Jensen förklarar att han vill följa samhällsutvecklingen för att arenan skall uppfattas som 
modern med bra faciliteter.  
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Därför måste arenan bära sina driftskostnader samt att utveckling går mot en mer upplevelse-
baserad ekonomi vilken måste tas till vara och appliceras i Läkerol Arenas utbud. Det för att 
vara med och maximera inkomsterna för utveckling av själva arenan, men även för att skapa 
förutsättningar inom sporten. 
 
Hur respektive arena påverkas om deras huvudevenemang idrotten utvecklas negativt, i det 
fall laget åker ned i seriesystemet skiljer sig något åt mellan arenaföreträdarna. Peter Jensen 
säger att det är svårt att spekulera om detta fenomen men att han kan konstatera att deras 
intäkter minskar. En stor intäkt som försvinner är sponsoravtalet de har med Svenska Hockey-
ligan via Brynäs IF som genererar 15-20 miljoner kr varje säsong. En annan viktig intäkt som 
minskar är publikintäkterna. För Projekt Strömvallen är tanken att arenan skall vara bärande 
oavsett vilken serie Gefle IF spelar i. Leif Lindstrand poängterar att självfallet så genererar 
arenan mer pengar om de spelar i Allsvenskan än i Superettan som är serien närmast under.  
 
Vissa inverkningar kommer det självfallet att bli även för Göransson Arena om Sandvikens 
AIK flyttas ned från elitserien till allsvenskan, men Maya Olsson bedömer att dessa är av 
mindre dignitet. En minskad publik kommer att generera mindre intäkter och sponsor-
intäkterna kommer troligtvis att minska de med. Men då Sandvikens AIK är ett väletablerat 
lag för stunden är inte detta ett problem som är speciellt högt upp på dagordningen för 
tillfället. 
 
Det är som Leif Lindstrand säger, man kan inte genomföra en satsning i den här kalibern med 
villkoret att laget skall vara i högsta serien för att få ekonomi i driften av arenan. Den skall stå 
där i många decennier efter det att den är byggd och då måste det finnas en ekonomiskt 
bärande helhet oavsett var i seriesystemet laget befinner sig. 
 

4.5 Ekonomin en central faktor i samspelet med arenan 
 
Det finns ett starkt incitament för att merutnyttja respektive arena och fylla dessa med 
evenemang av varierande slag. Intäkterna från enbart sportevenemangen täcker inte driften av 
arenan. Ingen av arenorna i denna studie kan klara av att enbart leva driftsmässigt på de 
intäkter som kommer via publiken som gästar arenan då det spelas bandy, ishockey eller 
fotboll.  
 
Det måste finnas ytterligare intäkter för att inte idrottsföreningen, eller någon annan för den 
delen, skall behöva skjuta till medel för att klara driften av arenan. En av grundidéerna med 
arenan är att just det inte skall behöva göras, utan tvärtom så skall arenan ge ett överskott som 
kan komma intressenterna till gagn, för att på så sätt bidra till utvecklingen och skapa 
gynnsamma förutsättningar för idrottsföreningen och idrottsutövandet. Enligt Peter Jensen 
kan det vara svårt nog då marginalerna är små vilket ger att målet för tillfället får inrikta sig 
på att arenan skall bära sina egna kostnader och inte belasta idrottsverksamheten i allt för stor 
utsträckning för att få täckning för sina kostnader. 
 
Därför blir incitamentet starkt för att skapa förutsättningar för att kunna driva arenan rent 
ekonomiskt samt, för att ge ett ekonomiskt bidrag till elitutövande och utveckling av den 
sportsliga sidan. Möjligheter skapas då för att hänga med och hävda sig på ett bra sätt för och 
vara attraktiv för sponsorer, och för att lyckas med att bygga laget samt värva spelare med 
flera till föreningen. 
 



 33 

Allt eftersom tiden gått har de ursprungliga arenorna med sin utformning inte orkat hänga 
med i samhällsutvecklingen i olika perspektiv, säger Peter Jensen. Infrastrukturen upplevs 
bland annat som gammalmodig och utformningen stödjer inte de behov som uppkommit 
under utvecklingen av sporten som den hyser, kopplat till de förutsättningar som råder idag. 
Samtidigt har kraven skärpts avseende föreningarnas finansiella skötsel för att få delta på den 
högsta nivån i avsikt att stärka sportens anseende, självständighet samt finansiella överlevnad 
på sikt.  
 
Sammantaget ger det att arenan måste anpassas till nya verksamhetskrav vilket i sin tur 
medför att omsättningen ökar och förhoppningsvis inkomsterna likaså. Kan man inte se att det 
finns förutsättningar för ett överskott som ger mer intäkter till ägaren och/eller förningen, som 
kan återinvesteras i idrottsverksamheten, finns ingen ”morot” som sporrar till byggnation av 
en ny arena menar Leif Lindstrand. 
 
När den nya arenan utvecklas kommer därför idrottsliga behov att kombineras med skapandet 
av möjligheter för andra evenemang att arrangeras i arenan under mellanperioderna. Dessa 
evenemang skall bidra till att skapa den ekonomiska grund som arenan behöver för att 
överleva och stå på egna ben med de medel som den drar in. Beroende på var den är 
lokaliserad varierar koncepten något och de vi intervjuat ser ingen mening i att härma någon 
av de andra arenabyggena fullt ut. De siktar istället på att skapa sig en egen nisch utifrån sina 
unika förutsättningar. 
 
Peter Jensen ser att utvecklingen av arenan i framtiden går mot att arenan blir en evenemangs-
arena. Arenan måste kunna erbjuda enkla tidseffektiva omställningar mellan olika typer av 
evenemang. När en extern arrangör kommer till Läkerol Arena skall så mycket av behövd 
infrastruktur finnas på plats tillsammans med teknisk grundutrustning.  
 
Maya Olsson menar även att arenan måste fungera väl samt vara öppen och till för människor 
mellan evenemangen också. Arenan måste ses i ett vidare perspektiv i sin användning och 
möjligheter. Arenan skall finnas som en naturlig del och besöksplats för en klar majoritet av 
befolkningen som finns i dess närhet. Allt i syfte att bedriva inkomstbringande verksamhet i 
så stor omfattning som möjligt, mer om detta i avsnitt 4.6. 
 
Genom att arenan förses med till exempel konferensdel(ar) skapas förutsättningar för att 
restaurangdelen kan byggas ut i större omfattning. På så vis ges större kapacitet för att ge 
bättre service till evenemang inom skilda inriktningar. Arenan kan vara öppen för allmänheten 
på ett annat sätt och erbjuda varor men kanske mer tjänster som gör att människor kommer till 
arenan i ett annat syfte än direkt kopplat till sportverksamheten. Leif Lindstrad ser med 
Projekt Strömvallen just sådana ”spin-off” effekter. Med en kombination mellan sport och 
kultur kommer man att utnyttja anläggningens gemensamma delar som kök, relaxavdelning 
och bi- eller mingelytor med mera på ett effektivare sätt över tiden, dels över dygnets timmar, 
dag kontra kvällstid, samt dels under veckan, vardagar kontra helger. 
 
Genom viljeinriktningen från Göranssonska stiftelserna som styr Maya Olsson i sitt arbete 
med Göransson Arena och att ungdomar och behövande handikappade skall beredas möjlighet 
till idrott och kultur. Det har inneburit att hon ”tänkt utanför boxen” och planerar för att 
utveckla Göransson Arena både till en multiarena inomhus samt evenemangspark utomhus, 
med möjligheter till aktiviteter som skateboard, cykelsporter, och teater utanför själva 
byggnaden eller en kombination av dessa för att locka nya ungdomar till anläggningen genom 
att skapa förutsättningar för nya sporter. Ett mål som Maya Olsson har är att alla medborgare i 
Sandvikens kommun skall besöka Göransson Arena minst en gång per år. 
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Som Maya Olsson påpekade så finns skattebetalarna längst ut som garanter för den offentliga 
verksamheten och även viss ”privat” också. Dessa är i varierande grad intresserade av att 
skattemedel skall täck upp för kommersiella verksamheters dåliga resultat, oaktat i vilken regi 
dessa drivs. Den lokala kommunen kommer att i någon form vara berörd av arenans 
verksamhet och ytterst vara den garant som får skjuta till medel när krisen är ett faktum och 
åtgärdsplanerna inte lyckas affärsmässigt sett. Därför måste ett ekonomiskt fokus läggas på 
dagens arena byggen. De sportsliga särintressena får anpassa sig till marknadens villkor och 
utvecklas i samklang med de ekonomiska förutsättningar som kan skapas över tiden på ett 
hållbart sätt. 
 

4.6 Arenans roll i samhällsbilden 
 
Genomgående för samtliga respondenter är att de anser att deras respektive arena har en stor 
påverkan på orten där de är belägna. Alla tre arenorna ligger centralt vilket ger att de är 
lättillgängliga med kommunala och privata transportmedel. 
 
Leif Lindstrand för just fram de miljömässiga aspekterna vilka studerats noga inom Projekt 
Strömvallen. Den centrala placeringen gynnar miljön på så vis att besökare kan åka buss eller 
ta sig till arenan till fots eller på cykel. Närheten till Gävle city med den utbyggda kommunala 
servicen medför att trafikföringen inte kommer att påverkas nämnvärt med färdigställandet av 
området vid Strömvallen säger Leif Lindstrad. 
 
