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Förord 
 

Författarna vill här passa på att uppmärksamma och tacka några personer som 

har varit av betydande relevans för att denna studie skulle kunna genomföras. 

Först vill författarna framföra sina djupaste tacksamheter till de informanter som 

ställt upp och tagit sig tid att medverka i denna studie. På grund av att 

informanterna skall hållas anonyma kan vi inte här tacka dem vid namn, men ni 

vet vilka ni är, och ni har varit till stor hjälp. 

Författarna vill också uppmärksamma och tacka vår handledare till denna studie, 

Leena Hagsmo. För värdefulla tips, råd och kommentarer som har hjälpt studien 

framåt och påverkat kvalitén på arbetets helhet.   
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Sammanfattning  
Idrottsarenor, och för denna uppsats del, ishockeyarenor, har med åren kommit att få större 

betydelse än bara den betydelsen den skapar för själva idrottsföreningen och laget som spelar 

där. Allt fler arenor har fått ett så kallat multi koncept och således blivit multi-arenor. Arenor 

som kan användas till en rad olika evenemang, som exempelvis ishockeymatcher, curling 

turneringar, konferenser, musikkonserter och andra typer av evenemang. I denna studie, med 

hjälp av tre studieobjekt, Läkerol arena i Gävle, Löfbergs arena i Karlstad och Cloetta Center i 

Linköping, avser författarna att belysa och bättre förstå fenomenet med multi-arenor. Främst 

utifrån vilken betydelse en sådan arena har för besöksnäringen i staden, hur arenan kan skapa 

nya evenemangsmöjligheter, om den förbättrar stadens image som helhet och om en sådan 

arena kan fungera som en symbol.  

För att bättre förstå detta fenomen kommer uppstasen ha ett producentperspektiv, det vill säga 

att uppsatsen kommer fokusera kring producenterna av arenan och turismnäringen i de 

aktuella städerna. Genom detta är de metoder som använts i denna studie främst kvalitativa 

intervjuer med producenter, det vill säga arenaansvariga och kommunföreträdare för 

besöksnäringen. Vidare har även en innehållsanalys av de aktuella städernas resebroschyrer 

gjorts, för att se hur arenan används i marknadsföringen och så har även de respektive länens 

regionala utvecklingsplaner studeras, för att se hur de avser använda sin multi-arena. Den 

vetenskapsteoretiska ansats som använts för detta är en socialkonstruktivistisk teori, med en 

hermeneutisk tolkningslära.  

Dem teorier som främst använts i denna uppstats, för att belysa problemområdet och besvara 

syftet, är teorier kring evenemang, sportevenemang, multi-arenor, evenemangsplanering, 

konkurrens, regional utveckling, imageskapande och symboler. Den empiriska insamlingen av 

data presenteras sedan i tre kapitel (5,6 och 7), där det första av dessa kapitel inriktas mot 

befintlig marknadsföring och planering, således data från resebroschyrer och regionala 

utvecklingsplaner, medan de två övriga empirikapitlen fokuserar kring dem intervjusvar som 

inkommit till denna studie, och har således större fokusering kring producenternas åsikter, 

förhoppningar och arbetsmetoder för att skapa en attraktionskraftig arena.  

Sedermera analyserars den insamlade datan mot de tidigare presenterade teorierna i kapitel 8, 

där även en viss diskussion förs kring de berörda områdena, för att sedermera komma fram till 

de mer avgränsade slutsatserna som denna studie mynnar ut i. Där de främsta slutsatserna är 

att de olika arenorna har bidragit till att skapa större evenemangsmöjligheter för de olika 

städerna, arenorna har även förbättrat städernas image, och kan också i vissa fall fungera som 

symboler för de olika städerna. Genom detta, möjliggörs det att konstatera att arenorna har 

haft en positiv inverkan på turismströmmarna till de olika städerna, dock är det fortfarande så 

att samtliga arenor fortfarande är av störst relevans för de respektive ishockeylagen som 

spelar där. Det finns också sociala skillnader mellan de tre städerna som medför vissa 

skillnader dem emellan, men de övergripande dragen är detsamma för samtliga tre 

studieobjekt. 

Nyckelord: Multi-arenor, Läkerol arena, Löfbergs arena, Cloetta Center, Evenemang, Turism, 

Symboler, Image, Konkurrens, Regional utveckling.      
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Abstract 
Sports centers, and in the case of this study, ice hockey arenas, have begun to bear more 

meaning than just an arena for sporting events and for the local athletic association. More and 

more stadiums have been developed into so called multi-purpose stadiums, and that means 

that those stadiums can host more than one form or type of event, whether it is a concert, 

sports meet or a convention. This study focuses on three different multi-purpose stadiums in 

three different Swedish cities. These stadiums are Läkerol Arena in Gävle, Löfbergs Arena in 

Karlstad and Cloetta Center in Linköping. By studying these stadiums, the authors of this 

study want to examine the phenomenon with multi-purpose stadiums. The authors want to see 

how much a multi-purpose stadium of this sort affects the tourism in a city that has one such 

stadium, furthermore if said stadium can be able to create new possibilities for events, if the 

stadium improves the city’s image and if such a stadium can become a symbol for a city or 

region.  

To better understand this phenomenon, this study will follow the producers’ perspective, that 

is, focus on the different producers that help develop the arena, attract new events as well as 

the producers of the tourism industry in these cities. This paper will use methods for research 

that focus on qualitative interviews with different producers, that is, those in charge of the 

stadiums and those in charge for the tourism industry in each city. This study furthermore 

includes a content analysis of these different cities’ travel brochures, to see how the stadium is 

being branded in said brochures. In addition to the brochures, the regional development plans 

of Gävle, Karlstad and Linköping, have also been studied to see whether or not the stadium in 

each city is included in their plans for further development. The epistemological approach of 

this study is of a social-constructivist type with hermeneutic interpretation learning.  

The various theories used for this paper, help to illustrate the problem area and further answer 

the aim of this study. These theories have their roots in events, sporting events, multi-purpose 

stadiums, event planning, competition, regional development, image-making and symbolism. 

The empiric data is presented further through chapters 5 to 7, where the first of these chapters 

focuses on existing branding and planning, thus presenting the information gathered from 

brochures and regional development plans whereas the remaining two chapters present the 

information gathered from the interviews that where conducted during this study, and thus 

focus on the producers thoughts, hopes and work methods to create a highly attractive 

stadium.  

The last chapters consist of the analysis of the gathered empirical as well as the theoretical 

material, where a discussion is held about the affected fields, to come to conclusions that 

mark the ending of this study. The main conclusions being the contribution the various 

stadiums make towards broader event possibilities for the various cities as well as the 

improved images of said cities with the help of these multi-purpose stadiums and the 

symbolic value these stadiums have brought to the cities and regions they are built in. To 

conclude this, these stadiums have had a positive impact on the tourism flows within their 

cities. Although, one must remember that these stadiums are most relevant to the hockey 

teams that play in these stadiums. Furthermore, there are some social differences between the 
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cities of Gävle, Karlstad and Linköping that differentiate these cities from one another, but the 

overall traits are still very similar between these three study objects.    

Keywords: Multi-purpose stadiums, Läkerol Arena, Löfbergs Arena, Cloetta Center, Events, 

Tourism, Symbols, Image, Competition, Regional Development   
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1. Inledning 
Författarna till denna uppsats skriver denna i samband med utbildningen turismvetenskap vid 

Karlstads universitet. Uppsatsen är det slutgiltiga arbetet efter tre års heltidsstudier, och är 

således vårt examensarbete. 

Uppsatsen kommer att fokusera kring så kallade multi-arenor (definition nedan). Anledningen 

till att detta studieområde valdes till uppsatsen var att båda författarna har ett starkt 

idrottsintresse, och denna typ av arenor tillhandahåller många sportevenemang. De 

studieobjekt vi valt att studera i denna uppsats är Läkerol arena i Gävle, Löfbergs arena i 

Karlstad och Cloetta Center i Linköping. Argumenten till att just dessa tre arenor valdes som 

studieobjekt är flera. Dels står samtliga av dessa tre huvudsakligen som värd för 

sportevenemang i form av SHL (Svenska hockey ligan) matcher, där Brynäs IF spelar sina 

hemmamatcher i Läkerol arena, Färjestads BK spelar i Löfbergs arena och Linköping HC i 

Cloetta Center. Arenorna har liknande kapacitet vid ishockeymatcher, där Läkerol arena är 

störst med en kapacitet på 8620 personer, Löfbergs arena har kapacitet för 8250 personer och 

Cloetta Center kan ta emot 8500 åskådare (Shl.se). Vidare arrangerar samtliga av dessa arenor 

en vid uppsättning andra evenemang, dels med sportanknytning men även andra former av 

evenemang. Samtliga av dessa arenor är även placerade i mellanstora svenska städer samt att 

alla tre arenor har namn som är anknutna till lokala företag, Läkerol i Gävle, Cloetta i 

Linköping och Löfbergs i Karlstad. Samantaget gör detta, anser vi, det möjligt att studera och 

jämföra dessa olika multi-arenor i Sverige, och vilken betydelse de kan ha för respektive stad 

och region.   

Efter denna korta inledning av uppsatsens intentioner går detta inledande kapitel vidare med 

en bakgrundsbeskrivning, där turismens utveckling och betydelse beskrivs. Vidare kommer 

detta kapitel att innehålla en problemformulering och ett syfte som tydligt visar vilken 

problematik som finns kring multi-arenor, och dess koppling till turism, och även vilken 

föresats uppsatsen i sin helhet har. Vidare i detta kapitel kommer även ett antal centrala 

begrepp att behandlas lite närmare, för att ge läsaren en tydligare förståelse för dessa, men 

även för att tydligt urskilja vad författarna avser när de använder sig av dessa begrepp. En 

underrubrik kommer avse att ge läsare en förståelse för vilka delar av denna problematik som 

inte kommer att behandlas fullt så ingående som andra. Avslutningsvis kommer detta kapitel 

ge en övergripande disposition för hela uppsatsens utformning.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Turismen är en väldigt gammal aktivitet, det finns spår efter turistaktiviteter så långt tillbaka 

som 1500 år f. Kr. (Blom & Nilsson, 2005: Bohlin & Elbe, 2007). Vidare går det dock att se 

en turistisk utveckling även efter det. Under antiken, 800 f. Kr till 500 e. Kr kom mer 

idrottsrelaterade händelser som exempelvis olympiska spelen i Grekland, och dessa lockade 
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besökare från fjärran. Utvecklingen fortsatte, och pilgrimsresor under medeltiden (500-1500 

e.Kr.) blev något väldigt stort. Blom och Nilsson (2005) beskriver detta som väldigt tidiga 

”charterresor”. Under 1600- och 1700-talen kom något som kallades ”Grand Tour”. Detta 

innebar att studenter från, oftast rikare familjer, genomförde en resa, i sällskap med en 

handledare, till andra länder efter sin utbildning på jakt efter kunskap och vidare studier.  Det 

som dock är nytt för turismen i vår tid är att den har fått en allt större uppmärksamhet och 

betydelse, dels från enskilda individer, men också från ett näringslivsperspektiv. 

Turismindustrin ses nuförtiden oftast som en räddningsplanka för regioner som har hamnat i 

kris, då de traditionella näringarna kanske inte längre kan erbjuda arbetstillfällen för 

lokalbefolkningen som tidigare. Anledningen till att denna utbredning av turismindustrin är 

möjlig kommer ifrån att människor har mer fritid och förbättrad ekonomi idag, jämfört med 

tidigare. Dessa ökande resurser för individer har medfört att de kan ta sig till platser och 

besöka resmål som de bara för några år sedan kanske inte ens visste fanns. I och med detta 

ökande intresse för att utveckla attraktiva turistdestinationer, som kan bringa ekonomisk 

vinning till regioner, har utvecklats, har även konkurrensen mellan olika destinationer blivit 

allt hårdare. Detta leder till en allt mer sofistikerad marknadsföring av platser, men också ett 

synsätt av att ständigt behöva överträffa varandra med vad som erbjuds på destinationen 

(Blom & Nilsson, 2005). Denna tydliga uppgång för turismindustrin har medfört att den blivit 

en viktig inkomstkälla för många, och genom detta kommer den troligtvis fortsätta växa, eller 

som Blom och Nilsson (2005, s. 8) uttrycker det: Turismen har blivit en av de största 

näringarna i världen och är således mycket viktig för många länders ekonomier. Näringen är 

fortfarande i stark expansion.  

Mossberg och Johansen (2006) belyser vidare att evenemangsturism är ett av de mer 

intressanta områdena inom turismnäringen, då utifrån att detta segment är ett av de mest 

expanderande och lönsamma inom besöksnäringen. Detta belyses även genom att en av de 

större dragningskrafterna som får inhemska resenärer att besöka destinationer är just 

idrottsevenemang. Enligt HUI Researchs rapport (2013) består idrottsevenemang som syfte 

för resa av 10 procent utav fritidsresenärerna.  

Genom detta är det föga förvånande att även utvecklingen för att kunna skapa attraktiva 

evenemang gått framåt, då främst via nya konstruktioner av faciliteter, och kanske främst 

arenor för detta. Larson och Fredriksson (2007) menar att under 1960- och 1970-talet byggdes 

många nya arenor i Sverige. På den tiden var arenorna dock byggda och konstruerade för att 

passa enbart till en specifik sport, till exempel fotboll eller ishockey. Den utveckling som i 

dag kan skönjas är istället att de arenor som byggs skall kunna klara av flera olika sporter och 

även andra typer av evenemang. Utvecklingen går således mot flexiblare arenor som skall 

kunna nyttjas över lång tid och inte bara gynna en intressent, och således ge staden 

möjligheter att arrangera en rad olika former av evenemang på en plats.  
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1.2 Problemformulering 
 

Larson och Fredriksson (2007) menar att det upplevelsesamhälle vi idag lever i är starkt 

genomsyrat av en evenemangskultur. Mossberg och Johansen (2006) i sin tur belyser att 

evenemangsturism är en av de mest lönsamma turismnischerna som finns. Larson och 

Fredriksson (2007) påpekar dock att evenemang kan ha både positiva och negativa effekter 

för en värdstad. De positiva effekterna kan vara bland annat genom ökade turismflöden, ökade 

skatteintäkter och högre sysselsättning för staden. Medan de negativa effekterna kan vara 

exempelvis nedskräpning, dyra investeringar och negativ publicitet, om inte evenemanget 

lever upp till förväntningarna. Det är därför viktigt att notera att evenemang inte bara kan ha 

positiva effekter för en stad, utan likväl negativa.  

Larson och Fredriksson (2007) påpekar dock att för att kunna anordna sportevenemang, om 

det så är lokala som internationella krävs en tilltalande arena. Det finns dock en stark 

diskussion om det är lönsamt att bygga dyra arenor, och om det är vinstgivande. Eller som 

Nancy, Hodur och Leistritzs (2006, s.64-65) uttrycker det: 

Efforts to develop stadiums, convention centers, and other 

visitor-oriented facilities often require public investment or 

support, and local economic benefits are frequently cited as a 

justification for public investment in such facilities […] 

However, economic impact analyses of sports facilities and 

other entertainment events have come under increasing criticism 

in recent years, with a number of authors suggesting that these 

studies often seriously overstate the economic benefits accruing 

to host communities […] At the same time, other analysts have 

found that visitors to sports events, festivals, and other visitor-

oriented and event related activities can produce very substantial 

economic impacts for the host area. 

Utifrån detta är det dock viktigt att även notera och komma ihåg att det inte bara är turister 

som kan skapa ekonomiska effekter av ett evenemang, även lokalbefolkningen besöker 

sådana arrangemang. Det är därför vitalt att notera att om ett evenemang inte produceras, 

kommer troligen många från den lokala befolkningen att söka sig till andra städer eller 

regioner för att besöka likartade evenemang (Nancy, Hodur & Leistritzs, 2006), något som 

inte bara ger en förlust för staden ekonomiskt, utan även kan försämra lokalbefolkningens syn 

på den egna staden.   

Det som ändå är genomgripande för bygget av nya arenor i Sverige idag är att de har ett 

multikoncepts tänkande, och att de skall kunna användas till många olika evenemang (Larson 

& Fredriksson, 2007). Det kan dock finnas flera problematiker kring detta. För det första, 

utifrån att evenemangsturismen blivit allt mer populär och betydelsefull satsar allt fler städer 

på att utveckla en sådan verksamhet. Följden blir att konkurrensen om turisterna blir extremt 

hård, och alla destinationer kan inte bli ”vinnare” i denna konkurrens, något som kan medföra 
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risker för städer, genom dyra satsningar men få turister. För det andra är det genom detta 

viktigt att kunna erbjuda något unikt, som är specifikt för den aktuella staden och arenan i 

fråga, för att kunna få arrangera populära arrangemang. Det blir därför intressant att notera att 

samtliga av våra tre studieobjekt, Läkerol arena, Löfbergs arena och Cloetta Center samtliga 

är ritade och designade av samma arkitekturfirma (cision.com), vilket gör att det går att se 

avsevärda likheter mellan dessa tre arenor, i funktion, kapacitet och utseende. Något som då 

kan uppfattas som att de inte bara tävlar på samma marknad om att få arrangera evenemang, 

de tävlar även med samma redskap och förnödenheter som konkurrenterna. Vad är det då som 

gör att någon av dessa arenor blir mer attraktiv för evenemang än den andra? Eller är det bara 

en fråga om geografisk position som gör att de får arrangera vissa evenemang? Eller finns det 

en annan förklaring? Arbetar arenorna aktiv på något sätt för att bli mer konkurrenskraftiga, 

trots att de är så lika? 

Arenor, eller då så kallade multi-arenor har inte bara den funktionen att de kan göra det 

möjligt för en stad att arrangera evenemang, utan den kan också bli en ikon eller en symbol 

för en hel stad, och kan således bidra till att höja en stads image. Det är heller inte ovanligt att 

områdena i och omkring arenorna utvecklas till mer än bara en skådeplats, ofta finns andra 

idrottsmöjligheter, men även möjligheter till konsumtion av exempelvis mat och alkohol 

(Larson & Fredriksson, 2007). Utifrån detta går det då att se att en arena kan komma att 

uppfattas som en symbol för en hel stad, och således bli ett landmärke som gör potentiella 

turister medvetna om, och intresserade av, att besöka en stad. Det finns dock delade meningar 

om hur eftersträvansvärt och betydelsefullt det är för en stad att ha en tydlig symbol. Anholt 

(2010) påpekar bland annat att spektakulära byggnader och liknande bara har en effekt för en 

stads image om det är en del av en större helhet, alltså att bara i detta fall ha en multi-arena 

skulle då enligt Anholt (2010) inte höja en stads image, om staden i övrigt inte var 

sammanlänkad med andra evenemang och sportutövande. Detta blir då således problematiskt 

att veta om det är eftersträvansvärt att försöka få en multi-arena som symbol för en stad, och 

vilka effekter det kan medföra?  

Författarna noterade även, utifrån en egen observation, kring arenan Camp Nou i Barcelona 

flera intressanta fenomen som medförs av en välkänd arena. Dels det som nämndes ovan, att 

det ofta utvecklas flera andra attraktioner kring arenan. I Camp Nous fall fanns bland annat en 

tre våningar hög souvenirbutik som trots att inget evenemang arrangerades den dagen var 

välfylld med besökare. Även resturanger och dylikt var välbesökta den dagen. Vilket vida 

belyser arenans dragningskraft i sig själv. Vidare beskriver Larson och Fredriksson (2007) att 

det finns en ny trend, så kallade ”Stadium tours” som växt sig allt mer populärt. Detta innebär 

kortfattat att det finns möjligheter för besökare att få guidade turer, där hela arenan visas upp, 

vilka funktioner den har och så vidare. Detta blir en form av nostalgiturism, där människor 

vill besöka platser där historiska evenemang utspelats, detta ger också arenan mer värde än 

bara som funktionell, den får ett kulturellt mervärde helt enkelt. Detta noterade även 

författarna vid observationen på Camp Nou, där kön till en sådan ”Stadium tour” var lång, 

trots det relativt höga priset på 23 Euro. Nu har ju Camp Nou den fördelen av att fotbollslaget 

FC Barcelona, som är ett världskänt lag, spelar där och bidrar i och med det till att turister 

besöker arenan. Men hur kan dessa ”sid-attraktioner” appliceras på de svenska multi-
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arenorna, där lagen inte alls har en så massiv popularitet internationellt? Eller görs det redan 

satsningar idag kring detta i någon form? Då det är av avsevärd betydelse att ständigt fortsätta 

utveckla en arena för att inte tappa besökare och attraktionskraft i framtiden.  

Att skapa en attraktiv image är naturligtvis av yttersta vikt, och multi-arenor kan vara en 

viktig del i detta. Larson och Fredriksson (2007) menar att destinationsimage är en 

summering av intryck, uppfattningar och föreställningar en människa har av en destination. 

Vidare beskriver de att evenemang kan spela en avgörande roll för att skapa en positiv image 

som kan leda till urban utveckling. Image kan dock problematiseras utifrån att mycket av den 

information som kan skapa människors uppfattningar och intryck kan komma från media. 

Westlund (2011) påpekar till och med att vi lever ett medieliv, då vi inte bara konsumerar 

media, utan lever våra liv genom den. Detta ger då en tydlig bild av att multi-arenor behöver 

en positiv mediabild, dels för att skapa attraktion kring själva arenan, men också för att hjälpa 

staden till en attraktiv image. Utifrån detta går det alltså att se det vitala med att utnyttja 

media för marknadsföring, allt från tv, reklam, sociala medier och tidningar, då vi som 

tidigare nämnts lever i en medieålder och det är där kundbasen till stor del finns. Så hur sätter 

multi-arenan staden på kartan, och hur bidrar den till att ge staden en plats i folks 

medvetande? 

Så sammanfattningsvis går det att se att en multi-arena kan ha en viktig roll för en stad, både 

som symbol, imageskapande och för att attrahera olika typer av besökare. Det är dock långt 

ifrån självklart att så är fallet i våra tre studieobjekts fall, så därav är det ytterst relevant att 

vidare studera detta. 

1.3 Syfte 
 

Det finns olika möjliga infallsvinklar till vad ett syfte egentligen innebär. Björklund och 

Paulsson (2003, s.39) menar exempelvis att ett syfte kan vara av olika slag, som till exempel 

att förstå-, förklara-, förutsäga- eller beskriva något. Eftersom detta problemområde är, som 

tidigare nämnts, invecklat och mångtydligt, och inte styrs av några ”naturlagar”, anser 

författarna att det är ogenomförbart att förklara det som om att det vore på ett specifikt vis, 

och att det alltid skulle vara så.  

Syftet med studien är således att förstå fenomenet med multi-arenor ur ett 

producentperspektiv. Fokus ligger på hur producenter, i egenskap av arena- och 

kommunansvariga arbetar för att skapa en attraktionskraftig arena som stadens besöksnäring 

kan dra nytta av, och som symboliserar och utvecklar staden. Utöver detta avser syftet med 

denna undersökning även att studera likheter och skillnader som finns mellan de tre valda 

studieobjekten, Läkerol arena i Gävle, Löfbergs arena i Karlstad och Cloetta Center i 

Linköping. Tyngdpunkten ligger på hur arenan används, samt hur arenan utvecklar och 

symboliserar staden. 
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1.4 Frågeställningar 
 

Utifrån den problemformulering som givits, och det syftet som avgränsat studien, kommer 

följande frågeställningar prägla uppsatsen: 

 Hur främjas dessa städer av att ha en multi-arena, och hur påverkar den 

besöksnäringen i staden? 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan dessa städer i användandet av sin multi-

arena? 

 

1.5 Centrala begrepp 
 

Vi finner det som nödvändigt att tidigt i denna uppsats klargöra några centrala begrepp som 

frekvent kommer att användas i denna uppsats. Trots att dessa begrepp är gängse 

förekommande i vanligt tal, och används ofta, är det ändå av nödvändighet att klargöra hur vi 

ser på begreppen, och hur vi använder dem. Dels utifrån att undvika onödig förvirring, men 

även för att ge möjligheten till andra att kunna återskapa vårt arbete med samma begreppsram 

som vi valt att använda.   

1.5.1 Turism 
 

Det upplevs i dag som att det finns olika definitioner av vad turism är och vem som är turist. 

Det som ändå framgår är att det krävs någon form av förflyttning, från bostadsorten till en 

destination. Vidare är även tiden ofta en intressant variabel, och även avståndet. Utifrån detta 

är en vanlig definition av turisten att denne skall vara borta från hemmet mellan 24 timmar 

och ett år, och att avståndet till destinationen skall vara längre än 10 mil från bostadsorten. 

Dock har denna definition kommit under viss kritik, genom att den nya tekniken gör det 

möjligt att resa långa sträckor och tillbaka, utan att för den skull vara borta i 24 timmar. Även 

avståndet på 10 mil har varit ifrågasatt, något som gör det svårt att ge någon allmängiltig 

definition av turismresan (Blom & Nilsson, 2005). Något som gör att Blom och Nilsson 

(2005, s. 11) väljer att definiera turism som: [E]n temporär migration där återvändandet till 

hemorten och tidpunkten för detta i regel är bestämda i förväg. Hanefors och Mossberg 

(2007) visar också på att någon entydigt fast avgränsning av turisten är en väldigt svår fråga, 

som också kan skifta mellan olika förhållanden och individer, och att många tidigare försök 

till klara definitioner inte fallit speciellt väl ut som allmängiltigt för hela turismvetenskapen. 

Hanefors och Mossberg (2007, s.26) hänvisar ändå till FNs etablerade definiton av turism, 

som innefattar tre avgränsningar, nämligen; (1) Resan ska gå till en plats utanför resenärens 

vanliga omgivning. Detta exkluderar vanliga pendlingsresor. (2) Den sammanhängande 

vistelsetiden på platsen för besöket ska vara högst ett år, annars kan det tolkas som 

bosättning. (3) Huvudsyftet med resan ska vara annat än att utöva lönearbete, som betalas av 
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någon på platsen. Utifrån denna genomgång av begreppet turist, kommer vi i fortsättningen 

att hålla oss till den breda definitionen av en turist som någon som förflyttar sig från sin 

vanliga hemmiljö till en annan plats och som är borta i mindre än ett år, när vi skriver om 

turister. 

1.5.2 Evenemang 
 

Mossberg och Johansen (2006) pekar på att använda sig av begreppet evenemang är något 

komplext, just utifrån att det både kan appliceras på storskaliga evenemang som olympiska 

spel, men även på mindre arrangemang som en körstämma.  

Mossberg och Johansens (2006, s.136) snäva avgränsning av evenemang och således vår 

definition blir då att: Det är en händelse som är avgränsad i tid och rum, där en arrangör, ett 

antal deltagare och ett fast program kan urskiljas. Evenemanget skall också vara av viss 

storlek och ha betydelse för platsen ifråga.  

1.5.3 Evenemangsturism & Sportturismevenemang 
 

Det går således, utifrån tidigare definitioner, att se hur kombinationen mellan evenemang och 

turism skapar det så kallade begreppet evenemangsturism, en form av turism där turister reser 

från sin ursprungliga hemmiljö för att ta del av en händelse som arrangeras av specifika 

personer, företag eller dylikt. Ett arrangemang som är tydligt avgränsat och har ett antal 

deltagare och en tydlig handlingsplan.  

Sportturismevenemang är uppdelat i två grupper, antingen är turisten en åskådare på ett 

sportturismevenemang, och då är definitionen av detta detsamma som evenemangsturism med 

den enda skillnaden att evenemanget är av sportkaraktär. Är däremot turisten direkt aktivt 

delatagande i ett sportturismevenemang, exempelvis om en person reser till Dalarna för att 

deltaga i Vasaloppet är denne person fortfarande en evenemangssportturist men med en annan 

motivbild till besöket (Mossberg och Johansen, 2006). Författarna kommer dock inte i denna 

uppsats göra någon skillnad mellan dessa, då studien är ur ett producentperspektiv, där 

arrangerandet är mer i fokus.  

1.5.4 Multi-arenor 
 

Vår tolkning, med stöd av Larson och Fredrikssons (2007) definition av multi-arenor, är att 

det är en arena som byggs och nyttjas för mer än en typ av evenemang samt används av fler 

än en intressent. Det vill säga, utifrån våra studieobjekt exempelvis, används multi-arenor till 

bland annat idrottsevenemang såsom ishockeymatcher, men även konserter, konferenser och 

dylikt. För att en arena skall kallas för en multi-arena är det essentiellt för den att ha multipla 

funktioner. Alltså helt kort en arena med många olika syften och användningsområden.  
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1.6 Avgränsningar 
 

På grund av studiens relativt komprimerade omfång, kommer vissa delar att få mer 

framstående position i uppsatsen än andra, fokusen kommer främst läggas på producenterna. 

Detta medför att vi kommer att se företeelserna och handlingssätt i användandet av multi-

arenor ur ett producentperspektiv, utifrån denna avgränsning. 

Vidare kommer ekonomiska effekter att behandlas och diskuteras i arbetet. Vi väljer dock att 

göra detta genom att belysa positiva och negativa effekter av multi-arenor på ett mer 

övergripande plan än att diskutera kronor och ören, då detta inte är lika relevant och 

meningsfullt som andra delar. Detta av samma anledning som tidigare nämnts, alltså studiens 

relativt komprimerade omfång. 