Läkerol och Brynäs som varumärken är förmodligen de starkaste i Gävle, menar Peter Jensen. 
Dessa förknippas intensivt med orten och används flitigt i marknadsföring av Gävle inom 
olika områden. Är det så att laget presterar bra resultat eller till och med vinner SM-guld 
kommer det att sprida en positivism i samhället och tvärtom om det går sämre. En bra arena 
med ett bra utbud kommer att direkt eller indirekt att höja livskvaliteten på orten och stärka 
självkänslan hos medborgarna. Samtidigt ställer det krav på oss som driver arenan att leverera 
upplevelser som publiken vill komma och se och vara delaktiga i menar Peter Jensen. För att 
ge så många som möjligt tillfälle att komma till Läkerol Arena finns sedvanliga anpassningar 
för rörelse och funktionshindrade. För att ytterligare öka tillgängligheten har man i ett 
samarbete med Länssjukhuset anpassat en av logerna med 16 sittplatser så att miljön i logen 
ger allergiker möjlighet att komma till arenan. Ett utvecklat samarbete med kommun och 
näringsliv är viktigt och Läkerol Arena har en central roll i detta samarbete med sina 
möjligheter att skapa positiva upplevelser för kommunmedborgarna enligt Peter Jensen. Det 
är viktigt att kunna ge tillbaka till samhället. 
 
Samarbetet med kommunen och arenans roll i samhället är något som även Maya Olsson 
framhäver som framgångsfaktorer både för arenan, men även för Sandviken med omnejd. 
Mycket tid har, i likhet med de övriga arenorna, ägnats åt ”benchmarking” mot andra arenor 
med varierande utformning och inriktning. 
 
Det övergripande syftet med Göransson Arena för Maya Olsson är att sätta guldkant på 
tillvaron. Arenan skall bil en naturlig del i samhället och det dagliga livet med ett brett 
evenemangsutbud som skall passa alla, en folkets arena. Kommunen betecknar Maya Olsson 
som en av de viktigaste samarbetspartnerna vilken hon vill skall ha en framträdande roll. Dels 
i avseende att hyra in sig med aktiviteter av olika slag och omfång, samt dels som sponsor till 
olika evenemang.  
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Exempel på det kan vara att Sandviken 
Energi AB går in och sponsrar ett evene-
mang som ”Dreamhack” med lösningar för 
datakommunikation med mera, i sin roll 
som lokal bredbandsleverantör.131 Just 
”dreamhack” är ett eftertraktat evene-
mang för Maya Olsson då det kombinerar 
arenans storlek med det stora intresset 
bland ungdomar för att delta. Evene-
manget är världens största i sitt slag med 
en omsättning på ungefär 15 miljoner 
kronor 2007 och planeringen var att 
15 000 besökare varav 8 300 spelare skulle komma under de fyra dagar som evenemanget 
pågår, 12 782 besökare kom.132 Dessutom kommer ledande IT-bolag och presenterar sina 
produkter på plats och är även med i genomförandet av ”Dreamhack”.133 
 
För att genomföra många evenemang inom olika områden kommer många personer inom 
olika organisationer och sammanslutningar att bli berörda på ett eller annat sätt. Samtliga 
respondenter menar att verksamheten vid arenan ger ringar på vattnet och medverkar till 
högre sysselsättning med mera och att arenan med dess evenemangsutbud spelar en viktig roll 
i samhällsbilden. 
 

                                                
131 Inom Sandviken Energi finns Sandnet som är kommunens bredbandsleverantör. http://www.sandviken 
energi.se /bredband.4.533246105cb7c3562800013356.html. Hämtat 2 december 2008. 
132 Dreamhack 2008 genomfördes 27-30/11 i Elmia-mässans lokaler i Jönköping. 
133 Johansson A (2007). Dreamhack omsätter 15 miljoner kronor. Artikel i Dagens Nyheter 2007-11-29. 
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5. Utvärdering av insamlad information 
 
Inledningsvis, under metodavsnittet, konstaterade vi att forskning ur ett vetenskapligt per-
spektiv syftar till att öka kunskapen inom det problemområde som valts och genom det bidra 
till påbyggnad av ”kunskapens berg”.134  
 
Tidigare studier av arenor har inriktats på att studera enskilda evenemang och hur dessa kan 
eller har utvecklats över tiden koppat till att upplevelseekonomin blivit allt mer framträdande. 
Dessa är dock till sin karaktär begränsade i omfång och studerar inte hur arenan som helhet 
utnyttjas för att klara sina driftskostnader, eller varför utformningen blivit som den är, samt 
hur utvecklingen av infrastrukturen tas om hand. Vilka anpassningar som måste göras för att 
hänga med i konkurrensen för att vara ett attraktivt alternativ för evenemangsarrangörerna att 
komma till. 
 
När det gäller tidigare studier har dessa haft en tydlig marknadsföringsinriktning samt studerat 
hur befintliga kundgrupper kan maximeras och lockas till arenan med befintliga evenemang. I 
kontexten att antalet betalande besökare blir så högt som möjligt under evenemanget. Visst 
bidrag finns avseende evenemangsutveckling men inget som sätter byggnaden i fokus och 
som anlägger ett helhetsperspektiv på driften. 
 
När det gäller vårt problemområde rörande hur driftsansvariga säkerställer att en arena 
utformas och drivs för att stödja ett merutnyttjande förutom sportevenemang, finns aspekter 
som har mer framträdande inverkan än andra. De mest framträdande påverkansfaktorerna 
vilka var och en samt tillsammans inverkar och driver evenemangsutvecklingen och arena-
utformningen är de rent ekonomiska incitamenten, konkurrensen om kunder/sponsorer och 
den sportsliga utvecklingen. 
 

5.1 Kommersiellt företagande i vidare fokus än byggnadens utformning 
 
Arenaidrott på elitnivå brottas idag med att hålla jämna steg med sportens utveckling och dess 
inverkande faktorer. Det blir allt kostsammare att vara en aktör i den högsta nationella serien 
inom sin sport och kravet på högre inkomster ökar parallellt med denna utvecklingsspiral. 
 
Oberoende av om arenan ägs av idrottsföreningen eller om det är att fristående arenabolag 
som hyr ut den finns en klar koppling dem emellan. Idrottsevenemanget sätter sin prägel på 
arenan som helhet och lägger grunden för hur den kan nyttjas. Det medför att evenemangs-
mixen av vad som är lämpligt att genomföra i arenan påverkas. I ett drifthänseende är sporten 
bara en del av arenans utbud vilket inte täcker dess utgifter och evenemangsutbudet måste 
därför optimeras för att arenan skall leva ett ekonomiskt hälsosamt liv. Allt eftersom åren har 
gått och upplevelseekonomin accelererat har konkurrensen om publiken hårdnat och ange-
lägenheten för att kunna komponera ett attraktivt evenemangsutbud har kommit allt högre upp 
på dagordningen.  
 

                                                
134 Paulsson U (1999). Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, s. 9-10. 
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För att tillmötesgå publikens krav på upplevelser som de är villiga att betala för, är en del att 
ordna arenan så att den kan erbjuda evenemang som lockar. Men utvecklingen går mot att titta 
på lösningar som även ligger utanför själva arenan. Det är nödvändigt att göra arenan levande 
och medelpunkt så stor del av dygnet, veckan och året som möjligt. Evenemangsutbudet 
måste synkas med samhället som helhet för att kunna erbjuda helhetslösningar från start till 
mål, med resor, boende och en variation som tilltalar till exempel en hel familj, och inte bara 
en person i familjen. 
 
Exponering i relation till sponsorer och hur dessa kommer i kontakt med publiken, som i 
deras ögon är potentiella kunder med mera, kommer i sin förlängning att påverka omfånget av 
sponsoravtalen. Även hur mycket sponsorerna är villiga att betala för att synas under evene-
mangen påverkar.  
 
Mycket utveckling återstår både vad avser arenan som sådan och dess utformning samt av 
organisationen som driver den och skall verka för att attrahera arrangörer till att komma och 
genomföra sina evenemang. Ekonomin är central i detta sammanhang då säkerställande av 
intäkter är ett måste för att kunna ge arenans intressenter valuta för sina pengar. Evenemanget, 
oavsett om det är ett sportsligt eller vilket annat som helst, måste fokuseras på att öka intäkt-
erna. 
 
Arenan måste med en sofistikerad utformning och attraktiv evenemangsbredd ta steget fullt ut 
och in i upplevelseekonomin. Upplevelsen måste anpassas och sätta kundens behov av 
tillfredställelse i centrum för att utifrån det komponera ett hållbart evenemangsutbud. 
Människor vill bli känslomässigt berörda genom spänning, glädje, sympati, ilska och hat med 
mera och detta blir man genom upplevelser. En arena befinner sig i denna bransch som 
förväntas leverera upplevelser. 
 