1.7 Disposition   
 

Uppsatsen har en disposition som är uppdelad på nio olika kapitel. Det första kapitlet som ni 

precis har läst har gett en kortare bakgrundsinformation och belyst problemområdet som 

denna uppsats skall fokusera kring samt även vilket syfte och vilka frågeställningar som ligger 

till grund för uppsatsen. Sedermera har även ett antal avgränsningar gjorts och några centrala 

begrepp har förklarats närmare. Kapitel 2 fokuserar kring de metoder som ligger till grund för 

empiriinsamlingen. Dessa är halvstrukturerade intervjuer, innehållsanalys samt sekundärdata, 

och valdes på grund av den relevans och data de skulle inbringa till uppsatsen. Kapitlet 

belyser även de vetenskapsteorier samt den ansats som används i uppsatsen. Kapitel 3 och 4 

är diverse teorier som genomsyrar uppsatsen. Där kapitel 3 främst fokuserar kring turism, 

upplevelser, arenor, evenemang och sporten, medan kapitel 4 inriktar sig mer på 

konkurrensen, utveckling, image och symboler. Kapitel 5 till 7 innehåller den empiri som 

insamlats genom metoderna som beskrevs i kapitel 2. Kapitel 5 ger först en 

bakgrundsbeskrivning av arenornas tillkomst och användningsområden för att sedermera visa 

hur arenorna används inom olika regionala utvecklingsplaner samt även hur de framställs i ett 

urval av turismbroschyrer. Kapitel 6 är ett av två kapitel som utgår ifrån de intervjuer som 

genomförts i denna studie. Främsta fokus i detta kapitel är vilka möjligheter de olika arenorna 

skapat, hur evenemang planeras och vad som gör de olika arenorna unika. Kapitel 7 är det 

andra kapitlet som utgår ifrån de genomförda intervjuerna inom denna uppsats. Här tas ett lite 

bredare grepp om arenornas betydelse, bland annat som utvecklare av regioner, som 

imageskapare och som eventuella symboler för staden i fråga. Kapitel 8 tar upp analysen utav 

empirin och teorin samt fungerar som en sammanvävning av dessa två. I kapitel 9 presenteras 

de slutsatser som uppsatsens författare kan dra utifrån den tidigare givna analysen.   
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2. Metod 
I detta kapitel avser författarna att återge de grundläggande förhållnings- och förfaringssätt 

som har skapat denna studie. Kapitlet inleds med en genomgång av de vetenskapsteorier som 

använts för att förstå och tolka den problematik som studien bygger på. Vidare förs en 

diskussion om vilken ansats som valts för uppsatsen och hur urvalet av studieobjekt 

genomfördes. Avslutningsvis presenteras och diskuteras det kring de metoder som används 

för att samla in nödvändig empiri till studien.  

2.1 Vetenskapsteori  
 

Ett kritiskt förhållningssätt till vetenskap är att granskande förhålla sig till hur den 

rättfärdigas, genom hur den skapades. Forskare har dock ofta olika uppfattningar om 

vetenskap, och om vad som är vetenskaplig kunskap. Således finns det flera olika 

vetenskapsuppfattningar. Olika uppfattningar om kunskap blir således olika kunskapsteorier, 

eller epistemologier som det även kallas. Dessa bemöter alltså diskussioner om kunskapens 

natur, hur given den är och hur detta rättfärdigas. Det finns en rad olika vetenskapsteorier och 

kunskapsuppfattningar med olika syn på vetenskap, dessa kan även kombineras med varandra 

(Gren & Hallin, 2003). 

Det grundläggande för vetenskapsteorier är att dem avser att förklara världen, men de har 

skiftande syn på hur detta skall göras. Enligt konstruktivismen exempelvis, i motsatts till 

bland annat realismen, att teorier och andra försök att förklara världen, inte bara passivt 

återspeglar den, utan även är medskapare till att konstruera världen (Gren & Hallin, 2003). 

2.1.1 Hermeneutik 
 

Som Gren och Hallin (2003) påpekade finns det en rad olika vetenskapsteorier, och dessa går 

även att kombinera med varandra på olika sätt. Författarna till denna studie har här valt att 

använda sig av två olika vetenskapsteorier, då författarna anser att dessa kompletterar 

varandra bra. Det är dels socialkonstruktivismen, som presenteras nedan, och hermeneutiken, 

som kommer presenteras här.  

Förnuftet räcker sällan fullt ut för att förstå människan. Positivismen anser det som möjligt att 

förklara olika fenomen. Men när en människa handlar, som vi uppfattar det, irrationellt är det 

centralt att sätta sig in i hur personen i fråga upplever, känner eller tänker, för att förstå 

företeelsen. Då räcker inte positivismen till, utan då kan hermeneutiken (tolkningsläran) 

istället vara till hjälp för att förstå. Hermeneutiken går således ut på att tolka och förstå 

företeelser (Thurén, 2007). 

Hermeneutisk tolkning är därigenom central och betydelsefull för att förstå människors 

handlingar, och de resultat som följer av människors gärningar. Detta kräver då att forskaren 

gör tolkningar av detta. Tolkningar är dock osäkert. Tolkningar kan sällan bli intersubjektivt 
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testbara. Just utifrån att det styrs av egna tolkningar som påverkas av forskarens förförståelse, 

värderingar och kontext (Thurén, 2007). 

Hermeneutiken tillkännager även att det finns en rad olika sätt att förstå olika fenomen i 

världen, även om inte alla dessa tillvägagångsätt är likvärdigt ”bra”. Hermeneutiken erkänner 

att, när vi studerar verkligheten, kan vi aldrig ställa oss utanför den och vi är hela tiden 

präglade av hur vi tolkar den, genom den förförståelse vi har. Förståelsen blir dock alltid 

relativ, då hermeneutiken kan avslöja sig själv som otillräcklig i den bemärkelsen att den först 

kan skapa kunskap, för att sedan upplösa den, och senare kanske återskapa den. Detta är given 

utgångspunkten av att full objektivitet inte är möjlig, då vi är en del av sammanhanget 

(Ödman, 2001). För att sammanfatta hermeneutiken, går det säga att: 

Hermeneutiken handlar om tolkning av innebörder i texter, 

symboler, handlingar, upplevelser m.m. […] Den som tolkar har 

en förförståelse i form av språklig och kulturell gemenskap […] 

Tolkandet framskrider genom en växling mellan den aktuella 

delen man arbetar med och den framväxande helheten (Wallén, 

1996, s. 33).  

En tolkning innebär således för det mesta en påvisning av sammanhang och innebörder som 

”ligger bakom” det som framträder, till detta är det då oftast bra att anknyta dessa till andra 

teorier. 

2.1.2 Socialkonstruktivism/Socialkonstruktionism 
 

I samhällsteori är en central utgångspunkt att de människor och andra fenomen som studeras 

är sociala varelser, som konstrueras och påverkas av relationer människor emellan. Således 

måste det sociala livet uppfattas som sociala konstruktioner. Detta betyder dock inte att alla 

fenomen kan reduceras till påhittade konstruktioner. Utan de har verklig relevans, och har 

reell betydelse (Gren & Hallin, 2003).  

En differentierad utgångspunkt av socialkonstruktivismen är det som inom 

samhällsvetenskapen kallas för ”dubbel hermeneutik”, som kan förstås utifrån att forskaren 

gör tolkningar av andra människors tolkningar av det sociala liv de lever. Forskaren själv är 

dock en del av detta sociala sammanhang och kan därigenom inte ställa sig utanför 

forskningsområdet, och således inte vara helt objektiv, men forskarens tolkningar av 

samhället kan komma att påverka andra människor (Gren & Hallin, 2003). 

Denna socialkonstruktivistiska vetenskapsteori, som vi bland annat avser använda, kan 

således förstås genom att sociala interaktioner skapar verkligheten (Gren & Hallin, 2003). 

Detta medför då att: 

Kunskap kan därför ses som något relativt och är beroende av de 

sociala sammanhang som den utvecklas i […] 

Socialkonstruktivismen innebär inte att man förnekar en yttre 

värld, bara att människan inte kan undgå de sociala sammanhang 
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och de sätt att betrakta den värld som hon lever i (Gren & 

Hallin, 2003, s. 73).  

Allwood och Erikson (1999) påpekar också, i likhet med detta, att det inte är rimligt att 

förneka en oberoende yttervärld, utan att istället som socialkonstruktionismen gör, 

uppmärksamma och se hur sociala konstruktioner påverkar och menings gör denna värld. Det 

kan därför vara lönt att försöka förstå socialkonstruktionismen utifrån: 

Enligt socialkonstruktionismen konstruerar vi vår värld utifrån 

våra gemensamma föreställningar inom kulturer och subkulturer 

(Allwood och Erikson, 1999, s. 36).     

Genom detta synsätt, menar socialkonstruktionismen att antagandet att det går att finna 

sanningen med stort ”S” inte är möjlig, oavsett metodval, och vidare att det är troligt att 

forskare bortser från de sociala konstruktionerna när de söker den ”verkliga sanningen” 

(Allwood och Erikson, 1999). Vidare utifrån detta påpekar Veal (2011) att människor skapar 

sina egna uppfattningar om verkligheten, och att det med denna vetenskapsteori blir 

forskarens uppgift att finna dessa uppfattningar. Thurén (2007) poängterar vidare att syftet 

med ett sådant angreppsätt är att påvisa att det som kan uppfattas som oföränderlig fakta inte 

nödvändigtvis behöver förutsätta att så är fallet, utan att verkligheten kan uppfattas och förstås 

på många olika sätt. Lindström (2011) har själv använt sig av socialkonstruktivistisk synsätt i 

sin avhandling, där menar hon bland annat att verkligheten förstås, tolkas och förmedlas via 

sociala konstruktioner.  

Det finns dock även delar som anses vara problematiska med socialkonstruktivismteorin, 

genom att den som forskar kring ämnen med denna epistemologi gör tolkningar av andra 

människors (sociala-)tolkningar. Detta ger att forskaren blir en del av det sociala liv som 

studeras, och således blir det svårt att argumentera för att det är ett helt objektivt perspektiv 

(Gren & Hallin, 2003). Vilket även kan uppfattas som troligt med tanke på att (social-) 

konstruktivistiska forskare ofta söker svar, och konstruerar frågor, utifrån egen tidigare 

förförståelse (Allwood och Erikson, 1999). 

Den uppmärksamme läsaren har här säkerligen noterat att författarna till denna studie har 

blandat förklaringar av socialkonstruktivism och socialkonstruktionism, dessa angreppssätt är 

i grunden väldigt lika varandra, trots att de skiljer sig något på enstaka punkter. 

Socialkonstruktionism har en mer allmän socialgrupperad syn medan socialkonstruktivismen 

har ett mer individorienterat fokus. Det centrala för de båda är dock att de har 

socialrelationerna i fokus (Young & Collin, 2004). Young och Collin (2004, s. 384) 

behandlade dessa två teorier var för sig, men kom ändå fram till att: 

The authors […] have treated constructivism and social 

constructionism separately. However, we also recognize that 

these perspectives share a common heritage and may continue to 

evolve into a new, more integrated perspective. 
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Skillnaderna är således små, kanske inte ens relevanta, då Young och Collin (2004) menar att 

skillnaderna mellan socialkonstruktivism och socialkonstruktionism inte är definitiva. Utifrån 

att dessa skillnader, om de nu finns, är så små, kommer författarna till denna studie inte att 

särskilja mellan socialkonstruktivism och socialkonstruktionism, utan i stället fokusera kring 

de sociala konstruktioner som påverkar människor, och som båda dessa är överens om.  

2.1.3 Varför hermeneutik och socialkonstruktivism/socialkonstruktionism? 
 

Då vårt syfte med denna studie är att förstå fenomenet med multi-arenor bättre, är dessa två 

vetenskapsteorier centrala för detta, och därigenom ett logiskt val. Just utifrån att: Enligt 

socialkonstruktionismen konstruerar vi vår värld utifrån våra gemensamma föreställningar 

inom kulturer och subkulturer (Allwood och Erikson, 1999, s. 36). Alltså kan produktionen 

och användandet av multi-arenor ses som sociala handlingar, som starkt präglas av den 

kontext och socialt konstruerade verklighet den befinner sig i, och även de som producerar 

evenemang via en multi-arena är påverkade av den sociala kultur som råder i området, och 

dessa sociala handlingar blir således centrala för att förstå fenomenet kring multi-arenor. 

Genom detta är tolkningen av vårt insamlade material av central betydelse för att öka 

förståelsen. Hermeneutiken, som enligt Molander (2003) direkt kan översättas till förståelse- 

eller tolkningsläran, som tillämpas utifrån att vi tolkar alla produkter, konstruktioner, samtal, 

med mera, utifrån en given förförståelse. Således, för att förstå de sociala konstruktionerna 

och de sociala handlingarna kring multi-arenor, blir vårt analysverktyg tolkningen av den 

insamlade empirin, där vi använder oss av en hermeneutisk forskningsansats, för att 

möjliggöra detta. Genom att samla in och tolka informanters upplevelser och erfarenheter 

kring detta det aktuella ämnet, vilket skall öka förståelsen för våra studieobjekt. 

2.2 Ansats 
 

En vedertagen utgångspunkt vid uppsatsskrivande är att det finns tre olika varianter av ansats 

att utgå ifrån. Där finns induktion, deduktion och abduktion, som kortfattat kan förstås enligt 

följande. Induktion innebär att forskaren startar sin undersökning med insamlandet av empiri, 

utan att ha studerat den befintliga teorin först. När sedan empirin är insamlad ger sig forskaren 

in i teorin för att försöka forma teorier och modeller utifrån den insamlade empirin. Deduktion 

innebär att forskaren utgår från de befintliga teorierna, för att sedermera försöka verifiera 

dessa genom egen empiriinsamling. Abduktion innebär att forskaren altinerar fram och 

tillbaka mellan empiri och teori (Björklund & Paulsson, 2003).   

Då denna studie utförs under ett väldigt tidskomprimerat format, fann författarna att ingen av 

dessa ansatser kunde följas till punkt och pricka, då det helt enkelt var nödvändigt att arbeta 

med flera delar av uppsatsen samtidigt. Dock, dels från att dessa allmänt vedertagna ansatser 

finns av en anledning och att det är centralt att kunna knyta empirin till ett teoretiskt ramverk, 

skaffade sig författare en övergripande bild av det teoretiska läget, innan insamlingen av 

empirin startade. Det går således att hävda att studien haft en deduktiv ansats, även om den 
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inte har följts på orden, då teoriinsamlingen inte var helt färdigställd då empiriinsamlingen 

startade.    

2.3 Urval 
 

När författarna valt vilket problemområde studien skulle fokusera kring, nämligen multi-

arenor, återstod frågan vilka arenor skall uppbära huvudfokusen i studien, och således bli 

studieobjekten för uppsatsen. Det finns en rad multi-arenor, en informant vi talat med 

uppskattade det till 40 stycken i Sverige. Då författarna ville kunna jämföra olika multi-arenor 

var det dock av vikt att de som skulle undersökas har en rad likartade variabler. Eftersom 

studien utförs från Karlstads universitet var det naturligt att välja Löfbergs arena i Karlstad 

som ett studieobjekt. De andra två som valdes, Läkerol arena i Gävle och Cloetta Center i 

Linköping, valdes just utifrån de likheter som fanns. Då bland annat att samtliga dessa tre 

arenor ligger i mellanstora svenska städer, de har alla ishockeymatcher med svenska SHL-lag 

som huvudevenemang varje år, de har liknande åskådarkapacitet vid hockeymatcher, de är 

designade av samma arkitekturfirma (cision.com), sponsornamnet på arenorna har eller har 

haft stark koppling till staden och förutom ishockeymatcher anordnar dessa arenor varje år en 

rad andra evenemang. Detta sammantaget anser författarna möjliggör en jämförelse arenorna 

emellan, vilken är en del av studiens syfte. 