5.2 Yttre krafter och incitament påverkar det inre livet 
 
Det fungerar inte längre med att vara allmänt intresserad och självlärd för att evenemangs-
utveckla både byggnaden och evenemangsutbudet i samklang med varandra för att möta 
framtiden inom upplevelseområdet. Studeras enbart idrottsevenemanget på respektive arena 
så finns välfungerande strukturer för att omhänderta relationer och utveckling av dessa 
evenemang. Men när det kommer till andra evenemangstyper som respondenterna vill få in i 
arenan räcker det inte med att leva på gamla meriter. Andra evenemang har andra 
bevekelsegrunder för att leverera de upplevelser som publiken vill ha för att lockas att komma 
till och betala för dem. 
 
Redan i projekteringen av en multiarena måste personer tas med som har rätt kompetens, för 
att från början inarbeta önskade möjligheter samt kanske även välja bort visa typer av 
evenemang som inte passar till arenans profilering. Det är bättre att satsa på ett avgränsat 
spektra av evenemangsutbud och göra faciliteterna för dessa så bra som det bara går, i stället 
för tvärtom. Siktar man på att genomföra konserter i arenan måste branschfolk tas med i 
arbetet för att ta tillvara deras kunskap om denna evenemangstyp. Vad måste göras för att få 
till en bra akustik, vilka kringarrangemang måste till för att möta publikens förväntningar 
avseende atmosfär och miljön i övrigt. Hur kommer olika evenemang att påverka varandra i 
sina miljöuppbyggnader för att skapa rätt atmosfär kring evenemanget och hur detta uppnås 
med rådande förutsättningar. Aspekter som måste omhändertas i planeringen av evene-
mangsutbudet och evenemangsbredden. 
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När väl infrastrukturen är på plats vill det till att det finns adekvat personal med rätt kom-
petens för att driva och kommunicera arenans möjligheter med arrangörer av önskade 
evenemang. En utveckling av eller nybyggnation av en arena kräver även att organisationen 
anpassas efter verksamheten vid anläggningen.  
 
Kunskapsuppbyggnad om upplevelseekonomi och andra trender i samhället är lika viktigt 
som att optimera arenan i ekonomiska termer. Det är lätt att luta sig tillbaka och glädjas över 
en ny och ändamålsenlig arena för en typ av evenemang. Det är dock så att om arenan skall 
överleva inom det marknadssegment den är byggd för måste arenaansvariga anta utmaningen 
och skapa en hållbar helhet över tiden. 
 

5.3 Sportslig utveckling genom nya inkomstkällor med gamla motiv 
 
Var och en av de arenor som vi tittat på har en nischning och är utformad efter sitt huvud-
evenemang sportsligt sett. För att kunna utvecklas behöver idrottsföreningen få så stora 
inkomster som möjligt och eftersom föreningslivet alltmer nu liknar vilken företagsverk-
samhet som helst. 
 
På något sätt är målet att arenan skall ge ett överskott som kommer idrotten till gagn. Ägs 
arenan av föreningen vill dem att den skall ge ett så stort överskott som möjligt, och hyr 
föreningen den vill dem att hyran skall bli så låg som möjligt. I båda fallen eftersträvas även 
att omsättningen under matcherna skall vara så högt som möjligt för att få in pengar till 
föreningen via försäljning men ett stort fokus ligger på sponsoraktiviteter och sponsorernas 
egna evenemang under matchen och inte bara biljettintäkter. Betingelserna för att få in pengar 
är det som blivit styrande, och de sportsliga behovens tillfredställande styrs av de ekonomiska 
förutsättningarna och hur bra arrangören lyckas med att utnyttja arenans potential. 
 
Sporten har fortfarande samma motiv som i begynnelsen men tvingas anpassa sig till de nya 
förutsättningar som är idag. Det ger att arenaansvariga inte fullt ut anammar och följer de 
trender som kommer i dess väg och att de heller inte utnyttjar dessa till sin fördel fullt ut. 
Föreningen har som mål att prestera sportsligt och med det i fokus kommer att de vill hitta 
lösningar som ger att de inte behöver lägga mer pengar än nödvändigt på annat, än sådant som 
kan motiveras av att det behövs för att nå målen med sportutövandet.  
 
Utvecklingstakten inom upplevelseekonomin går fortare än arenautvecklingen och bredd-
ningen av evenemangsutbudet. Sporten överlever inte på dem som redan är frälst utan måste 
få ”hedningarna” att komma till högtidsstunderna samt att arrangören måste hitta andra 
grupper som kan lockas att nyttja arenan för sina sammankomster i samklang med idrotts-
evenemangen.  
 
En organisation kan inte röra sig i någon riktning om inte publiken inom och utanför förstår 
vad organisationen gör. En bra idé är följaktligen oanvändbar om den inte kan nå publiken. 
Med hjälp av storytelling kan organisationens kärnvärden förmedlas på ett gynnsamt sätt. Det 
innebär att historien kan fungera som en länk mellan publik och organisation. Genom att 
arbete med storytelling kan arenorna höja attraktionskraften för evenemangen. 
 
Vi får en uppfattning av att storytelling kan länkas samman med upplevelser eftersom båda 
handlar om mjuka värden. Genom att använda sig av storytelling så kan arrangören förstärka 
den upplevelse denne försöker kommunicera med evenemanget.  
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5.4 Framgång föder framgång men även tvärtom 
 
Ett evenemang måste bli lyckat. När arrangören beslutat sig för att genomföra ett evenemang 
måste denne vara förvisad om att utgången kommer att bli positiv. Arrangören har inte råd 
med att få negativ publicitet eller att publiken lämnar evenemanget missnöjda. Ett engångs-
evenemang är mer känsligt för denna typ av krav, än ett enstaka evenemang, som ingår i en 
serie av evenemang som till exempel seriespel inom idrotten. 
 
Arrangören måste säkerställa en hög kvalitet på genomförda evenemang och hur dessa 
sinsemellan interagerar och kommunicerar med varandra över tiden. Dessutom skall 
evenemangen planeras in i ett sammanhang som stödjer arenans utvecklingsstrategi. Fokus på 
helheten är ett måste för att delarna skall länkas ihop på bästa sätt och i rätt ordning i rätt tid.  
 
Den gamla klyschan om att ”leva upp till och överträffa förväntningar” för alla som kommer i 
kontakt med arenan är verkligen en sanning som starkt påverkar arenan som företeelse. Det i 
en vidare bemärkelse än strikt kopplat till evenemangsutbud och genomförande. I sin 
särställning i samhället kommer medborgaren i allmänhet att ta sig både friheten men även 
rättigheten att tycka om arenan i alla dess perspektiv.  
 
Är det så att arenan marknadsförs som multiarena kan det vid lågt och smalt evenemangs-
utbud slå tillbaka på intresset för arenan och opinionen vändas mot den. Det finns alltid 
belackare inom alla verksamheter som aldrig kan omvändas, men ett gott ryckte och starkt 
varumärke laddat med positivism måste även underhållas av väl initierade inom marknads-
området. Hur organisationen sammansätts i arenabolaget kopplat till vilken fas i utvecklingen 
som arenans verksamhet befinner sig i är en klar framgångsfaktor i sig. 
 
Det gäller verkligen att tänka till före så att allt klaffar från konceptualisering via projektering 
till full drift. Samt att vara lyhörd för förändringar då verksamheten är känslig för trender etc. 
som styr vilka evenemang som efterfrågas. Som i sin tur påverkar verksamheten vid samt 
driften av arenan. 
 

5.5 Multiarena v/s evenemangsutbud 
 
Det är idag stor påverkan via internationell media som skapar förväntningar på att nationell 
sport skall efterlikna den som anses som marknadsledande inom respektive område. Det ger 
att exempelvis arenans utformning måste utvecklas för att motsvara dessa förväntningar. Det 
medför stora investeringar som på (lokal/regional) nationell nivå inte enbart kan finansieras 
av beläggningen av sportevenemang. Arenan måste därför utvecklas för att kunna mer-
utnyttjas till andra evenemang och på så vis dra in mer pengar för att täcka ökade kostnader 
för driften av arenan. 
 
Multiarena eller evenemangsarena, vad man nu väljer att kalla den, innebörden ur arena 
ansvarigas synvinkel avviker något med vad som allmänt läggs i begreppet avseende multi135 
och arena136.  

                                                
135 multi- (sammansättningsform av latin mu´ltus 'mycken', 'talrik', 'ymnig'), förstavelse: mångfaldig, mång-. 
Nationalencyklopedin (NE) på nätet, http://www.ne.se/artikel/260112/260112. Hämtat 30 november 2008. 
136 arena, (lat. are´na, hare´na, eg. 'sand', 'sandig plats') den sandbeströdda platsen för skådespelet på en romersk 
amfiteater; i överförd mening skådeplats i allmänhet. Nationalencyklopedin (NE) på nätet, 
http://www.ne.se/artikel/117386/117386. Hämtat 30 november 2008. 
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Göransson Arena kommuniceras via Maya Olsson som att vara en multiarena men vid 
närmare skärskådning finns brister som skulle indikera att det är mer marknadsföring än reell 
verklighet vid invigningen. Peter Jensen vid Läkerol Arena är mer ödmjuk och menar att det 
fattas en del infrastrukturella åtgärder bland annat, för att få Läkerol Arena att bli en evene-
mangs arena fullt ut. 
 
Projekt Strömvallen har en annan ingång till lösningen då de vill använda fotbollsplanen till 
just fotboll och sätter därför in arenan i ett större anläggningsperspektiv och hela områdets 
evenemangsutbud. En syn som delas av de övriga två vilket ger att helheten på så sätt skulle 
kunna bidra till att få arenan att bli en multiarena.  
 
Vision i bästa fall eller klar målsättning, Göransson Arena har kommit en bra bit på väg men 
är trots det inte i mål med att vara en multiarena per ”definition” eller den mångfalds- 
profilering som uttrycket är laddat med. Att komma dit är dock en nödvändighet för att skapa 
ekonomiska förutsättningar för att driva arenaföretaget, skapa (sportslig) upplevelser av idag 
och möta efterfrågan från flertalet publikgrupper. 
 
Mer vinna eller försvinna än att sikta på att hålla sig kvar på en bekväm mittenplacering i 
”arenaserien”. 
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6. Att vara eller inte vara en multiarena… 
 
Elitidrotten är inne i en fas av stark förändring i vilken ekonomi blivit ett allt mer påtagligt 
inslag. Detta för att upplevelseekonomin fått en allt mer framträdande och vidgad roll av-
seende evenemangsutbudet. Samtidigt går utvecklingen av sporten vidare vilket i sig är kost-
nadsdrivande. Konkurrensen om publiken och dess köptrogenhet är inte vad den var för ett 
eller ett par decennier sedan. För att lyckas sportsligt i framtiden måste ansvariga för driften 
även lyckas med att företagsmässigt utnyttja den infrastruktur som finns tillgänglig på bästa 
sätt för att optimera inkomsterna genom att ha ett attraktivt evenemangsutbud.  
 

6.1 Evenemangen i centrum 
 
Om arenan skall bli eller uppfattas som en multiarena är helt förknippat med vilken evene-
mangsbredd som arenan beläggs med. I enlighet med dem som vi intervjuat är begreppet 
förknippat med just innebörden om att erbjuda en stor variation av evenemang som vänder sig 
till personer i alla åldrar och intressegrupperingar. Evenemangen är det centrala i utvecklingen 
av en multiarena och styr utformningen av infrastrukturen i och runt densamma, utifrån vilka 
evenemang som skall beredas möjlighet att vara i arenan samt ges möjlighet att både infria 
och överträffa publikens förväntningar.  
 
Det som gör arenorna levande och fyllda med evenemang är i slutändan de individer som 
ingår i organisationen som driver arenan. Dessa är nyckeln till framgång. Vill man utveckla 
en multiarena anser vi att människorna och dess kompetens skall sättas i centrum även inom 
driftbolaget motsvarande, och inte bara ett fokus på publiken som skall underhållas. Före-
tagets egen organisation måste utvecklas i samklang med dess utbud, kan tyckas vara en 
självklarhet men allt som oftast förringas organisationsutvecklingen då hårda ekonomiska 
frågor får företräde framför mjuka. Organisationsutveckling kan i sig tas om hand genom 
utbildning, anställning, köp av tjänst eller att delar av verksamhet arrenderas ut till annan 
aktör. Målet är att organisationen skall optimeras mot upplevelseekonomins krav och leverera 
evenemang som publiken vill komma och ta del av. 
 
I likhet med en kedja och dess svagaste länk måste driftsansvariga med evenemangen som 
grund ta om hand helheten och alla dess ingående delar i varje typ av evenemang, men även 
interaktionen emellan olika typer. Arenorna har en inriktning mot en typ av huvudevenemang, 
men är det så att inriktningen ligger mot att vara en multiarena måste anpassningar göras fullt 
ut för omhändertagande av de andra typerna av evenemang som man vill ha i arenan. I likhet 
med vad Maya Olsson och Peter Jensen förmedlar finns brister som inte idag stödjer 
målsättningen för att bli en multiarena. 
 
Vad vi sett i vår studie finns potentialen för att arenorna i studien skall kunna bli multiarenor 
var och en på sitt sätt, med sin egen inriktning och lösning avseende evenemangsberdd utifrån 
respektive arenas lokala betingelser. Att redan nu säga att de är multiarenor kan visa sig vara 
förhastat, med en liten reservation rörande Göransson Arena, kopplat till arenornas respektive 
evenemangsutbud. 
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6.2 Arenans utveckling formar framtiden 
 
En annan viktig byggsten i målsättningen med att bli en multiarena, är arenan själv. Här finns 
ett glapp mellan önskad eller kommunicerad evenemangsbredd och vad arenan förmår att 
erbjuda i form av infrastrukturens utformning. Dock av varierande storlek beroende på vilken 
av respondenterna från Göransson Arena och Läkerol Arena man refererar till. 
 
För att utveckla en multiarena måste alla ingående krav som önskade evenemang ställer på 
infrastrukturen tas med från början i planeringsstadiet. Återigen är evenemangen i centrum 
men nu som en väl genomarbetad evenemangsstrategi som klart beskriver målsättningen på 
längre sikt. Det kan givetvis bli så att de ekonomiska faktorerna inte möjliggör önskad bygg-
nation men då skall även evenemangsstrategin ses över och justeras. Annars kommer inte 
arenautvecklingen att harmonera med önskat evenemangsutbud. 
 
Enligt respondenterna finns ingen uttalad strategi för utvecklingen av arenan eller invest-
eringsplan. Det finns ingen evenemangsstrategi heller som kommunicerar med utvecklingen 
av arenan för att nå målet med att bli en multiarena. Just dessa grundläggande fundament för 
att utveckla en multiarena tycker vi är nyckelfaktorer för att nå målsättningen och bli fram-
gångsrik. 
 

6.3 Arenans funktion i samhället 
 
Våra studerade arenor har alla en stark förankring till kommun, staden de befinner sig i och 
dess invånare. Arenorna tillhandahåller evenemang som annars inte varit möjliga samt att 
deras verksamhet ökar sysselsättningen. Arenan med dess evenemangsutbud spelar därför en 
viktig roll i samhällsbilden. Arenan fungerar även som en mötesplats där människor kan 
träffas och interagera med varandra. 
 
Genom att studera de möjliga positiva effekter som kan följa av ett evenemang i punkt 3.7 och 
koppla dem mot svaren från våra respondenter kan vi se vissa mönster. Först och främst har 
våra studerande arenor ett stort inslag av idrott. Sporten är arenornas huvudevenemang och 
medför att lyckade idrottsevenemang leder till ökat idrottsutövande och större intresse för 
sporten. Presterar laget bra resultat eller till och med vinner SM-guld kommer det att sprida en 
positivism i samhället, ökad samhällelig stolthet. Peter Jensen förtydligar detta genom att 
säga, ”erbjuder vi ett bra utbud kommer det direkt eller indirekt att höja livskvaliteten på orten 
och stärka självkänslan hos medborgarna”. Tyvärr kan även detta fungera tvärtom. En negativ 
effekt som många evenemang för med sig är ökade trafik och buller störningar. Dock har 
Projekt Strömvallen vänt detta till något positivt genom att studera de miljömässiga aspekt-
erna. Den centrala placeringen gynnar miljön på så vis att besökare kan åka buss eller ta sig 
till arenan till fots eller på cykel. Närheten till Gävle city med den utbyggda kommunala 
servicen ger att trafikföringen inte kommer att påverkas nämnvärt med färdigställandet av 
området vid Strömvallen säger Leif Lindstrad. 
 
Arenornas evenemang som inte är sportinriktade tror vi kan hjälpa till att skapa nya sociala 
mönster. Genom att tillhandahålla ett brett evenemangsutbud kommer människor att ha 
möjlighet att besöka så mycket mer än sport. Det medför att människor med olika kulturer 
kommer träffas på evenemangen vilket leder till att den kulturella integrationen ökar.  



 43 

Vi tror att ett bra sätt för att lyckas med att erbjuda positiva evenemang är att arbeta politiskt 
korrekt. Det vill säga samarbeta med lokala företag, engagera lokala politiker och besluts-
fattare samt med en målsättning att minimera kostnaderna i allmänhet, men i synnerhet för 
samhället.  
 

6.4 Resurssamordning och kostnadsspridning skapar verksamhetsnytta 
 
Som framkommit i analysen i avsnitt 5.5 har utvecklingen av dagens evenemangs- eller 
multiarenor inte omhändertagit de aspekter fullt ut som krävs för att leva upp till innebörden 
av begreppet. Orsakerna kan vara många till varför detta inte gjorts men två bedömer vi som 
mer framträdande än övriga.  
 
För det första, den kulturella betingelsen i idrottsföreningens motiv till varför den finns, det 
vill säga utövandet av sporten. Eftersom allt helt naturligt kretsar runt sportutövandet och 
överlevnaden sportsligt sett blir detta tongivande i hur utvecklingen av arenan bedrivs. Det 
som prioriteras är den utveckling som direkt bär mot idrotten. Kan man i kölvattnet få ut mer-
värden eller motivera utvecklingen med fler argument än bara sportsliga är det givetvis bara 
bra. Driftsansvariga håller sig dock inom sitt område och tar inte ut svängarna så de kommer 
in på verksamhetsområden som är okända sedan tidigare. 
 
För det andra är det de förändrade ekonomiska betingelserna som gör att arenan måste 
utvecklas för att bära sina egna (ökande) kostnader och om möjligt ge ett överskott. Men även 
göras attraktiv för så stor publikbredd som möjligt. Utan publik inga publikintäkter och utan 
publik inga sponsorer vilket sätter käppar i hjulet för den sportsliga verksamheten. Med andra 
ord så måste arenan locka maximalt med betalande åskådare till sig för att inte bli en tärande 
del av resultaträkningen. 
 