Urvalet av de informanter som intervjuades för studien (se beskrivning nedan) 

utkristalliserades efter valen av studieobjekt och efter att syftet fastslagit att studien skulle ha 

ett producentperspektiv. Ur ett producentperspektiv var det således centralt att vända sig till 

de producenter som jobbar med detta, nämligen de arenaansvariga på dessa arenor, vidare var 

det även viktigt att få kommunernas turismansvarigas åsikter, utifrån att de är de övergripande 

producenterna för turismverksamheten i städerna. Därigenom föll sig detta urval naturligt ut.    

2.4 Metoder för empiriinsamling   
 

Varje forskningsundersökning kräver att tidigare forskning, information och litteratur om 

ämnet samlas in, för att ge en bild av det aktuella forskningsläget kring problemområdet (Bell, 

2006), så har även författarna till denna studie gjort, och den aktuella teoribildningen kring 

detta presenteras senare i kapitel tre och fyra. Teoribildningen insamlades utifrån att den skall 

återspegla producentperspektivet som författarna har i uppsatsen. Teorin har dock inte 

entydligt samlats in för att den skall passa enbart multi-arenor, utan inspiration har även 

hämtats från andra områden, som dock ändå är applicerbara mot det problemområde och syfte 

som denna studie erhåller.  

För att höja en studies tillförlitlighet är det bra att använda flertalet metoder för 

empiriinsamling, så kallad metodtriangulering. Fördelen med detta blir att studiens 

tillförlitlighet höjs, främst utifrån att alla metoder har sina svagheter, men genom att använda 

sig av flera metoder är det lättare att uppväga dessa svagheter, då empirin insamlas med olika 
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infallsvinklar (Björklund & Paulsson, 2003, s. 76: Larsen, 2009, s. 28). Författarna till denna 

studie har således valt tre olika empiriinsamlingsmetoder (se beskrivning nedan), även om de 

kvalitativa intervjuerna kommer att erhålla störst utrymme i empiripresentationen.     

2.4.1 Intervjuer 

 

Eftersom författarna fastslog i uppsatsens syfte att studien avsåg att skapa djupare förståelse, 

och således förstå multi-arenors betydelse bättre och även, genom samma nämnda syfte, att 

göra detta ur ett producentperspektiv, var det nödvändigt att ta kontakt med aktuella 

producenter. Intervjumetoden valdes utifrån det Larsen (2009) belyser, att en kvalitativ 

intervju är bra för att kunna skapa en djupare förståelse för ett område. Bell (2006) påpekar 

också att denna intervjumetod ger möjligheten att komma med följdfrågor, och med en bra 

intervju är det möjligt att skaffa sig nya idéer och infallsvinklar som kanske inte tidigare 

reflekterats över. 

Producenterna valdes ut efter de enkla kriterierna att de skulle vara delproducenter av arenan i 

någon form. Urvalet föll således på en informant från respektive arena (Läkerol, Cloetta och 

Löfbergs) samt en informant från respektive kommun (Gävle, Linköping och Karlstad). 

Kontaktförfarandet till dessa informanter följde mönstret av ett telefonsamtal till respektive 

arenachef eller liknande, samt varje turismchef i respektive kommun. Detta föll sig dock inte 

väl ut, då författarna enbart kom i kontakt med telefonsvarare. Således övergick detta till att 

sända ut en mail-förfrågan till tidigare nämnda informanter, om möjlighet till en intervju. 

Detta föll bättre ut, och även om inte de tilltänkta informanterna alltid intervjuades, så 

vidarebefordrades författarna till informanter med liknande kunskap som de först tilltänkta 

informanterna. 

Intervjuerna genomfördes i alla utom ett fall via telefon med inspelningsbar utrustning 

tillgänglig, för att kunna transkribera intervjuerna senare. Den intervjun som inte genomfördes 

via telefon, genomfördes på kommunhuset i Karlstad, i ett personligt möte med informanten 

från Karlstads kommun. Utifrån att vi är två författare till denna uppsats, och genomförde 

ungefär hälften av intervjuerna var, var det relevant att använda sig av en intervjuvariant som 

Kvale (1997, s. 117) beskriver som halvstrukturerade, det vill säga med en mängd teman och 

relevanta frågor som var förberedda innan (se bilaga 1 och 2), men med möjlighet att ställa 

följdfrågor och modifiera frågorna något så att de stämmer in i samtalet, utan att för den skull 

bli allt för olika beroende på vilken av författarna som genomförde själva intervjuen. 

De största fördelar författarna anser sig finna med denna metod är det som Bell (2006) 

belyser, nämligen att det ger möjlighet för utvecklade och fördjupade svar, och en gedigen 

mängd data. Det ger även fördelen som Björklund och Paulsson (2003) beskriver, genom att 

en intervju lättare frambringar information som är av direkt relevans för studiens syfte, och att 

intervjuerna kan konstrueras på ett sådant sätt att de passar med varje informant. Den största 

fördelen och huvudanledningen till att författarna valde denna metod är ändå möjligheten till 

en stor mängd data, som skall kunna möta studiens syfte, och öka förståelsen för fenomenet 

med multi-arenor.  
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2.4.1.1 Bortfall 

 

Tyvärr tvingas författarna här meddela ett bortfall som följde av empiriinsamlingsmetoden 

med intervjuer. Detta är att författarna inte fick kontakt med någon informant från Läkerol 

arena i Gävle. Trots upprepade telefonsamtal och mail-förfrågningar till fyra olika personer 

mottog författarna inga svar, och var tvungen att gå vidare i uppsatsskrivandet. Detta har 

försökt att kompletteras med annan relevant insamling av data gällande Läkerol arena, med 

sekundärdata och andra dokument, något som författarna till viss del anser att ha vägt upp 

avsaknaden av intervjun, även om det självklart hade varit bättre med en intervju, som hade 

kunnat besvara alla frågor.    

2.4.2 Innehållsanalys 
 

Författarna har använt sig av en kvantitativ innehållsanalys för att få ett grepp om hur de 

respektive städerna i denna undersökning använder sig av sin multi-arena, och dess 

evenemang, i turismmarknadsföringen. Urvalet av denna innehållsanalys gjordes utifrån att 

det som var intressant för studien var turistbroschyrer, då det är där producenter av 

turistattraktioner marknadsför sig. För att kunna få likartade och jämförbara källor valde 

författarna att koncentrera innehållsanalysen till de respektive städernas resebroschyrer, 

utskickade från stadens visit organisation, det vill säga Visit Linköping, Visit Gävle och Visit 

Karlstad. 

Larsen (2009) indikerar att denna metod är en av de mest vanligt förekommande, och syftet 

med denna metod är att urskilja mönster, samband samt skillnader och likheter mellan olika 

material. Bell (2006) menar att en vanlig förståelse av en innehållsanalys är att räkna de antal 

gånger en viss term, bild eller objekt förekommer i de källor som valts ut. Enligt Zoonen 

(1996) skulle en innehållsanalys kunna beskrivas som en forskningsmetod för att objektivt, 

systematiskt och kvantitativt beskriva datan. Den används ofta för att bedöma de uppenbara 

karaktärsdragen av stora, kvantitativa informationer. Zoonen (1996) menar vidare att en av 

anledningarna till att använda sig av en sådan innehållsanalys är att försöka få fram färsk och 

konkret information. I vår uppsats, vill vi exempelvis försöka få reda på greppbar information 

om hur multi-arenor och evenemang används och lyfts fram i marknadsföringen. Vidare är 

författarna av uppsatsen intresserade av att bedöma om och hur multi-arenor samt evenemang 

omvandlas och återspeglas inom turistiskt, marknadsföringsperspektiv.  

Berger (1998) beskriver innehållsanalyser som fördelaktigt utifrån en rad aspekter, bland 

annat så är det relativt enkelt att införskaffa material, det är en diskret metod som inte behöver 

störa människor, det inbringar data som kan kvantifieras och metoden kan användas för att 

studera dels pågående händelser, men även tidigare händelser. Berger (1998) menar dock 

vidare att metoden har vissa begränsningar, som exempelvis att det kan vara svårt att studera 

värdeladdade ord, då människor använder sådana på olika sätt och att det inte alltid är möjligt 

att visa att de slutsatser som utgår av kontentet av en innehållsanalys är korrekt. Trots dess 

negativa effekter som kan urskiljas av en innehållsanalys menar Berger (1998) att detta är en 

värdefull metod som kan inbringa intressanta och användbara data. Detta styrker också 
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författarnas syn på detta, genom att det ger en spännande kontrast till de kvalitativa intervjuer 

som genomförts (se avsnitt 2.4.1), genom att detta kan frambringa likartade eller motstridiga 

uppgifter om hur multi-arenorna i städerna används i ”verkligheten” och inte bara hur de 

önskar och vill att den skall användas, något som mer framkommer i de kvalitativa 

intervjuerna som genomförts i denna studie.  

Steget innan användningen av innehållsanalysen är att göra ett kodningsschema och 

bestämma olika faktorer av analysen (Zoonen, 1996). Zoonen (1996) förklarar att ett sådant 

schema är väldigt viktigt för att få reda på vilken information som egentligen är relevant och 

vad författarna egentligen vill få reda på. Findahl och Höijer (1981) beskriver det som att det 

är möjligt, för att genomföra en bra innehållsanalys, att i förväg göra ett kategorischema. För 

att kunna besvara de frågor som ställs till materialet, skapas detta kategorischema med 

ämneskategorier och exempelvis ord som är av intresse, för att sedan kunna ha dessa 

kategorischeman tillgängliga för att kunna gå igenom materialet och markera hur många 

gånger någon specifik kategori förekommer. Författarna till denna uppsats har således 

utformat ett sådant kodnings-/ kategorischema, som fokuserar kring det som är mest relevant 

för denna studie, alltså hur frekvent arenan används, hur evenemang lyfts fram och andra 

likartade frågor som är centralt för denna studie. För fullständigt kodningsschema som 

använts se bilaga 3.  

2.4.3 Sekundärdata och andra dokument 
 

Som ett komplement till de tidigare presenterade datainsamlingsmetoderna har även en tredje 

metod använts i denna studie. Material har insamlats från respektive läns (Gävleborg, 

Värmland och Östergötland) regionala utvecklingsplaner.  Alltså har material insamlats från 

tidigare skrivna dokument, något som enlig Björklund och Paulsson (2003) går under namnet 

sekundärdata. Det som är viktigt att notera, och det som författarna tagit hänsyn till i denna 

användning av sekundärdata, är att uppgifterna, texten eller siffrorna oftast är framtagna i 

annat syfte än den aktuella studiens. Vidare är det således viktigt att erinra sig om att 

dokumentet och informationen kan vara vinklad, och att den inte behöver vara heltäckande 

(Björklund & Paulsson, 2003). Flera av dessa problemområden kan dock undvikas i denna 

studie, utifrån att författarna har sökt i dokumenten efter förekomsten av de olika arenorna, 

om hur de presenteras och i vilket omfång de får uppmärksamhet. Alltså är syftet med denna 

undersökning att se hur producenterna lyfter fram sin arena i de olika dokumenten, och då är 

det av mindre relevans om dokumentet är vinklat eller framtaget i annat syfte, utifrån att det 

intressanta för denna studie är att se hur dessa producenter väljer att använda arenan som 

regionalt utvecklingsobjekt.  

På grund av bortfallet av intervju med en informant från Läkerol arena, har ett dokument 

använts för att försöka fylla luckorna av denna avsaknade intervju. Dokumentet ”Värdering 

av evenemangseffekter: Brynäs IF hemmamatch (17 november 2012 & 12 januari 2013)” är 

framtaget av företaget HUI Research, på beställning av Gävle kommun, och bifogat till 

författarna från informanten på Gävle kommun. Dokumentet har bland annat används i denna 

studie till att se evenemangseffekter av ishockeylaget Brynäs IF:s hemmamatcher, men även 
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vad dokumentet visar symboliserar Gävle. I användandet av detta dokument, i denna 

förekommande studie, finns en risk för att falla i de fällor Björklund och Paulsson (2003) 

redogjorde för ovan. Då dokumentet är beställt av Gävle kommun är det troligt att en viss 

vinkling av informationen i dokumentet skett. Trots detta, och trots att dokumentet framtagits 

i annat syfte, anser författarna att, i avsaknad av intervju med Läkerol arena (se del 2.4.1.1) så 

fyller dokumentet en viktig funktion, för att kunna jämföra vissa centrala delar mot det som 

framkommit från informanter på Löfbergs arena och Cloetta Center. Då studien som helhet 

har ett producentperspektiv, medför det att ett dokument från en producent inte försämrar 

studiens tillförlitlighet, då det är centralt att se just hur producenter använder arenan.      

2.5 Metodkritik  
 

Det finns ingen insamlingsmetod som är bättre eller sämre än 

någon annan. Däremot så finns det metoder som är bättre eller 

sämre i en given situation (Björklund & Paulsson, 2003, s. 69). 

Självklart anser författarna till denna studie att rätt metod använts utifrån det syfte och 

frågeställningar som presenterats i avsnitt 1.3 och 1.4. Halvstrukturerade intervjuer har varit 

den primära metoden som använts i detta arbete, och denna metod ger upphov till större 

förståelse för forskningsområdet (Larsen, 2009). Vidare går det, enligt Björklund och 

Paulsson (2003) att anpassa frågorna till varje individuell informant, vilket passade in då vi 

hade informanter från tre olika kommuner och två olika arenor som ställde upp för intervju. 

Det finns även möjligheter till att följa upp nya tankar efter ett svar samt gå in på motiv och 

dylikt. Följdfrågor som leder till utveckling och fördjupning av svaren är också något som 

möjliggörs med intervjuer (Bell, 2006). Det finns även nackdelar med intervjuer som 

metodform. Björklund och Paulsson (2003) menar att intervjuer exempelvis är tidskrävande 

samt att det kan ingå resor för att möta diverse informanter, vilket kan medföra höga 

kostnader. Bell (2006) menar vidare att det kan uppstå problematik i att analysera svaren som 

givits. Bell (2006) drar också den slutsatsen att det går att göra en jämförelse mellan 

intervjuer och fiske. Detta på grund av att båda kräver noggrann planering, högt tålamod samt 

en någorlunda stor erfarenhet för att kunna genomföras. Efter allt detta kommer dock 

resultatet, som kan vara värt alla ansträngningar. Enligt författarnas åsikt så väger definitivt 

fördelarna över de nackdelar som presenterats, utifrån att flera av dessa nackdelar som tagits 

upp i detta avsnitt kan motargumenteras i denna studie. Kostnadsargumentet avstyrdes genom 

att den enda intervjun som inte genomfördes via telefon var i samma stad som uppsatsen 

skrevs, vilket inte alls medförde en kostsam eller lång resa. Den tidsmässiga argumentationen 

som en nackdel för intervjumetoden handlar enbart om författarnas egen arbetsförmåga och 

således en prioritering. Noggrann planering genomfördes eftersom intervjufrågorna 

planerades och formulerades under en lång tid. Ett första utkast började redan ta form före 

uppsatstidens start. Argumentet att det krävs någorlunda stor erfarenhet går naturligtvis inte 

att fullt ut bortse från, då det självklart krävs goda förkunskaper för att genomföra en intervju, 

men enda sättet att skapa sig den erfarenheten är att genomföra intervjuer. Intervjuerna föll 

även väl ut trots den begränsade förkunskapen och relevant information till de frågor som 
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framfördes besvarades. Sammantaget innebär detta att metodvalet halvstrukturerade intervjuer 

överensstämde väl med studiens syfte och de eventuella problem som fanns med metodvalen 

kunde till stor del undvikas tack vare den förförståelsen om nämnda problematiken.   