För att nå målet med en multiarenautveckling på kort sikt måste kunskap involveras inom de 
områden som det finns brister i, inom den nuvarande organisationen. Skall det genomföras 
konserter i arenan skall branschfolk vara med och bidra med hur byggnationen skall se ut och 
vilken utrustning som skall finnas för att göra konsertupplevelsen minnesvärd. Likaså av-
seende mässor, konferenser eller andra sportevenemang för den delen. På så sätt kommer 
arenan att från början vara utrustad med rätt funktionaliteter och är det så att finansieringen 
begränsar inledningsvis så finns en investeringsplan där och förberedelserna är gjorda. 
 
Ser man utvecklingen i ett mer långsiktigt perspektiv finns det som vi ser de intressantare 
möjligheter att dra nytta av. Ute i samhället finns olika behov som endast kan tillfredsställas 
genom att minst två parter möts och bidrar till varandras behovsuppfyllelse. Oftast behöver 
det inte bli kostsamt heller. Ett bra exempel kommer från utbildningsvärlden. Studenter har 
behov av att komma in i företag/organisationer för att genomföra sina studier. Vissa företag i 
alla fall ser möjligheten att få något belyst inom sin verksamhet mot att de bidrar med 
tillgänglighet med mera så att studenterna kan genomföra sitt arbete. Detta ger att kunskapen 
ökar och kostnaderna är i det närmaste försumbara för företaget. Vidareutvecklas detta så kan 
det bli hur givande som helst och etableras samarbete med andra företag och institutioner kan 
man på så sätt få tillgång till värdefull kunskap genom att föreningen/arena bolaget på ett mer 
tydligt sätt blir en aktör/samarbetspartner inom olika nätverk. Ett klassiskt nätverksbyggande 
inom utbildning på högre nivå inom till exempel ekonomi, medicin, hälsa, barn och ungdoms 
verksamhet, fritidsledare, teknik (bygg, telekommunikation, energi) kommer det att öka 
nyttan för alla inblandade. Arena bolaget knyter kunskapen till sig i ett led att skapa sig 
verksamhetsfördelar. 
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6.5 Kvarstående frågor inför framtiden 
 
Avslutningsvis skulle vi vilja skicka med några förslag till vidare studier med anknytning till 
det område som vi behandlat inom ramen för denna uppsats. Det skulle vara intressant att 
göra en mer djupgående studie i samspelet mellan arenan och de evenemangsarrangörer som 
den vänder sig till, avseende arenans funktionalitet och de behov som en arrangör har för att 
ett evenemang skall bli av. Vilken utformning och utrustning måste finnas på plats för att ett 
högattraktivt koncept skall bli av och vilka ekonomiska faktorer spelar in i processen fram till 
ett beslut om genomförande, eller ej? 
 
Vidare skulle det vara intressant att titta närmare på hur arenan kan utvecklas på ett så 
optimalt sett som möjligt för att bli den evenemangs- eller multiarena som eftersträvas. I detta 
scenario skulle det vara frestande att välja bort (investerings)kostnader för att helt ekonomiskt 
förutsättningslöst ge sig hän i utvecklingen av infrastrukturen tillsammans med andra 
funktioner som måste till för att skapa den optimala multiarenan. I relation med att skapa ett 
evenemangsutbud som flyttar gränserna för vad som idag är möjligt. 
 
Om framtida forskare anlägger ett annat perspektiv och väljer att fokusera på kostnader och 
effektiviseringar inom driften av arenan för att sänka fasta och rörliga kostnader, finns en 
spännande öppning i att studera energikonsumtionen för att hålla is i en inomhusarena. En 
anläggning som i övrigt skall uppfattas av dem som besöker den som vilken byggnad som 
helst kopplat till inomhusklimatet. Ett annat perspektiv är att studera hur man kan optimera 
utformning och genomförande för att minimera kostnader vid omställning av arenan från en 
evenemangstyp till en annan. 
 
Dessa frågor och fler därtill borgar för att fler intresserade förutom oss kan få sin nyfikenhet 
stillad även i framtiden. Samtidigt som dessa forskare kan bidra med viktig information till 
utvecklingen av morgondagens multiarenor. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 

1. Vilket var/är syftet med (att genomföra) byggnationen? 
 
 
 

2. Vilken evenemangsbredd efterstävas? 
 
 
 

3. Hur aktivt bedrivs arbetet med att fylla arenan med andra aktiviteter än 
huvudändamålet med arenan? 

 
 
 

4. Hur starkt ekonomisktincitament finns för att fylla arenan med aktiviteter? 
 
 
 

5. Hur ser arenans roll ut i samhällsbilden? 
 
 
 
Önskvärt material att erhålla. 
 
Information om bolagsform och ev. kopplingar till andra aktörer som har intresse i arenan. På 
vilket sett och under vilka förutsättningar genomförs driften av arenan. 
 
Skisser/ritningar/lay-out bilder på arenan för via bildmaterial kunna (åter)ge en överblick av 
hur arenan är byggd. 
 
 
Övrigt 
 
Möjlighet till förnyad kontakt för ev. kompletteringar under bearbetning och sammanställning 
av intervjusvar. 



  

Bilaga 2. Göransson Arena – Fakta 
 
 

Hallen kommer att kunna avdelas i tre 
sektioner. För att utöka användningsom-
rådena för arenan planeras följande alter-
nativa golvbeläggningar. 
 

• Konstgräs - hela ytan  
• Sportgolv av trä - 1/3 av ytan 

 
Som en jämförelse och för att åskåd-
liggöra storleken kan nämnas att Läkerol 
Arena i Gävle skulle kunna få plats inuti 
Göransson Arena.137 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
137 Fakta om arenan. http://www.sandviken.se/kulturfritid/idrottsanlaggningar/goranssonarena/ 
omgoranssonarena.4.7dd3e3b71145f414f6e80008379.html. Bild, http://www.sandviken.se/kulturfritid/ 
idrottsanlaggningar/goranssonarena/skisserpressbildergoranssonarena.4.3ce469521125af6101380003331.html. 
Hämtat 10 oktober 2008. 

Fakta om arenan 
Konstfrusen isyta  67 x 111 m (65 x 105 spelyta) 

= 4 ishockeyplaner  
Total byggnads-
yta  

 
12 940 m²  

Takhöjd efter 
långsidorna  

min 12 m fritt under balk, 18,5 
m vid mittlinjen  

Högsta takhöjd  28,5 m över mittlinjen. 19,5 m 
över målet på kortsidan  

Takbalkar  14 st 0,5 x 2m  
   100,7 m längsta spännvidd  
   72,1 m kortaste spännvidden  
Takyta  ca 15 000 m²  
Entré  ca 527 m²  
Restaurang  210 platser  
Publikkapacitet  3 100 sittande  
   700 stående  
   210 i restaurangen  
   4 010 totalt  
Omklädningsrum  8 st  
Domarrum, artist-
loger  

4 st  

Konferenslokaler  2 - 70 m², 4 - 30 m², 8 - 12 m²  
Pålning  ca 540 pålar  
Kylrör  ca 8 mil  
Kylmedel  Koldioxid (finns enbart på en 

arena tidigare i Sverige)  



  

Bilaga 3. Göransson Arena – Planlösning 
 
Plan 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Plan 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 4. Göranssonska stiftelserna 
 
Konsul Göran Fredrik Göransson var den som grundade världskoncernen Sandvik år 1862. 
Familjen Göransson var huvudägare av koncernen i nästan 100 år. Under denna period 
bildade ättlingar till konsul Göransson stiftelser för olika allmännyttiga ändamål. Flera 
stiftelser har till uppgift att främja barn- och ungdomsverksamhet i Sandvikens kommun. 
Stiftelsernas fonderade medel utgörs till stor del av Sandvik-aktier. Stiftelserna bidrar årligen 
med totalt ca 60 miljoner kronor till olika ändamål inom Sandvikens kommun.138 
 
4.1. Göranssonska Fonden 
 
Stiftelsen den Göranssonska fonden grundades av Konsul Göran Fredrik Göransson under 
tidigt 1900-tal.  
 
Stiftelsens ändamål är: 
 
1. att lämna understöd till person, som genom ålder, sjukdom eller ekonomiskt nödläge är i 
behov därav, vilket understöd kan lämnas antingen direkt eller genom någon institution eller 
sammanslutning, som åtager sig detta uppdrag. 
 
2. att till behövande lämna stipendier för möjliggörande av studieutbildning, även detta direkt 
eller genom någon institution eller sammanslutning. 
 
Vem kan söka: 
 
Du ska vara bosatt i Sandvikens kommun. För studiebidrag gäller att sökande ska vara bosatt i 
Sandvikens kommun eller ha förälder som är bosatt i Sandvikens kommun eller förälder 
anställd på Sandvik AB i Sandviken.  
 
Vad kan man söka: 
 
Sjukbidrag (för personer med långvarig sjukdom eller handikapp)  
Tandvård  
Glasögon  
Studiebidrag  
 
Stiftelsen lämnar även bidrag till föreningar och organisationer med inriktning barn- och 
ungdomsverksamhet. Bidragen är behovsprövade.  
 
Ansökningstillfälle: 
 
15 februari 30 september 

                                                
138 Introduktion av Göranssonska stiftelserna. http://www.sandviken.se/kulturfritid/idrottsanlaggningar/ 
goranssonarena/goranssonskastiftelserna.4.7dd3e3b71145f414f6e80008372.html. Hämtat 10 oktober 2008. 



  

Ansökan skickas till: 
 
Stiftelsen den Göranssonska Fonden 
c/o Sandvik AB 
811 81 Sandviken 
 
Administration 
 
Kontorsadress: Åsgatan 10, 811 81 Sandviken 
Administrativ chef: Monica Rahm 
Administration: Ulrika Forsberg 
Administration: Lotta Lindahl 
 
Verksamhet 
 
Stiftelsen delar ut medel i form av stipendier och studiebidrag till enskilda studerande eller via 
föreningar. Bidrag lämnas till sjuka eller handikappade personer som ej är pensionärer, vilka 
är i behov av ekonomisk hjälp, organisationer som arbetar med detsamma kan även söka 
anslag. 
 
Bidrag som kan sökas är studiebidrag, sjukbidrag, glasögon, tandvårdskostnader, datorer m.m. 
Bidragen är behovsprövade. 
 
Större bidrag har lämnats till Drömfabriken, Gränsland m.m. 
 
Stipendier och bidrag lämnas bl a till Gävle högskola och Göranssonska skolan i Sandviken. 
 
Styrelsen: 
 
Ordinarie   Personliga suppleanter 
Stefan Henriksson, ordförande Monica Blomberg  
Gunilla Falck, v ordf  Jan Åhlander  
Fredrik Clason  Carl Gustav Hjort  
Irgens Bergh   Gunilla Bergh  
Helén Kihlström  Bengt S Nilsson  
 
 



  

4.2. Stiftelsen Albert och Anna Göranssons minne  
 
Grundare: 
 
Fröken Ester Göransson, Sandviken den 23 december 1943.  
 
Ändamål med Stiftelsen: 
 
§ 1 ur stiftelsens stadgar:  
 
"Denna stiftelse, som till minnet av ingenjören Carl Albert Göransson och hans hustru Anna 
Maria Göransson, född Eneström, skall benämnas "Stiftelsen Albert och Anna Göranssons 
minne", har till ändamål  
 

• huvudsakligen att lämna understöd åt behövande åldersstigna, sjuka eller lytta 
personer eller främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande 
av undervisning eller utbildning åt behövande.  

• i andra hand att i mån av behov i Sandviken gagna följande allmännyttiga ändamål, 
som icke pläga tillgodoses genom vanlig utdebitering, nämligen bättre sjukvård eller 
ålderdomsförsörjning eller ungdoms fostran och utbildning."  

 
Vilka kan söka:  
 
Sjuk- eller ålderspensionärer bosatta i Sandvikens kommun. Pensionärsföreningar inom 
Sandvikens kommun.  
 
Vad kan man söka:  
 
Storstädning, 1 gg/år  
Glasögon  
Tandvård 
Personliga bidrag 
Rekreationsresor  
Sjuk- och avlastningsavgifter, vid längre vårdperiod än 7 dgr  
Fotvård  
Hårvård  
 
Ansökningstillfälle:  
 
löpande under hela året  
 
Bidragen är behovsprövade. 
 
Administration 
 
Kontorsadress: Åsgatan 10, 811 81 Sandviken 
Administrativ chef: Monica Rahm 
Administration: Ulrika Forsberg 
Administration: Lotta Lindahl 
 
 



  

Verksamhet  
 
Verksamhetsansvarig: Mona Asp  
 
Hemsysterverksamhet, hårfrisörskor och fotvårdare.  
Estersgården  
Björkgatan  
 
Bidrag kan sökas till storstädning, glasögon, sjukhusavgifter vid längre sjukhusvistelser, 
tandvårdskostnader, m.m.  
 
Bidragen är behovsprövade.  
 
Stiftelsen anordnar rekreationsresor.  
 
Styrelsen:  
 
Ordinarie    Personliga suppleanter  
Henning Eneström, ordförande  Helén Kihlström  
Göran Gunnarsson, v. ordf.  Magnus Eneström  
Margareta Wiléen   Inga Hagström   
Conny Nordin   Lena Eneström  
Bo Gällstedt     
 
Större bidrag har bl a lämnats till: 
 
Drömfabriken 
Gränsland 



  

4.3. Sigrid Göranssons stiftelse 
 
Grundare: 
 
Fröken Sigrid Göransson, Sandviken i december 1947 
 
Ändamål med stiftelsen: 
 
§ 1 ur stiftelsens stadgar: 
 
"Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till barns och ungdoms vård och fostran på 
kulturell och kristlig grund i första hand i Sandviken men även inom landet i övrigt. Den kan 
för ändamålet lämna studiestipendier samt anordna konferenser och kurser." 
 
Vilka kan söka: 
 
Föreningar och organisationer med barn- och ungdomsverksamhet i Sandvikens kommun  
 
Ansökningstillfällen:  
 
31 jan, 31 mars, 31 juli, 31 oktober  
 
Ansökan skickas till: 
 
Sigrid Göranssons Stiftelse 
c/o Sandvik AB 
811 81 Sandviken 
 
Administration 
 
Kontorsadress: Åsgatan 10, 811 81 Sandviken 
Administrativ chef: Monica Rahm 
Administration: Ulrika Forsberg 
Administration: Lotta Lindahl 
 
Verksamhet 
 
Verksamheten bedrivs i fröken Sigrids gamla bostad Sigridsgården, tidigare Åsgården. 
 
Styrelsen 
 
Styrelsen består av Sandvikens församlings kyrkoherde, en representant från Sandvik AB och 
två representanter av Sandvikens Diakoniförenings styrelse utsedda personer. Styrelsen 
sammanträder minst fyra gånger per år. Ledamöterna tillsättes för en tid av sex år. 
 



  

Styrelsen:  
 
Bo Strömberg, ordförande  
 
Ordinarie styrelseledamöter  
 
Ulf Jensius  
Helén Kihlström  
Björn Camitz  
Hans-Erik Olsson  
Malin Palmberg, suppleant  
 
Större bidrag av bl a lämnats till: 
 
Drömfabriken 
Gränsland 
Sandvikens kommun i form av kamratstödjare och studieresebidrag 
 
 
 
 



  

Bilaga 5. Stiftelsernas viljeinriktningar för arenans användning 
 
I samband med att bidrag (aktierna i arenabolaget) lämnas till Sandvikens kommun avser 
stiftelserna ställa villkor för utgivande av bidraget med i huvudsak följande innehåll. 
 
 

1. Huvudsyftet med arenan skall vara att ge ungdomar och behövande handikappade med 
flera inom stiftelsernas destinatärs krets möjlighet att bedriva idrottslig och annan 
kulturell verksamhet. 

 
2. Sandvikens kommun skall gentemot stiftelserna och i avtal med eventuellt driftsbolag 

eller annan tillförsäkra att arenan används i enlighet med huvudsyftet. 
 

3. Den vinst som må uppkomma på grund av verksamheten i arenan alternativt i ett 
eventuellt driftsbolag skall användas för verksamheten i arenan och för underhåll av 
arenan. 

 
4. Arenan alternativt aktierna i arenabolaget får ej överlåtas till tredje man och får ej 

heller överlåtas i syfte att bedriva annan verksamhet än den som anges i punkten 1 
ovan. 

 
5. Arenan får, dock inte på sådant sätt att övriga villkor för bidraget inte kan uppfyllas, 

användas för föreningars elitverksamhet samt för andra ändamål vilka kan ge löpande 
intäkter. Dylika intäkter skall efter bestridande av löpande kostnader användas till stöd 
för huvudsyftet. 

 



  

Bilaga 6. Jernvallen Drift AB – Ägardirektiv 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga7. Jernvallen Drift AB – Bolagsordning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 8. Läkerol Arena – Fakta 
 
Läkerol Arena har lokaler och utrymmen som passar 
för alla tillfällen. I kombination kan de bli allt vad du 
vill och önskar. Det är bara tanken som begränsar. 
Arenan, med sina tre våningsplan, har allt från små 
grupprum och loger till större konferenslokaler med 
modernaste teknik. Stora friytor i korridorer som 
passar utmärkt för mässor och utställning och en 
foajé som kan användas både som utställningshall 
och festlokal. Den stora isytan där vi normalt spelar 
ishockey kan vara platsen för en stor bankett med 
trerätters middag likväl som konsertlokal, 
utställningshall eller föreläsningssal.139 
 
 
 

 
Arena fakta i korthet.140 
 

• Publikkapacitet 8.200 åskådare. 
• Åtta konferensrum med plats för allt från 

10 till 100 personer. Möjlighet finns 
även för ännu större sällskap genom att 
utnyttja entréhall, isyta [om 1 800 m²] 
och restaurang. 

• 48 st. loger med plats för 504 personer  
• 10 kiosker, 5 barer, café och 

souvenirbutik. 
• Restaurang för 352 personer. Köket har 

kapacitet för att servera över 1 000 
matgäster.  

• Stora mingelytor som gör arenan mycket 
luftig och flexibel. 

• Över 170 toaletter. 
 