Kvalitativa intervjuer går även bra att kombinera med andra metodformer (Larsen, 2009). I 

denna studie har de kvalitativa intervjuerna kombinerats med en innehållsanalys.  

Innehållsanalyser ger fördelar som att det är ganska enkelt att insamla material, datan kan 

kvantifieras, aktuella och nutida händelser och skeenden kan studeras i nutid. Metoden ger 

även möjlighet att jämföra olika fenomen mot varandra (Berger, 1998). Bell (2006) menar 

dock att innehållsanalysmetoden kan vara svåranpasslig till mindre undersökningar. Berger 

(1998) indikerar också på att en viktig problematik med innehållsanalysmetoden, främst när 

specifika ord används, är att ord kan ha olika värdeladdningar för olika personer. Utifrån hur 

innehållsanalysmetoden använts i denna undersökning, ger de negativa effekterna den medför 

inte alltför stora problem. Värdeladdade ord kan givetvis förekomma, men eftersom ingen 

tolkning av ordens innebörd gjorts, utan bara en kvantifiering av antalet gånger vissa ord 

nämns, blir problematiken inte speciellt primär i denna studie. Att, som Bell (2006) indikerat 

att innehållsanalys inte passar för mindre arbeten, är inte en problematik författarna känner 

igen sig med, då detta fungerat som ett bra komplement till intervjuerna, och det handlar 

ytterst om en arbetskraftsfråga, hur mycket tid och energi som används av enskilda författare, 

inte en kollektiv problematik med metoden. 

Avslutningsvis har även viss sekundärdata använts i denna studie. Detta för att dels se hur 

arenorna används i regionala utvecklingsplaner, men även för att komplettera för avsaknaden 

av en intervju med Läkerol arena. Den stora problematiken med sekundärdata är att det inte 

alltid går att få fram vilken metod som använts för insamlingen av materialet, samt vilket 

syfte dokumenten har (Björklund & Paulsson, 2003). I de regionala utvecklingsplanerna är 

denna metodkritik inte direkt relevant, utifrån denna studies syfte, som vill belysa hur arenan 

framställs och används av producenter, således är det snarare en fördel att producenterna 

vinklat dessa styrdokument, så att det passar deras syften. Eftersom det är det som skall 

undersökas i denna studie. Dokumentet som användes för att försöka komplettera avsaknaden 

av intervjun med Läkerol arena, genererar vissa problem, då metodformen till dokumentet 

inte hundra procentigt framgår, men syftet är ändå tydligt, då det skall påvisa 

evenemangseffekter, och precis som i föregående del, är det producenternas fokus som ligger 

till grund för denna studie.   
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3. Turism, Upplevelser, Arenor, 

Evenemang & Sport. 
I detta kapitel avser författarna att återge en teoretisk grund kring turism, upplevelser, arenor, 

evenemang och sport. Alla dessa kategorier har gemensamma drag, och går således in i 

varandra något, men det är ändå relevant att presentera dem var och en för sig. Turismdelen 

avser att presentera turismens betydelse och framtid. Upplevelser har blivit en central del av 

turism, och behöver därigenom gås igenom här. Hela uppsatsen centreras kring arenor, främst 

då multi-arenor och kommer att bli en del av många andra rubriker och utgör ett avsnitt i detta 

teoretiska kapitel, då det är en övergripande utgångspunkt. Evenemangen beskrivs utifrån 

deras potential, dels positivt men även negativa effekter presenteras, för att sedan även 

belysas som en modell av utvecklingsstrategin, och blir en så kallad ”evenemangsportfölj”. 

Avslutningsvis berörs även sport och sportevenemang som en egen del av detta kapitel, 

utifrån att sport har så stark koppling till uppsatsens studieobjekt och att det är en viktig del av 

evenemangskulturen i detta sammanhang.  

3.1 Turism 
 

Yeoman (2008) förutspår att år 2030 kommer det ske 1,9 miljarder internationella turismresor 

i världen, vilket kan sättas i relation till att år 1950 var det 25 miljoner människor som åtog 

sig en internationell resa. 

Turism är således en av världens största ekonomiska framgångsberättelser. Det är även troligt 

att denna industri kommer fortsätta växa. Trendanalytiker menar att fram till år 2030 kommer 

BMP i världen att ha vuxit med 129 procent, något som innebär att ännu fler kommer ha 

möjlighet att resa. Detta ger en större marknad för turismoperatörer, men med denna ökning 

kommer också konkurrensen att hårdna, då allt fler länder, städer och företag ser vilka 

fördelar som finns med en effektiv satsning på turism (Yeoman, 2008). Denna ökning, och tro 

på vidare utveckling, förklarar det Blom och Nilsson (2005) beskriver, när de noterar att allt 

fler städer och regioner ser turismen som en bra industri för framtida utveckling, när gamla 

industrier kanske inte räcker till för att sysselsätta och försörja städer och regioner. Denna 

möjlighet ses som attraktiv utifrån den enkla kalkylation som Aronson och Tengling (2003) 

ser som orsaken till turismutveckling, nämligen att de ekonomiska intäkter turismen genererar 

(oftast) är större än de kostnader som turismen medför. De påpekar dock att, så är inte alltid 

fallet, men denna tro är ändå orsaken till den relativt snabba utvecklingen som kan urskiljas.   

Turismen är dock ett komplext ämne, som berör och affekterar många områden. Modern 

turism kan ses som en konsekvens av det moderna samhället som starkt genomsyras av en 

konsumentkultur, där konsumenten ständigt är otillfredsställd, och konstant söker nyheter i en 

snabb fart. Således söks det efter nöjen och välbehag som kan konsumeras för 

tillfredsställelse. Turism kan även ses som en social terapi, där det är centralt att avvika från 
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vardagen, och att vila upp sig inför återgången till det ”vanliga” livet. Motiven och 

konsumtionen kan således vara kraftigt varierande (Steene, 2013).  

Den traditionella beskrivningen av vad turism handlar om brukar ändå utgå från fyra 

områden, nämligen; Åka, bo, äta och göra (Hanefors & Mossberg, 2007). Dessa traditionella 

begrepp menar Hanefors och Mossberg (2007) lever kvar fortfarande, men att de är ganska 

enkla föreställningar som döljer stor komplexitet. Detta medför att turistföretag som endast 

fokuserar kring dessa områden kommer att få svårt att överleva. Det handlar i stället om att 

utveckla detta till nya värdeskapande erbjudanden för turisten, där bland annat 

upplevelseindustrin uppfattas som ett signifikativt tillväxtområde. Upplevelseindustrin 

kopplas till alla dessa fyra begrepp och hänger även ihop med varandra, det författarna dock 

främst skall fokusera kring i detta arbete är de upplevelser som kan kopplas till begreppet 

”göra”, även om de andra tre begreppen också kommer finnas med i viss mån. 

Evenemang har blivit en viktig del av turismen, och vad turisten gör. Evenemang i allmänhet 

är en starkt växande del av turismäringen (Mossberg & Johansen, 2006). Vidare förutspår 

Yeoman (2008) att en av de stora trenderna, eller anledningen till att resa i framtiden, kommer 

vara sportrelaterat. Dels som deltagare, men även som åskådare. Mediatäckningen av 

sportevenemang, och att sportstjärnor numer är globala ikoner tros vara en stor bidragande 

orsak till denna ökning. Så sportrelaterad turism är en växande nisch, som enligt Yeoman 

(2008) kommer fortsätta växa, och vara en av de större reseanledningarna år 2030. 

3.2 Upplevelser 
 

Yeoman (2008) tror att upplevelser kommer vara i fokus även i framtiden, för även om platser 

förändras, kommer människor vilja roa sig, och finna nya upplevelser. 

Upplevelser i kombination med andra begrepp skapade under 1990-talet termer som 

upplevelsemarknad, upplevelseekonomi, upplevelseindustri och upplevelsesamhälle. Dessa 

termer har idag blivit populära begrepp som används inom många olika ämnen. Kortfattat 

handlar det om att tillverka produkter som även stimulerar till en förhöjd upplevelse 

(Strömberg, 2007) som skapar en helhetsupplevelse för turisten (Fernström, 2005), men även 

tillsammans med turisten, då turisten ofta är mer än en passiv åskådare, utan kan även vara 

aktiv i upplevelseskapandet (Hanefors & Mossberg, 2007). 

I och med att konkurrensen om turisterna blivit allt striktare, har det gett upphov till att 

turisterna kan vara allt mer selektiva. Upplevelsemomentet i turistattraktioner och evenemang 

blir således centralt för att kunna differentiera sig och bli unika i denna stränga konkurrens 

(Strömberg, 2007).  I framtiden är det även troligt att en avsevärd del av det vi konsumerar är 

upplevelserelaterat. Detta är även till viss del redan här, via evenemang, då dagens 

upplevelsesamhälle är kraftigt format av en evenemangskultur. Evenemang kan ofta erbjuda 

turister en extraordinär upplevelse. Det extraordinära framkommer i evenemang, och kanske 

främst sportevenemang, genom att åskådaren först kan uppleva spänning när evenemanget 

utspelas, och sedan (kanske) lycka om ett specifikt lag eller idrottare vinner. Vidare. kan det 
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också skapa en social dimension, genom en känsla av nöje och mening som kan integrera till 

en livsstil (Larson och Fredriksson, 2007). 

3.2.1 Upplevelseekonomi 
 

Pine och Gilmore (1999) belyser att upplevelser är ett fenomen som alltid funnits, men 

konsumenter, företagare och ekonomer har alltid associerat det med servicesektorn, och därför 

alltid inkluderat upplevelser där. Upplevelser är dock något helt unikt, och ska därför 

betraktas som en egen del av ekonomin, precis som varor, råvaror och service.  

Experiences are as distinct from services as services are from 

goods (Pine & Gilmore, 1999, s. 3) 

Pine och Gilmore (1999) menar att det går att köpa upplevelser, lika mycket som det går att 

köpa råvaror. När en konsument köper service, så betalar denna för en rad olika aktiviteter 

som utförs på konsumentens begäran. Men när personen köper en upplevelse, spenderas 

pengar på njutbara minnen eller en serie av angenäma evenemang, som exempelvis en 

teateruppvisning, som utförs av en grupp eller företag. Detta engagerar konsumenten på ett 

personligt plan. Upplevelser har alltid varit i centrum när det kommer till just underhållning, 

allt från teatrar till filmer och konserter. Eftersom upplevelseekonomin ses som en så stor 

faktor inom underhållningen, har mer och mer företag börjat fokusera på detta, när nya 

evenemang arrangeras och destinationer utvecklas, allt med nya upplevelser. Detta är en 

väldigt viktig taktik för att attrahera nya besökare samt få besökare att återvända, eftersom 

upplevelser är något som fastnar i minnet på ett så personligt sätt, så kan upplevelseekonomi 

möjliggöra ett bra turismflöde.  

Kunden blir alltså en produkt. Pine och Gilmore (1999) menar att varje företag kan ses som en 

plan för försäljning av ekonomiska upplevelser. Vare sig det är att de säljer till konsumenter 

eller andra företag, så måste firmor ta hänsyn till att varor och service, inte längre räcker till. 

Kunder vill ha upplevelser: 

Experiences can offer enjoyment, knowledge, diversion, and 

beauty, but more than the desire for such memorable qualities 

drives the Experience Economy. For not all experiences are fun, 

enlightening, distracting, or breathtaking (Pine & Gilmore, 

1999, s. 163) 

Det tas alltså upp att inte alla upplevelser är bra, men trots allt, söker personer sig till dem, 

bara för upplevelsens skull. Pine och Gilmore (1999) lyfter fram en rad olika exempel, några 

av dem är att folk spenderar pengar på gymkort, trots att de vet att detta kommer innebära 

fysisk smärta. Unga företagare lämnar sina jobb för att lägga mycket pengar på en högre 

utbildning. Många män betalar pengar till organisationer som exempelvis den kristna rörelsen 

Promise Keepers, för att få vara med på deras möten, trots att de går ut på att ändra männens 

uppförande. Allt detta görs bara för att få vara med och ta del av upplevelsen, oavsett 

kostnaden. Pine och Gilmore (1999) menar att de upplevelser vi har påverkar de vi är, vad vi 
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kan åstadkomma och vart vi är på väg. I takt med detta, kommer vi kunder och konsumenter 

att fortsätta pressa företag på att skapa nya upplevelser för att förändra oss. Samhället börjar 

alltså gå vidare in i upplevelseekonomin, och mycket av det som förut kunde åstadkommas 

genom en icke-ekonomisk aktivitet, finns nu inom den kommersiella domänen. Detta 

representerar alltså en väldigt stor förändring. Människor har alltid sökt sig till nya 

upplevelser för att forma sig själva, men i dagsläget, har mycket av det som en gång var 

gratis, en prislapp på sig.  

3.3 Multi-arenor 

 

I världen byggs en rad olika typer av arenor som skall kunna locka till sig, och arrangera, 

evenemang av olika typer. Via sin design blir vissa till och med symboler för hela staden, och 

ett tydligt landmärke som långväga besökare känner igen (Andersson, Larson & Mossberg, 

2009). 

Under 1960- och 1970-talet byggdes många nya arenor i Sverige. På den tiden var arenorna 

dock byggda och konstruerade för att passa enbart till en specifik idrott, tillexempel fotboll 

eller ishockey. Den utveckling som i dag kan skönjas är istället att de arenor som byggs skall 

kunna klara av flera olika sporter och även andra typer av evenemang. Utvecklingen går 

således mot flexiblare arenor som skall kunna nyttjas över lång tid och inte bara gynna en 

intressent. Dessa arenor gör det således möjligt för städer att arrangera en hel rad olika 

evenemang (Larson och Fredriksson, 2007). 

Det har även blivit allt vanligare att området runt omkring arenan fått större betydelse, 

eftersom det blir en tydlig utveckling mot att skapa en helhetslösning för områdena, med 

andra idrottsanläggningar, hotell, bostäder, kontor, affärer med mera. Detta har på många 

platser skett eftersom det har uppfattats som att området runt arenan är minst lika viktigt som 

själva arenan. Detta dels utifrån förhöjd attraktion och större möjlighet till konsumtion för 

besökaren, men även att det delar upp risktagandet på många olika intressenter i 

produktionsledet (Larson och Fredriksson, 2007).  