 
 
 

                                                
139 Från folder – Möjligheternas Arena. http://www.brynas.se/upload/Dokument/Marknad/Lakerolfolder.pdf. 
Hämtat 7 november 2008. 
140 Korta Läkerol Arena-Fakta. http://www.brynas.se/templates/BIF_Page.aspx?id=758. Hämtat 11 oktober 
2008. 



  

Bilaga 9. Läkerol Arena – Planlösning 
 
Plan 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Plan 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Plan 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Plan 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 10. Brynäs IF – Stadgar  
 
STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening ” Brynäs IF:s vision och inriktning”141  
 
VISION  
Brynäs IF skall leda utvecklingen inom Svensk Hockey.  
 
FÖRENINGSIDÉ – ÄNDAMÅL  
Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet på högklassig ungdoms- och elitnivå.  
Brynäs IF tillhandahåller en mötesplats tillgänglig för alla, där Brynäs IF vårdar och utvecklar 
långsiktiga relationer med Föreningens intressenter.  
 
Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet 
med idrottens mål och inriktning.  
 
HEMORT  
Brynäs IF har sin hemort i Gävle.  
Föreningens stadgar är fastställda av årsmötet 1987-05-12, vid extra årsmöte 1987-12-17, vid 
årsmöte 1992-05-26, vid extra årsmöte 1993-03-31, vid årsmötet 1994-05-26, vid årsmötet 
2001-06-19, vid årsmötet 2005-06-16 samt vid årsmöte 2007-06-16.  
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
 
§ 1 Sammansättning  
Brynäs IF består av fysiska personer som har upptagits som medlemmar.  
 
§ 2 Tillhörighet  
Brynäs IF är medlem i Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och är därigenom anslutet till 
Sveriges Riksidrottsförbund (RF).  
Föreningen tillhör också det distriktsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är 
belägen samt vederbörande SIF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilken föreningens hemort 
är belägen.  
Härutöver tillhör föreningen Brynäs IF:s Idrottsallians.  
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga 
beslut och bestämmelser fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF eller 
vederbörande SIF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens 
handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.  
 
§ 3 Beslutande organ  
Brynäs IF:s verksamhet utövas genom följande organ;  
årsmöte, extra årsmöte, styrelsen och arbetsutskott.  
 
§ 4 Firmateckning  
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person/personer. 
 
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår  
Brynäs IF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.  

                                                
141 Folder Brynäs IF Stadgar, http://www.brynas.se/Foreningen/Brynas-IFs-stadgar/. Hämtat 8 november 2008. 



  

§ 6 Stadgetolkning  
Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte 
är förutsett i dessa stadgar, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i 
trängande fall av styrelsen.  
 
Medlem förbinder sig att genom sitt medlemskap i föreningen att ifråga om tillämpningen av 
dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.  
Tvist om tillämpningen av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten 
angiven ordning.  
 
§ 7 Stadgeändring  
Förslag till ändring av dessa stadgar får, förutom av styrelsen, skriftligen framläggas av 
medlem. För bifall till stadgeändring krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 
2/3 delar av antalet avgivna röster.  
 
§ 8 Ändring av föreningens föreningsidé - ändamål samt upplösning av föreningen  
För ändring av föreningens föreningsidé - ändamål samt för beslut om upplösning av 
föreningen, krävs beslut av två på varandra följande årsmöten hållna med minst sex månaders 
mellanrum. För beslut krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.  
 
I beslut om upplösning skall dels anges att tillgångarna skall användas till bestämt för 
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar med mera skall 
arkiveras till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande.  
 
Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt 
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska 
Ishockeyförbundet (SIF).  
 
FÖRENINGENS MEDLEMMAR  
 
§ 9 Medlemskap  
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.  
I föreningen finns enskild-, familje- och ständigt medlemskap.  
Genom beslut av årsmötet kan medlem på förslag av styrelsen utses till hedersmedlem i 
föreningen.  
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas 
samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall 
inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på 
medlemsansökan.  
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas inom tre veckor av den berörde enligt reglerna i 
RF:s stadgar.  
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att 
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.  
 
§ 10 Utträde  
Medlem som vill utträda ur Brynäs IF må göra det efter skriftlig framställan till styrelsen och 
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.  
 
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får 
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att 
medlemmen avförs från medlemsförteckningen.  



  

 
§ 11 Uteslutning med mera  
Medlem får inte uteslutas ur Brynäs IF av annan anledning än att denne har försummat att 
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  
Fråga om uteslutning kan inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av 
styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som 
föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om tillräckliga skäl för uteslutningen inte föreligger 
får föreningen i stället meddela denne varning.  
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig 
inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar.  
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av 
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.  
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av styrelsen och får av den berörde överklagas 
enligt reglerna i RF:s stadgar.  
 
§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter  
Medlem  
 
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,  
- har rätt till information om föreningens angelägenheter,  
- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i § 3 

nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,  
- skall betala de avgifter som beslutas av föreningen,  
- ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av årsmötet medan hedersmedlem 

är befriad från avgifter,  
- medlemskort får inte utlånas eller överlåtas,  
- har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.  
 
§ 13 Deltagande i den idrottsliga verksamheten  
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former vilka är 
vedertagna inom idrotten. Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av 
styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävling eller uppvisning 
arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Ishockeyförbundet ge sitt samtycke, såvida 
inte Svenska Ishockeyförbundet i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan 
ordning.  
Är arrangören inte ansluten till det SIF vilket är organiserat för att omhänderha den 
idrottsgren vilken tävling eller uppvisning gäller, får medlemmen delta endast om detta SIF 
godkänt tävlingen.  
 
§ 14 Spärrat spelarnummer  
En enig styrelse äger rätt att besluta, att för all framtid spärra användande av spelarnummer 
tillhörig spelare vilken styrelsen anser ha gjort en för föreningen synnerligen värdefull insats 
som spelare och/eller ledare.  
 
En enig styrelse kan också besluta att den enskilde spelarens nummer ej skall spärras men 
ändå hedras.  
 
Som bevis på att nummer spärrats eller hedrats utan spärrning, hissas i Brynäs Arena AB en 
replik av spelarens sist använda matchtröja.  



  

 
ÅRSMÖTE  
 
§ 15 Sammansättning, tidpunkt och kallelse  
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad 
inom Gävle kommun, på tid och plats vilken styrelsen bestämmer.  
 
Kallelse till årsmötet skall utfärdas av styrelsen, dels ske minst 60 dagar före årsmötets 
hållande via hemsidan och annonser i lokalpressen med angivande att motioner skall vara 
styrelsen tillhanda senast 30 dagar före utsatt årsmötesdag och dels senast 14 dagar före mötet 
genom hemsidan och annonser i lokalpressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till 
föredragningslista anslås på kansliet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller 
sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse 
för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.  
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelser, valberedningens förslag, 
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens 
skriftliga yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.  
I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.  
 
§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet  
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  
Förslaget från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen 
skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.  
 
§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet  
 
Person som varit medlem i föreningen under det senast förflutna kalenderåret, betalat förfallna 
medlemsavgifter och som under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt på årsmötet. 
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud och/eller via fullmakt.  
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  
Styrelseledamot och klubbdirektör har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 
§ 18 Beslutmässighet  
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar vilka är närvarande på 
mötet.  
 
§ 19 Beslut om omröstning  
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs med omröstning.  
Med undantag får de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla 
frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antigen absolut eller relativ. Val avgörs 
genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som fått högsta antalet röster 
är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.  
För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av antalet 
avgivna röster.  
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat medlem begär det skall dock val ske med sluten 
omröstning. Vid omröstning vilken inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag vilket 
biträdes av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör 
lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  
Beslut bekräftas med klubbslag.  
 
 



  

§ 20 Valbarhet  
Valbar till styrelse och valberedning är medlem av föreningen.  
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen 
eller till revisor i föreningen.  
 
§ 21 Ärenden vid årsmötet  
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:  
 

1. Fastställande av röstlängd för mötet  
2. Fråga om mötets behöriga utlysande  
3. Fastställande av föredragningslista  
4. 4.Val av ordförande och sekreterare för mötet  
5. Val av protokolljusterare och rösträknare  
6a.  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste  

verksamhetsåret  
6b. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste  

räkenskapsåret  
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets/räkenskapsåret  
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  
9.  Fastställande av medlemsavgifter  
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret’  
11. Behandling av styrelsens förslag av i rätt tid inkomna motioner. Motioner skall vara 

inlämnade senast 30 dagar före årsmötet  
12. Val av  

a) ordförande för en tid av ett år  
b) fyra övriga styrelseledamöter för en tid av två år (fyra övriga styrelseledamöter 
kvarstår ytterligare ett år, valen sker växelvis, dvs fyra ledamöter väljs första året samt 
övriga fyra ledamöter under andra året  

 
c) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år  
d) val av tre ledamöter till valberedningen, varav två ledamöter väljes för en tidsperiod 
om 2 år, av vilken en skall utses till ordförande. Den tredje ledamoten väljes för en tid 
av 1 år.  

13 Val av ombud till Brynäs IF:s Idrottsallians  
14 Övriga frågor  

 
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna samt förslag 
till stadgeändring får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmöte eller extra 
årsmöte.  
 