Förutom det rent fysiska som en multi-arena kan erbjuda, med möjligheter för många olika 

evenemang, fyller den även en upplevelsefunktion. Människors känslomässiga koppling till 

en arena kan ses i fyra olika delar; Arenan som arv, hem, scen och helig plats (Larson & 

Fredriksson, 2007, s. 187). Arvaspekten kan ses utifrån att om arenan finns under lång tid 

skapar den stolthet hos lokalbefolkningen och attraktionskraft för turister. Arenan kan förstås 

som hem utifrån att många människor spenderar mycket tid där, och kan då se den som ett 

andra hem, och försvarar arenan mot kritik som kan förekomma. I egenskap av scen kan både 

arenans unika möjligheter inbringas, men även området kring arenan. Dock kan en 

”standardiserad” arena tappa denna aspekt, om den inte är unik. Arenan blir en helig plats 

eftersom många supportrar till lag(-en) som spelar där har en sådan stark kärlek till dem, att 

det kan uppfattas som en religion, där man tillskriver arenan symboliska värden, och utför 

specifika ritualer där (Larson & Fredriksson, 2007). 



23 

 

3.4 Evenemang och evenemangsturism 
 

Det är långt ifrån alla platser som har en tydlig och naturlig attraktionskraft, som exempelvis 

höga berg, inbjudande skogslandskap eller dylikt. Dessa städer, utan naturlig dragningskraft, 

måste finna denna attraktionskraft på annat sätt. Detta sker oftast genom att det byggs eller 

skapas något som kan attrahera exempelvis turister (Andersson, Larson & Mossberg, 2009). 

Det samhälle vi idag lever i är starkt präglat av upplevelser, och har genom detta även blivit 

präglat av en solid evenemangskultur. Således har evenemang blivit en viktig del för 

marknadsföringen för många städer, både nationellt och internationellt, då turister allt mer 

efterfrågar evenemang som kan skapa en stark upplevelse. Om en stad väljer att satsa på en 

utveckling av evenemang kan de fylla viktiga funktioner i samhället, dels socialt och 

kulturellt, men även ekonomiskt. Evenemang kan även ha en imageskapande effekt på städer, 

där Barcelonas arrangemang av OS 1992 ofta används som exempel, detta evenemang ”satte 

Barcelona på kartan” och skapade en blomstrande destinationsutveckling (Larson & 

Fredriksson, 2007). 

Ett vanligt förekommande fenomen för att attrahera besökare till en stad är således att 

använda evenemang i sin marknadsföring av staden. Detta görs för att visa upp att det händer 

något i staden, men även för att locka till besök på andra platser i staden och regionen. I 

konkurrens med andra städer menar vissa att evenemang kan vara ett bra sätt att nå framgång. 

Medan andra menar att så många städer utvecklar och erbjuder en rad olika evenemang, att 

städer måste erbjuda ett väldigt unikt evenemang för att nå framgång, annars blir det bara ett i 

mängden av ett otal evenemang som ständigt arrangeras. Arrangerandet av ett evenemang kan 

också vara ett sätt för staden att visa vart åt de strävar, och vad de vill att deras image skall 

vara. Det är då dock viktigt att evenemanget följer stadens övriga image, för att nå denna 

effekt (Andersson, Larson & Mossberg, 2009). 

Det är ofta det positiva effekterna som lyfts fram när en stad väljer att arrangera ett 

evenemang, men det är av central betydelse att komma ihåg att evenemang även kan ha 

negativa effekter (Larson & Fredriksson, 2007). Larson och Fredriksson (2007, s. 180) har 

sammanställt en lista över vilka samhällseffekter arrangerandet av evenemang kan ha: 

 Ekonomiska (exempelvis finansiellt inflöde) 

 Turistiska (inflöde av turister, före, under och efter evenemanget) 

 Kommersiella (exempelvis investeringar från näringslivet) 

 Fysiska (exempelvis förbättringar i infrastrukturen) 

 Socio-kulturella (exempelvis lokala traditioner) 

 Psykologiska (exempelvis stolthet hos lokalinvånarna) 

 Politiska (exempelvis exponering av politiska åsikter) 

 Marknadsföringsmässiga (förändrad image) 

 Organisatoriska (exempelvis förbättrad sammarbetesförmåga) 

 Miljömässiga (miljöpåverkan) 
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Vidare kan evenemang även vara bra för städer med väldigt skiftande inflöde av turister 

beroende på säsong. För en sommarstad kan det alltså vara relevant att ha ett evenemang på 

vintern, för att jämna ut turismflödena (Larson och Fredriksson, 2007).  

Även om ett evenemang inte ger direkta positiva effekter ekonomiskt kan det ha andra mer 

långsiktiga fördelar, som kan vara svåra att mäta, men som ändå är relevanta. Detta kan bland 

annat ske genom en förändrad och förbättrad image för staden, genom större exponering i 

media, men även att det kan skapa en känsla av socialt sammanhang och en stolthet för staden 

(Larson & Fredriksson, 2007). Detta hänger även samman med det Nancy, Hodur och 

Leistritzs (2006) och även Getz (2005) beskriver, då de menar att evenemang inte bara är för 

turister, utan att om evenemang inte arrangeras kommer troligen den lokala befolkningen söka 

sig till andra platser för att kunna ta del av sådana evenemang. 

3.4.1 Olika former av evenemang 
 

Det är relevant att belysa att det finns en rad olika evenemangsformer. Evenemang kan bland 

annat sägas vara direkta och/eller av mer massmedial karaktär. Det vill säga att i direkta 

evenemang upplevs evenemanget av en publik på plats och direkt. Medan massmediala 

evenemang kan ses eller höras via media, som exempelvis radio eller tv. Det är även möjligt 

att göra andra uppdelningar av evenemang, såsom återkommande eller enstaka. Där enstaka 

evenemang endast arrangeras en gång, medan återkommande evenemang, som namnet 

antyder, är ett likartat evenemang som hålls vid upprepade tillfällen. Vidare är det även 

möjligt att dela in evenemang utifrån turistiska eller lokala. Där lokala evenemang främst är 

till för lokalbefolkningen, medan turistiska evenemang är till för att attrahera turister och 

skapas således som en del i en marknadsföringsstrategi. Slutligen är det även relevant att dela 

in evenemang efter storlek. Då är det möjligt att skilja mellan mega-evenemang, hallmark 

evenemang och små/lokala/regional evenemang. Mega-evenemang är de största 

evenemangen, som hoppas kunna attrahera stora turismflöden, hög massmedial 

uppmärksamhet och stora ekonomiska effekter. Hallmark evenemang är lite mindre än mega-

evenemang, men kan ändå ha en stor betydelse för staden ifråga, genom bland annat att de 

ofta är återkommande och kan knytas samman tydligt med en specifik stad, och ger således 

konkurrensfördelar. Små/lokala/regionala evenemang är främst besökta av lokalbefolkningen, 

men är ofta ett bra komplement till större evenemang, och gör det lättare för en stad att 

marknadsföra sig som en evenemangsstad. De kan även locka en del turister (Larson & 

Fredriksson, 2007).   

Getz (2007) tar även upp att det finns många olika typer av planerade evenemang runtom i 

världen, som varierar i storlek och karaktär. Det som dock är centralt är att alla dessa typer av 

evenemang skiljer sig väldigt mycket mellan olika kulturer när det kommer till stil och 

innebörd. Det finns även evenemang där besökaren själv blir deltagare, som exempelvis 

maratonlopp och dylikt. Något som skulle kunna tas upp som exempel här är Vasaloppet, där 

besökare åker både för att titta på evenemanget samt även kanske för att delta. 
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3.4.2 Evenemangsportfölj 
 

I och med att det blir mer och mer populärt och lönsamt med evenemang och således 

evenemangsturism, blir det allt svårare för arrangörer att särskilja sig från mängden. Detta har 

medfört att ett evenemang behöver vara mer ”chockerande” och ha ett högre 

underhållningsvärde nu för tiden, dels för att kunna nå ut till en målgrupp, men även för att få 

utrymme i media och på så sätt generera en positiv image för platsen och evenemanget. 

Återkommande evenemang på samma plats är också fördelaktigt för att skapa större 

medvetenhet och intresse hos potentiella turister, men också för att höja imagen på 

evenemanget, ett bra exempel på detta är Vasaloppet. Detta intresse och potentiella lönsamhet 

har medfört att de allra flesta kommuner har utformat någon slags ”evenemangsportfölj”, som 

i vissa fall kan uppfattas som strategiskt utvecklad, men i andra fall kan uppfattas som mindre 

strategiskt genomtänkta (Mossberg & Johansen, 2006). 

Evenemangsportföljen kan förstås som en modell, som flera svenska 

destinationsmarknadsförare använder sig av. Strategin, eller modellen, kan förstås utifrån att 

det gäller att arrangera olika typer av evenemang, som har olika storlek. Det handlar vidare 

om att arrangera evenemang under hela året, och inte bara under en viss säsong. Syftet är att 

kunna erbjuda olika typer av evenemang, som ger olika effekter, men som också kontinuerligt 

erbjuder en differentierat evenemangsutbud. Anledningen till att detta uppfattas som viktigt, 

förutom de positiva effekterna evenemang i övrigt medför, är att om en destination vill 

arrangera ett större evenemang är det bra att tidigare ha arrangerat mindre lokala evenemang 

innan. Detta för att skapa sig den nödvändiga erfarenheten som behövs för större evenemang. 

Då det tidigare har påvisats att destinationer som försöker sig på att arrangera större 

evenemang, utan att ha en förkunskap om hur det är att arrangera mer lokala/regionala 

evenemang, oftast misslyckas. Det är genom detta även fruktbart att kategorisera evenemang i 

två led. Dels evenemang som besökaren efterfrågar, och dels evenemang som kan hjälpa till 

att nå utvecklingsmål för turismen, exempelvis genom förstärkt image och mer synlighet i 

media (Larson & Fredriksson, 2007).  

Andersson, Larson och Mossberg (2009, s. 151) har sammanstält en tolkning av 

evenemangsportföljen till en modell som liknar en triangel. 
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Figur 1. ”Evenemangsportföljen”.                                                                                                            

(Andersson, Larson & Mossberg, 2009, s. 151). 

Denna modell ger således en hierarki av evenemang. Där det finns en bred grund med många 

lokala evenemang, något färre evenemang som sträcker sig mer regionalt, några stycken 

återkommande evenemang och något sporadiskt mega-evenemang (Andersson, Larson & 

Mossberg, 2009). 

3.5 Sportevenemang och sportturism  
 

Intresset för sport ökar kraftigt, och således även viljan att arrangera sportevenemang, då 

dessa ofta är välbesökta (Larson & Fredriksson, 2007). Berger och Herstein (2013) menar 

vidare att sportevenemang blir alltmer en social händelse, snarare än att bara ha idrotten i 

fokus. Genom detta, bli det så att fler städer och platser börjar vända sig till diverse 

sportevenemang för att marknadsföra sig, samt för att attrahera turister. 

Sportindustrin är dock ett känsligt område, främst utifrån att det är väldigt svårt att förutse 

trender inom denna industri, något som medför att städer som vill arrangera sportevenemang 

måste vara flexibla och ombytliga, utifrån att intresset och populäriteten för olika sporter går 

upp och ned. Denna flexibilitet gör det än mer centralt för städer att utveckla och behålla ett 

starkt sammarbete mellan olika operatörer, för att snabbt och effektivt kunna följa 

förändringarna i efterfrågan- och konsumtionsmönstret (Larson & Fredriksson, 2007). Berger 

och Herstein (2013) påpekar vidare än flera olika aspekter som bör tas tillvara på för att kunna 

genomföra sportevenemang, för att attrahera besökare, i allt från en internationell skala till 

mindre, lokala evenemang. De förklarar även att om en stad väljer att arrangera 

sportevenemang så måste planerare ta hänsyn till att evenemanget har starka kopplingar till 

stadens materiella samt immateriella tillgångar. Till dessa hör bland annat en stark ekonomi 

inom staden, att upprätthålla ett bra samarbete med de lokala turismbyråerna, hotellen och 
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restaurangerna i staden. Speciellt hotell och restauranger bör försöka hålla ett starkt samarbete 

med arrangörerna av evenemanget för att få starka, ekonomiska vinster.  

Vidare anser Berger och Herstein (2013) att varje stad måste differentiera sig från de 

närliggande konkurerande städerna, för att göra sig mer attraktiva och unika. Berger och 

Herstein (2013) menar även att det är viktigt för stadsplanerarna samt arrangörerna som leder 

arrangemanget att knyta till sig den lokala befolkningen, och inte bara fokusera på att 

attrahera besökare från andra orter. För att göra sportevenemang mer attraherande, gäller det 

även att uppgradera evenemanget från år till år. Detta för att bibehålla den dragningskraft som 

evenemanget har.  

Själva arenan där sportevenemanget utspelas har även den en viktig betydelse, inte bara ur ett 

funktionellt synsätt, utan även som en viktig plats för en helhetsupplevelse för besökaren. Det 

kan urskiljas en trend att upplevelsen runtomkring arenan är minst lika viktig som 

sporthändelsen. Det är därigenom av yttersta vikt att skapa en arena som har god service, hög 

kvalitet, bra komfort och flera valmöjligheter för besökaren. Området i och omkring arenan 

blir alltså en plats där besökarna kan umgås, handla och äta, samtidigt som de tar del av 

sporten. Att kunna väva ihop dessa delar blir då av central betydelse i att arrangera ett 

sportevenemang som för besökaren kan bli en helhetsupplevelse, där det blir möjligt för 

besökaren att tillbringa mer tid i arenan, än den tid som själva evenemanget utspelas under. 

Studier har dessutom påvisat att det även kan ha en ansenlig ekonomisk betydelse för 

producenterna, då det i USA ofta genereras mer pengar från merförsäljningen av 

kringprodukterna i arenan, än själva biljettförsäljningen inbringar. I utvecklingen och 

konstruktionen av detta är det av central betydelse att ha i åtanke att sportturismbesökarna 

blivit allt mer heterogena, från att tidigare främst bestått av unga män, är nu även kvinnor och 

äldre människor mer benägna att besöka sportevenemang, vilket medför att detta måste tas i 

beaktan vid utvecklingen av arenan och dess helhetsdesign (Larson & Fredriksson, 2007).  

3.5.1 Utvecklingen av (sport-)evenemang och dess sidoeffekter 
 

Fernström (2005) menar att Göteborg är den stad som främst har förstått värdet av att 

arrangerar sportevenemang, och att det inte bara är själva evenemanget i sig självt som 

genererar stora värden. Han menar att det främst är Scandinavium och Ullevi (båda multi-

arenor) som är dragplåster för att Göteborg kan arrangera stora sportevenemang. Dessa 

evenemang som arrangeras, genererar full hotellbeläggning, ökad besöksfrekvens på 

resturanger och förhöjd konsumtion i detaljhandeln, vilket även genererar ökade 

skatteintäkter. De har även gett upphov till andra evenemang, som exempelvis svenska 

mässan. 

Att det gett upphov till andra evenemang kan kanske förstås utifrån det Elbe (2002) beskriver 

utifrån sina fallstudier av två sportevenemang, där det ena är av enstaka karaktär och det 

andra är återkommande. Han menar att även om det finns många likheter mellan ett enstaka- 

och ett återkommande evenemang i form av behovet av materiella-, immateriella-, finansiella- 

och mänskliga resurser, har det återkommande evenemangen stora fördelar. Ett 
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återkommande evenemang innebär en kontinuitet för de inblandade personerna, vilket medför 

att allt sker mer standardiserat, och således är behovet av planering och anpassningar mindre. 

Ett återkommande evenemang, och dess organisatörer, utvecklar också egna system och 

rutiner som succesivt överförs till nya aktörer, utan ett behov av att ta in kunskap utifrån för 

att dirigera sådant, något som är mer behövligt vid enstaka evenemang. Detta kan 

sammanfattas till att de som arrangerar återkommande evenemang lättare kan utveckla god 

resursmobilisering, då de under tid lärt sig styrkor och svagheter hos aktörerna kring 

evenemanget, och har en rutin av att genomföra detta. Även det faktum att återkommande 

evenemang blir en stolthet för staden och ger upphov till större stöd hos lokalbefolkningen, 

blir positivt för ett återkommande evenemang. Då lokalbefolkningen ser det som en 

institution, som de vill behålla. 

3.5.2 Stadium tours 
 

En trend som uppfattats på senare tid inom sporten och då specifikt sportturismen är ”stadium 

tours”, som kortfattat kan förstås som guidade rundturer i och omkring sportarenor. 

Besökaren får då möjlighet att besöka arenans alla områden, från omklädningsrum, 

backstageområden med mera, där en guide berättar om arenans funktion, dess historia med 

vilka olika evenemang som har utspelats där genom åren och vilka kända människor som 

besökt arenan i samband med detta. Detta kan uppfattas som en form av nostalgisportturism, 

som kan uppfattas som att arenor kan bli något mer än bara en skådeplats för evenemang, det 

kan bli en plats med kulturellt mervärde, som kan attrahera dels sportintresserade men även 

andra besökare (Larson & Fredriksson, 2007). Bale (2003) menar i likhet med detta att dessa 

guidade turer kan vara fördelaktiga och lönsamma att anordna under lågsäsong, och när inga 

andra evenemang anordnas i arenan, för att diversifiera intäkterna, och skapa fler möjligheter 

för en arena att införskaffa kapital.  
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4. Konkurrens, Utveckling, Image & 

Symboler. 
Detta kapitel bygger vidare på föregående teoretiska kapitel, med att diskutera potential, 

utmaningar och effekter som multi-arenor och evenemang kan medföra. Kapitlet startar med 

en kortare genomgång av den hårda konkurrens som råder om att få arrangera evenemang, 

vilka ekonomiska effekter det kan ge och vilka fördelar det finns med att kunna ha en lokal 

sponsor till detta. Vidare diskuteras den regional utveckling med hjälp av evenemang och 

multi-arenor, och även vilken effekt detta kan ha på en stads image. Därefter behandlas 

symboler i allmänhet, och arenor som symboler för städer i synnerhet, och hur andra arenor 

har kommit att bli symboler för olika städer, med både positiva och negativa exempel.   

4.1 Konkurrens  
 

En växande ekonomisk utveckling och bättre transporter, gör att städer inte enbart konkurrerar 

med andra städer i samma land, eller med grannländerna, om turister. Nu när hela världen är 

nåbar för turister, blir det även en global konkurrens för turismproducenter. En stor utmaning 

som turistproducenter således står inför är att kunna erbjuda en heterogen produkt till turisten, 

när turismindustrin själv i allt större utsträckning är och kommer att bli, mer homogen 

(Yeoman, 2008). 

Fernström (2005) menar att dagens turismindustri utspelas i en hyperkonkurrens, där köparen 

av turistiska tjänster har ett outtömligt utbud av leverantörer, medan producenterna får allt fler 

konkurrenter på den globala marknaden. Kanske framförallt konferensfaciliteter i Sverige har 

svårt att konkurrera med andra länders lägre priser och nya upplevelser. Att dock enbart jaga 

lägre priser för att attrahera konferensbesökare, anser Fernström (2005) inte vara lösningen. 

Istället anser han att det är centralt att fokusera kring andra delar för att förbättra sin unicitet. 

Bland annat att alltid erbjuda problemfrihet, effektiv tidsutnyttjning, skapa helhetslösningar 

och inkludera upplevelser i erbjudandet är viktigt.  Vidare menar Fernström (2005) att det är 

centralt att ständigt utveckla sitt utbud, försöka skaffa sig lojala kunder som återkommer och 

att vara den bästa ”leverantören” på marknaden. Att helt enkel skapa ett unikt erbjudande som 

förskaffar dels nya, men även återkommande kunder. 

Det är dock inte bara konferensfaciliteter som lever i en hyperkonkurrens, även de städer som 

önskar att arrangera andra evenemang har extremt många konkurrenter. I och med att allt fler 

städer ser fördelar med att arrangera evenemang, har konkurrensen ökat, även globalt, och det 

är troligt att denna konkurrens kommer bli ännu hårdare i framtiden (Dongfeng, 2013).  
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4.1.1 Ekonomi  
 

Turismen har blivit en viktig ekonomisk sektor i många delar av världen, och således försöker 

många samhällen att förbättra sina turismorienterade aktiviteter. Vissa försöker att göra det 

genom att förbättra sin infrastruktur, för att kunna anordna evenemang som exempelvis 

konserer och sportevenemang. Ibland byggs arenor och konferensanläggningar, men dessa 

kräver ofta offentliga investeringar. Detta motiveras ofta med att det kommer att förbättra den 

lokala ekonomin, och därav är det berättigat. Dock har det funnits delade meningar kring 

dessa typer av anläggningar, då vissa menar att det ekonomiska tillskottet de genererar är 

grovt överdrivet, medan andra menar att besökare till dessa arenor och evenemang kan bidra 

med stora ekonomiska fördelar (Nancy, Hodur & Leistritzs, 2006). 

Nancy, Hodur & Leistritzs (2006) ger en rad alternativ för att bedöma de ekonomiska värdena 

av evenemang, här skall dock endast de översiktliga dragen presenteras. Det viktigaste är att 

kunna uppskatta hur många som kommer att besöka evenemanget, för att kunna bedöma de 

direkta ekonomiska konsekvenserna (exempelvis hotellbeläggning). Sen finns det även 

indirekta konsekvenser som ett evenemang kan medföra, och som ett samhälle kan dra fördel 

av, exempelvis uppmärksamhet och media publicitet. Återkommande evenemang av samma 

karaktär kan också skapa permanenta jobb för lokalbefolkningen. Vidare skall också nämnas 

att evenemang inte bara är gynnsamma genom att turister spenderar pengar, utan även 

lokalbefolkningen, för om inte ett specifikt evenemang hade anordnads är risken stor att 

lokalbefolkningen åkt till en annan plats för att uppleva ett liknande evenemang (Nancy, 

Hodur & Leistritzs, 2006). 

Bale (2003) för detta resonemanget vidare genom att poängtera att sportevenemang på arenor 

ger en rad olika ekonomiska fördelar, inte bara för sportevenemangsproducenten, utan även 

för staden som helhet. Detta genom att besökare för ett sportevenemang på arenan köper en 

biljett, inhandlar kanske souvenirer, mat, betalar för parkering, med mera. För att sedan, 

utanför arenan, eventuellt åker taxi, köper mat på någon restaurang, shoppar, bor på hotell och 

så vidare. Så Bale (2003) menar att vi inte skall underskatta de externa ekonomiska fördelarna 

som sportevenemang kan medföra, bara för att vi inte kan kvantifiera dem exakt. Det är dock 

centralt att erinra sig om det som Andersson, Larson och Mossberg (2009) poängterar att 

dessa kringprodukter kan inbringa stora ekonomiska fördelar, men då måste det finnas 

kringprodukter som kan ge en helhetslösning till staden, som hotell, resturanger, köpcentrums, 

andra aktiviteter. Dels för att evenemang skall kunna anordnas, dels för besökarens 

bekvämlighet, men även för att staden skall tjäna på evenemanget.  

4.1.2 Sponsring  
 

Sport är ett socialt fenomen med stor magnitud, att då kombinera detta med turism, som 

definieras som en av det mest signifikativa ekonomiska aspekterna i världen, gör det föga 

förvånande att sportturism har ökat dramatiskt de senaste åren. Sportturismevenemang ger 

således en potential att attrahera turister till städer och regioner. Genom detta har även 
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sportturism blivit en viktig del i många ekonomiska utvecklingsplaner, då det kan bidra med 

exempelvis nyrenoverade anläggningar, jobb och ekonomisk inkomst. Något som blir mer och 

mer viktigt i den globaliseringen som ständig sker, då detta även kan leda till differentiering 

av platser och regioner (Lamont & Dowells, 2008).   

För många evenemang, av all möjlig karaktär, är sponsring en viktig inkomstkälla. 

Sportevenemang kan dock anses vara den främsta evenemangsformen att sponsra, utifrån att 

de ofta är kontinuerliga över tid. Lyckad sponsring skall gynna båda parter (Lamont & 

Dowells, 2008). 

Fördelarna med sponsring av sportturismevenemang är dock långt mer vittgående än endast 

ekonomiska. Lamont och Dowells (2008) menar att det samhälle vi idag lever i är så 

programmerat av varumärken och liknande, att sportevenemang som inte är sponsrade 

uppfattas som mindre relevanta och attraktiva än de som har en stark sponsor. Med andra ord 

kan ett sportevenemangs image höjas av att ha en stark sponsor.   

Lamont och Dowells (2008) undersökning visar även att små- och medelstora företag gärna 

vill skapa en trovärdighet i det lokala samhället och att sponsring av lokala sportevenemang är 

ett bra sätt. Således visar denna forskning att den viktigaste anledningen till att sponsra ett 

evenemang är att ge något tillbaka till det lokala samhället, följt av viljan att syns i media och 

att skapa medvetenhet kring företaget. 

4.2 Regional utveckling 
 

Tidigare strävade svenska staten efter en regional utjämning, men nu har det istället övergått 

till att regioner själva skall skapa förutsättningar för sin egen tillväxt, detta görs då genom att 

belysa sina unika möjligheter och positiva egenskaper. Platser som då kan associeras med 

bland annat exklusiva turistupplevelser har då ett tydligt försprång i sin utveckling, jämfört 

med platser som inte kan göra det. En central del i detta är då att platserna tydligt avgränsas 

från andra, konkurrerande platser. I denna platsskapande platsmarknadsföring lyfts ofta 

specifika regionala och lokala symboler fram, och ges en central betydelse, för att skapa unika 

profiler för ett område, och för att ge en entydlig bild som skall framstå som positiv, och för 

att urskilja en plats. Denna urvalsprocess, om vad som skall förmedlas som det positiva och 

symboliska för en region är också en konstruktionsprocess där det skapas, men kan också 

omformuleras (Heldt-Cassel, 2008).  

En tydligt framskriden process i Sverige idag är att regioner numer i allt större utsträckningen 

konkurrerar med varandra. De enskilda kommunerna inom varje region har genom detta fått 

som en av sina mest centrala uppgifter att framstå som attraktiva, till bland annat turister. Det 

finns i princip ingen kommun i Sverige idag som inte aktivt marknadsför sig mot omvärlden, 

mycket resurser läggs således också på platsmarknadsföring för att skapa uppmärksamhet, 

förmedla positiva bilder och framstå som attraktiva. Detta görs givetvis på flera olika sätt, 

men evenemang av olika slag har blivit en del av detta (Heldt-Cassel, 2008). Green (2002) 

belyser exempelvis att sportevenemang kommer mer och mer i fokus inom marknadsföring av 
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städer och regioner. Allt fler städer använder sig av dessa typer av evenemang för att locka till 

sig besökare samt synas inom media. Tanken med det hela är att visa upp sig som en åtråvärd 

stad som besökare i efterhand kan resa till och återbesöka. Så utifrån Greens (2002) 

resonemang går det att finna att sportevenemang gynnar staden på två sätt. Dels för att 

attrahera besökare under den tiden evenemanget är igång och dels för att visa upp sig samt 

marknadsföra sig för framtida besökare. Konsumenternas medvetande är något som är väldigt 

viktigt. Detta genom att det ökar möjligheterna att få större turismflöden samt att det hjälper 

bygga viktiga affärssamarbeten.  Vidare menar Green (2002) att genom ett stort evenemang, 

som dessutom har en bred täckning från media, når staden stora mängder av potentiella 

turister, dels nationellt men kanske även internationellt.  

Det som börjar bli mer centralt i marknadsföringen är att platser marknadsför sig i relation 

mot andra platser. Men det paradoxala i detta är ändå att det blir allt mer vanligt att regioner 

och kommuners marknadsföring blir allt mer homogen, där bland annat turistisk attraktivitet 

och intressanta besöksmål är vanligt förekommande (Heldt-Cassel, 2008). 

4.2.1 Platslöshet? 
 

Globaliseringen innebär förändringar, inte minst för platser, och hur platser utformas. En 

central fråga genom detta är om inte platser blir allt mer lika varandra, genom alla nya 

influenser? (McDowell, 1997). Robins (1997, s. 251) menar bland annat att: 

In a world where differences are being erased, the 

commodification of place is about creating distinct place-

identities in the eyes of global tourists. 

I denna nya värld är det således av central betydelse att finna delar som särskiljer och 

framhåller det unika med en plats (Robins, 1997).  

Wearing, Stevenson och Young (2010) belyser detta ur ett turismperspektiv, genom att påvisa 

att många städer vill omformulera sig, för att kunna attrahera fler turister. Detta görs bland 

annat genom faciliteter, som skall attrahera till besök från olika målgrupper. För städer som 

redan innan omformuleringen har delat några överensstämmande drag, och som sedan 

utvecklar nya likartade faciliteter i liknande design, med liknande motiv till detta, blir syftet 

inte det tilltänkta. I stället för att utvecklas, förnyas och särskilja sig, blir resultatet att dessa 

platser blir allt mer lika, och städerna upplevs som platslösa. Wearing, Stevenson och Young 

(2010, s. 87) menar att detta leder till att: everywhere becomes anywhere. Vidare beskriver 

Saltzman (2007) att destinationsutveckling och platsmarknadsföring blir något paradoxalt, då 

det generellt fokuserar kring det unika. Alla vill erbjuda något unikt som sätter staden på 

kartan eller bidrar till att namnet av staden läggs på minnet. Detta menar dock Saltzman 

(2007) ger motsatt effekt, genom att det unika inte blir unikt, utifrån att alla profilerar sig på 

marknaden på samma sätt, genom att de är unika. 

Bale (2003) menar vidare att utvecklingen av sportarenor följer denna utveckling och skapar 

mer ”platslöshet” för de landskap de befinner sig i. Han förklarar att tidigare så konstruerades 
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arenor för en sport, som oftast var starkt förknippad med staden, och arenan kändes nästan 

som konstruerad ur landskapet. Men att dagens utveckling, med arenor som skall kunna möta 

stor efterfrågan, och ha ett multikoncept, innebär att arenor konstrueras på ett så likartat sätt 

att många av dem blir väldigt lika andra arenor på andra platser. Vilket också styrks av att Ek 

och Hultman (2007, s. 31) påvisar att: sportarenor […] i det närmaste serietillverkas i syfte 

att attrahera attraktiva och viktiga kundsegment.  