§ 22 Extra årsmöte  
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte  
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst en 1/10 av föreningens 
röstberättigade medlemmar begär det. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte avseende  
stadgeändringar. Framställan av förslag skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för 
begäran.  
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant 
möte att hållas inom två månader från kallelsen.  
 



  

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall skickas till medlemmarna 
senast sju dagar före mötet eller annonseras inom samma tid i lokalpressen. Vidare skall 
kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på kansliet. Underlåter styrelsen att utfärda 
föreskriven kallelse får den som gjort framställning utfärda kallelse i enlighet med föregående 
stycke.  
 
Vid extra årsmöte får endast de frågor som föranlett mötet upptas till behandling.  
Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs om 
ordinarie årsmöte.  
 
VALBEREDNING  
 
§ 23 Sammansättning och åligganden  
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.  
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande.  
Valberedningen sammanträder när ordförande eller minsta halva antalet ledamöter så 
bestämmer.  
Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet ha samtal med de vars mandatperiod 
utgår.  
 
Valberedningens förslag skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast sju dagar före 
årsmötet.  
 
REVISORER  
 
§ 24 Revision  
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och dess dotterbolag 
Brynäs Arena AB:s, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.  
Föreningens och dess dotterbolag Brynäs Arena AB:s räkenskaper skall vara revisorerna 
tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.  
Revisorerna skall granska styrelsens, verkställande direktörens förvaltning och räkenskaper 
för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisions-
berättelsen senast 14 dagar före årsmötet.  
 
STYRELSEN  
 
§ 25 Sammansättning  
Styrelsen består av ordförande samt 8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ord-
förande och de övriga befattningshavare som behövs, samt tillsätter protokollsekreterare. 
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.  
Övriga handläggande tjänstemän kan adjungeras för enstaka eller samtliga möten. Dessa har 
yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.  
Ledamot, vilken avgår under mandatperiod kan endast ersättas på årsmöte.  
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan 
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  
 
§ 26 Styrelsens åligganden  
 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 
föreningens angelägenheter.  



  

Brynäs IF:s styrelse skall som ägarföreträdare för Brynäs Arena AB utse bolagsstyrelsen inom 
Brynäs Arena AB, vars styrelseledamöter skall vara styrelseledamöter i föreningen Brynäs IF.  
Styrelsen skall- inom ramen för RF:s, vederbörande SIF:s, Brynäs IF:s Idrottsallians och 
dessa stadgar- svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 
medlemmarnas intressen.  
 
Det åligger styrelsen särskilt att:  
- tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,  
- verkställa av årsmötet fattade beslut,  
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,  
- ansvara för och förvalta föreningens medel,  
- tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 24,  
- förbereda årsmöte.  
 
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens 
förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen 
bindande regler och beslut efterlevs.  
Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.  
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter samt delegeras till föreningens 
kansli enligt styrelsens bestämmande.  
 
§ 27 Kallelse, beslutmässighet och omröstning  
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har 
begärt det, dock minst fyra gånger per år.  
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter 
är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av det totala antalet ledamöterna är ense 
om beslutet.  
Röstning får inte ske genom ombud eller via fullmakt.  
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning 
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast därefter följande 
sammanträde.  
 
§ 28 Överlåtelse av beslutanderätten  
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 
ett arbetsutskott vilket utses bland styrelsens ledamöter, på enskild styrelseledamot, kommitté 
eller annan av styrelsen utsedd person.  
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall snarast 
underrätta styrelsen härom.  
 
§ 29 Arbetsutskottet  
Vid första sammanträdet efter årsmötet utser styrelsen bland sig ett arbetsutskott om minst tre 
personer. Arbetsutskottet får inte vara i majoritet i föreningens styrelse.  
 
Protokoll föres av klubbdirektör eller annan utsedd person, vilken har yttrande- och 
förslagsrätt men inte rösträtt. Övriga handläggande tjänstemän kan adjungeras för enstaka 
eller samtliga möten. Dessa har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.  
§ 30 Brynäs Arena AB (Brynäs IF dotterbolag)  
 
Brynäs IF bedriver verksamhet genom Brynäs Arena AB, organisationsnummer 556620-3609, 
vilket är och skall vara ett av föreningen helägt aktiebolag. 



  

Bilaga 11. Brynäs IF – Bolagsordning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bilaga 12. Projekt Strömvallen 
 
Projekt Strömvallen har pågått ett par år och har utvecklats över tiden för att nu vara framme 
med en tänkbar lösning för omhändertagandet av en ny fotbollsarena i Gävle. FastPartner AB 
har presenterat tre olika lösningar för hur Strömvallen kan tas omhand och hur en ny arena för 
Gefle IF kan bli verklighet.  
 

Alternativ 1. Strömvallen är kvar som i dag, Konserthuset 
är kvar som i dag. En ny arena för elitfotboll behöver då 
byggas någon annanstans. I strandkanten har en ny pro-
menadväg ritats in.142 
 
 
 
 
 

 
Alternativ 2. Den gamla läktaren rivs och en helt ny 
arena och ett hotell byggs på platsen. Konserthuset 
byggs ut. Nedanför Konserthuset formas Gavleån till 
en cirkelrund bassäng. En ny bro byggs till Stads-
trädgården. Kastplan försvinner.143 I detta utförande 
kommer antalet sittplatser att bli ca 9 000 st. 
 

Alternativ 3. Den gamla läktaren bevaras men nya 
läktare byggs på övriga sidor av planen. Konserthuset 
kan få en liten utbyggnad men inget hotell byggs. Alla 
stora träd bevaras, Gavleån lämnas orörd men nya 
broar byggs över till Stadsträdgården. Kastplan finns 
kvar. Arenan rymmer i det här förslaget 5 000 – 6 000 
åskådare, men antalet sittplatser på den gamla läktaren 
blir betydligt färre än i dag av brandsäkerhetsskäl 144 
 
 

 
Det förslag till lösning som förordas av merparten av de 
inblandade i Gävle samt FastPartner är nummer två. Det som 
varit Akilles hälen och som grusar en eventuell fortsättning är 
åsikterna om den gamla byggnadsminnesmärkta läktaren ut 
mot Kungsbäcksvägen. I alternativ två kommer den att rivas 
för att möjliggöra ett nybygge på platsen. Röster har höjts 
rörande planerna för arenan och dess utförande från flera håll, 
bland annat från villaföreningen i området.145  

                                                
142 Sörgard I (2008). Tre alternativ för Strömvallen – Gävleborna positiva till planerna. Artikel i Gefle Dagblad 
2008-11-06.  
143 Ibid. 
144 Ibid.  
145 Juggas B (2008). Monumental nonchalans. Artikel i Arbetarbladet 2008-11-05 http://arbetarbladet.se/kultur/ 
kronikor/1.219286. Hämtat 6 november 2008. 



  

 
Läktarens bevarande är också en central fråga som engagerar många 
enskilda kommunmedborgare vilka stöds av Länsstyrelsen.146 Enligt 
FastPartner147 samt Leif Lindstrand är en rivning nödvändig för att 
komma i mål med alternativ två som är det alternativ som anses vara det 
mest fördelaktiga eller ändå alternativet för att få ekonomi i och 
säkerställa driften för evenemangsområdet som helhet och den nya 
fotbollsarenan i synnerhet. Läktarens vara eller inte vara har i sann 
Shakespeare-anda varit en av de frågor som präglat projektets process 
med framtagandet samt utformningen av evenemangsområdet. 
 
Lokaliseringen av arenan till den plats som förslås ingår i projektet som en möjlighet till 
utveckling av centrala Gävle i vidare aspekter samt att kopplingen till kulturen är viktig för att 
utveckla fotbollen avseende just kultur och attityder m.m. i samröre med fotbollen. Till det 
kommer som Anders Berg påpekar en central placering att inverka positivt på miljön då gjord 
studie visar på att till exempel trafikföringen inte kommer att påverkas jämfört med vad som 
är idag. Ett av målen med projektet är att få publiken att använda alternativa transportsätt och 
lämna bilen hemma då det centrala läget och allmänna kommunikationsmedlen är väl 
utbyggda in till centrala Gävle. 
 
Kommunens företrädare ser positivt på att utveckla området runt konserthuset etc. och i 
förslaget ingår att kommunen säljer anläggningarna till FastPartner som sedan bygger och 
driver evenemangsområdet och kommunen hyr in sig faciliteterna efter att området är färdig-
ställt.148  
 
Det fortsatta arbetet inriktar sig under 2008 på att omhänderta den demokratiska processen 
och om den faller väl ut kan beslut i kommunen fattas om vilket alternativ som skall 
vidareutvecklas och detaljplaneras tidigt 2009. Först därefter kommer den nya fotbollsarenans 
framtida utformning och drift etc. att kunna presenteras på detaljnivå.149 
 
 

                                                
146 Höglund A (2008). Gävles nya evenemangsområde. Artikel i Gefle Dagblad 2008-11-05. Bild från 
kulturtoppen i Arbetarbladet. http://arbetarbladet.se/kultur/kulturtoppen/1.222723, hämtat 6 november 2008. 
147 Sörgard I (2008). Tre alternativ för Strömvallen – Gävleborna positiva till planerna. Artikel i Gefle Dagblad 
2008-11-06. 
148 Ibid. 
149 Ibid. 