4.3 Image 
 

En stark image är av central betydelse för en plats som vill attrahera turister. En image kan 

förstås som en övergripande bild av platsen som uppvisas utåt. Den påverkas ofta av 

människors erfarenheter och förförståelser av platsen i fråga. I marknadsföringen använder 

således ofta producenter positiva och attraktiva bilder av en plats, för att attrahera till besök. 

Det går dock inte att använda vilka bilder som helst om det är önskvärt att bilden skall skapa 

positiva associationer, utan då är det centralt att använda sig av bilder som redan är starkt 

associerade med platsen i fråga (Heldt-Cassel, 2007). 

Städers försök att skapa en positiv image har flera anledningar, som att attrahera nya invånare 

eller företag, här skall vi dock främst fokusera kring de delar som är applicerbara mot turism. 

Vid marknadsföring mot turister är det onekligen så att attraktiva miljöer och boende är 

viktigt, men det kanske mest centrala är att kunna lyfta fram det som är unikt med platsen som 

är viktigast. För att ladda en bild med positivt symbolisk innebörd har bland annat sport blivit 

en viktig del, för att antingen förstärka en redan bra bild, eller förbättra en tidigare mindre bra 

bild. Det som dock är mest centralt att erinra sig om är att det unika är mest fördelaktigt i en 

plats image (Heldt-Cassel, 2007). 

Dongfeng (2013) menar exempelvis att sportevenemang kan ses som ett mycket viktigt 

verktyg för imageskapande för destinationer, och påpekar att flera studier visar den utveckling 

inom sportevenemang och hur viktig roll dem spelar i att attrahera turister, deltagare och 

andra besökare. Dagens mediesamhälle bidrar även en stor del till detta. Utvecklingen har gått 

till den gräns att människor jorden runt kan se vad som försiggår på andra sidan jorden. Detta 

gör att många nationella samt internationella besökare dras till destinationer som arrangerar 

större, lyckade sportevenemang. Dongfeng (2013) beskriver vidare att detta kommer att öka 

ännu mer i framtiden, med stöd av den stora utveckling som redan skett fram tills idag. 

Getz (2005) belyser även att andra typer av evenemang, inte bara sport, har en god potential 

att skapa en bra image för värdsamhället eller värdnationen. Detta leder i sin tur vidare till att 

destinationen kan bli en väldigt eftertraktad destination för resor. Med den bevakning som 

evenemanget får av dagens högt utvecklade globala medier, skapas det ett oerhört kraftigt 

marknadsföringsvärde för destinationer. Detta används senare av marknadsförare och 

evenemangsplanerare inom destinationen för att locka ytterligare arrangemang och ge platsen 

en bra image som värddestination för diverse evenemang.  
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Det är dock centralt att komma ihåg det som Getz (2005) påpekar, när han beskriver att ett 

stort evenemang inte nödvändigtvis automatiskt ger en förbättrad image för en stad. Utan 

evenemanget måste framstå som lyckat och få god publicitet för att detta skall ske. Ett 

misslyckat evenemang som får negativ publicitet kan i stället allvarligt försämra en stads 

image.  

Det har således blivit en ansenlig konkurrens mellan diverse destinationer, då många av dem 

arbetar aktivt för att försöka få arrangera större evenemang och därmed locka till sig turister 

och skapa sig en pålitlig image genom evenemangen. Just den image som staden har, 

definieras generellt av olika målgruppers tankar och upplevelser av destinationen. Detta 

inkluderar även stadens olika symboliska element samt funktioner. Det är alltså möjligt att 

finna en symbios mellan stadens symbolik och image, i viss mån (Dongfeng, 2013). Arenor 

ses också ofta som en värdefull del i att förbättra en stads image, eller som Bale (2003, s. 115) 

utrycker det: 

It seems that the attraction of a stadium is seen by city boosters 

as being a focus for urban regeneration and improved image. 

Byggandet av en ny arena kan också generera andra positiva delar, som förbättrar stadens 

image, och underlättar för annan utveckling. Exempelvis att staden får mycket medial 

uppmärksamhet, och genom detta även har lättare att visa upp sig som en stad på frammarsch, 

och kan då attrahera fler besökare, även till andra områden inom staden (Bale, 2003). 

4.4 Symboler 
 

Symboler och bilder är något som berikar människans psykologi. Massarelli och Terret (2012) 

påpekar att det finns så många exempel som stödjer detta att det knappt går att räkna dem, just 

eftersom människans liv är översvämmat med symboler av alla olika typer. Med tiden har 

dock symboler kommit att genomgå en förändring till arketyper. I och med det har de fått mer 

inflytande på det undermedvetna. Detta gör att det finns ett behov av symboler, eftersom de 

stimulerar människan på olika plan. Symboler var förr i tiden, oftast förknippade med myter 

och hjältar av olika slag. Men på senare tid har även detta moderniserats och människan tror 

inte så mycket på hjältesagor och mytomspunna varelser som de gjorde förr i tiden. Dock 

består behovet av symboler fortfarande, bara att de har ändrats.  Enligt Borer (2006) kan även 

byggnader ses som symboler, om än mer offentliga.  Åtminstone oftast i vanliga människors 

ögon. Diverse byggnader som utgör ett samhälles kulturella miljö, blir oftast aktade som 

symboler enligt lokalinvånarna, eftersom de tilldelar byggnaden en viss mening och ett visst 

värde. Kanske för att veta mer om det samhället som är i nuet, det som varit och det som 

ligger i framtiden. Arkitekturen är ett ansikte utåt. Oavsett hur exklusivt det kan vara inne i 

byggnaden, om det är privatägd eller om bara vissa människor har tillträde, så går det ändå att 

se byggnaden utifrån och därigenom se den som en symbol för platsen.  

Nas, De Groot och Schut (2011) tar upp att urbana symboler har sina rötter i mänsklig 

ekologi. En symbol är något som bär på lite mer värde för människor i området. Symboler 
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uttrycker sig genom en rad olika fenomen som tillämpas i städer, där bland annat stadens 

formgivning ingår samt arkitektur i alla dess former. Vare sig det är statyer, monument eller 

specifika byggnader. Något specifikt som värderas väldigt mycket av befolkningen i regionen, 

eller kanske till och med nationen.  

Anholt (2010) menar dock, exempelvis att en byggnad inte nödvändigtvis kan bli en symbol. 

Det beror helt enkelt på sammanhanget. För att en byggnad skall bli en symbol, och förbättra 

en stads image, måste den vara en del av en helhet, den måste säga något om staden, den 

måste berätta en historia. För är byggnaden bara konstruerad för sin egen skull, och inte del av 

någon långsiktig strategi, bidrar den inte till att bli en symbol som förbättrar en stads image, 

den blir endast en konstruktion av stål och glas, som inte säger något alls. 

Stadsmässiga symboler, enligt Nas och De Giosa (2011), är mycket mer än bara en vanlig 

reflektion av samhället. De lägger grunden till samhället och dess interaktion mellan olika 

samhällsaspekter så som etnicitet, kön och klass. Symboler i städer är något mycket mer än en 

återspegling av staden, det är något som verkligen formar och förändrar samhället. Nas och 

De Giosa (2011) menar att aktuell forskning av städer, infrastruktur samt det sociala och 

administrativa livet i städer måste kompletteras med kulturella, symboliska aspekter för att en 

proper, balanserad och utvecklad bild av det urbana samhället.  

Massarelli och Terret (2012) menar att den där hjältesymbolen finns än idag, men har istället 

blivit utbytt mot atleter och idrottsstjärnor inom, exempelvis, modern sport. Folk betalar för 

att gå och se sina favoritlag med sina favoritspelare under matcher och turneringar. Så just 

den definitionen av mytiska symboler med forna gudar och hjältar har inte försvunnit, den har 

bara ändrats och omvandlats till idrottsstjärnor, artister och liknande. 

4.4.1 En arena som symbol? 
 

Det centrala för en multi-arena är givetvis att kunna arrangera olika typer av evenemang, men 

det behöver inte bara vara det rent funktionella som kan tillskrivas en arena. En stad som 

bygger en arena kan även se andra fördelar med den. Arenan […] kan också ha betydelse som 

ikon för stadens vitalitet (Larson & Fredriksson, 2007, s. 178). Pred (1995) som främst har en 

ekonomisk- och politiskt angreppsätt i sin bok, beskriver dock byggandet av Globen i 

Stockholm, och vilka förväntningar som fanns på denna multi-arena. Globen tillskrivs ett 

tydligt symbolvärde, en symbol av vår tid, en symbol som representerar makt, överväldigande 

och något magnifik. Vidare beskriver han; 

Now Stockholm had an "Eiffel Tower" of its own [...] a new 

"neon sign" visible to Sweden and the world at large, a 

"collective symbol", a symbol that would become inescapably 

imprinted upon the national consciousness with the issuance of 

four postage stamps depicting it. Now the image and the aura of 

the Globe would reassert that Stockholm - and Sweden as a 

whole - was worthy of foreign tourism, worthy of being one of 

the world´s leading convention cities (Pred, 1995, s. 192). 
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Pred (1995) beskriver dock vidare att Globen kom att få ett något negativt rykte, inte minst 

från lokalbefolkningen, som ansåg att den var alldeles för dyr och att den till viss del förstörde 

deras bild av Stockholm. Men Globen har också gjort det möjligt för Stockholm att arrangera 

många internationella evenemang, som attraherat många besökare, kanske på grund av sin 

design. Något som styrks av att Bale (2003) menar att Globen har bidragit exceptionellt 

mycket för marknadsföringen av Stockholm.   

Borer (2006) använder sig av exemplet med Fenway Park i Boston, för att förklara hur denna 

arena blivit en symbol för staden. Han menar att just eftersom den är byggd för länge sedan 

(1912) har den blivit en tydlig symbol för hela Boston, eftersom den påminner om en tid för 

länge sedan. Vidare menar Borer (2006) att arenan passar bra in i det landskap som 

karakteriserade den tidsanda som fanns när den byggdes, och att den funnits med under så 

lång tid, har gjort att den nu ses som en del av stadens kultur, och blir en tydlig symbol för 

staden utifrån att människor har tillskrivit den ett tydligt symbolvärde. Ytterligare en viktig 

anledning till att Fenway Park blivit en symbol för Boston är att, eftersom den är så gammal, 

saknar den moderniteter som de mer nybyggda arenorna har, och att den således är unik i sitt 

slag, medan de mer nybyggda arenorna blivit mer och mer lika varandra, utifrån att de alla vill 

ha samma funktionalitet.  Genom detta menar Borer (2006, s. 209) att: 

Fenway Park has ‘‘institutional retention’’ because it is 

commonly recognized as a monument or landmark for tourists 

and residents alike.  

Utifrån detta har vi sett två olika arenor, som enligt författarna Pred (1995) och Borer (2006) 

blivit symboler för respektive storstäder, men av helt olika anledning. Den ena (Globen) för 

att den symboliserade något nytt, och att den skickade en signal till omvärden, medan den 

andra (Fenway Park) blivit en symbol för att den funnits med så länge, och därigenom blivit 

unik. Båda påstås dock vara attraktiva för turister. 

Det finns ett annat exempel av hur en arena blivit en symbol, men inte alls lika positivt laddat 

som dessa två beskrivna ovan. Roult och Lefebvre (2010) beskriver eftermälet av de 

olympiska spelen i Montreal 1976, och den olympiska arenan där. Dessa olympiska spel blev 

tre gånger så dyra som först var tänkt, och det tog uppemot trettio år att betala av denna skuld. 

Den olympiska arenan blev utsatt för kritik, utifrån att många menade att arenan inte alls 

passade in i landskapet, och arenan blev en symbol och en syndabock för det finansiella 

fiasko OS blev för Montreal. Än idag söks det, och arbetas med, försök att utveckla arenan för 

att den skall få något värde för staden, och att den skall förknippas med positiva symboliska 

värden. 
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5. Bakgrund, Utveckling och 

Marknadsföring.  
I detta första empirikapitel avser författarna att först ge en detaljerad redogörelse av de tre 

arenor som ligger till grund för denna studie. Då behandlas arenornas bakgrund, och vilka 

olika faciliteter som finns i arenorna och även lite övergripande om vilka olika evenemang 

som har arrangerats där tidigare. Kapitlet går sedan vidare med att studera hur arenorna 

behandlas i respektive läns regionala utvecklingsplaner, för att sedan presentera den 

innehållsanalys som författarna genomfört av respektive turismbroschyr som städerna, via sin 

visit organisation, sänt ut. 

5.1 Läkerol arena 
 

År 1967 byggde Gävle sin första ishockeyhall, som fick namnet Gavlerinken, där Brynäs IF 

spelade sina hemmamatcher. År 2005 togs dock beslutet att Gävle behövde en ny 

ishockeyarena, som byggdes runt den gamla ishallen, och 2006 invigdes den nya påkostade 

arenan som fick namnet Läkerol arena, och blev således Brynäs IFs nya hemmaarena, med ett 

publiksnitt under säsongen 2013/14 på 5701 personer. Läkerol arena är dock mycket mer än 

bara en ishockeyarena (brynas.se). 

Läkerol arena är geografiskt 

placerad på Sätraåsen i Gävle, ett 

område där Gävle har placerat en 

rad sportrelaterade arenor. I 

dagsläget finns i direkt anslutning 

till Läkerol arena även en 

friidrottsarena, en travbana och en 

ytterligare ishockeyhall. Långt- 

gående planer, och även 

byggstarter har skett för ytterligare 

nyskapande i området (gavle.se).                                                                                           

.                                                               Bild 1:   ”Läkerol arena”( enterprisemagazine.se) 

År 2015 kommer detta område att utökas med en fotbolsarena med kapacitet för cirka 5500 

åskådare och även en multisporthall till, där det skall kunna genomföras en rad olika sporter, 

och som har en kapacitet för 2000 åskådare (gavle.se). 

Förutom ishockeymatcher arrangerar Läkerol arena även en rad andra händelser varje år, som 

exempelvis konserter, evenemang och konferenser. Läkerol arena är bland annat utrustad med 

tio kiosker, fem barer, sju konferensrum (med kapacitet för uppemot 100 personer) och vid 

ännu större konferenser och evenemang finns möjlighet att använda isytan och den inglasade 

entréhallen för att kunna ta emot ännu fler besökare. Läkerol arena har även en egen 
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restaurang med kapacitet att servera över tusen gäster. Resturangen är även dagligen öppen 

för lunchservering, och har genom detta blivit en central mötesplats i Gävle (brynas.se: 

enterprisemagazine.se). 

Under åren, sedan Läkerol arena stod klar, har en rad olika evenemang arrangerats, förutom 

de minst 27 hemmamatcher Brynäs IF spelar varje år, har exempelvis konserter med Lars 

Winnerbäck och Kent, julshower och julkonserter, teatrar med mera arrangerats. I skrivande 

stund sätts föreställningen ”Trollkaren från oz” upp med Glada Hudikteatern (brynas.se). Det 

kanske mest påkostade evenemanget hittills i Läkerol arena är dock arrangerandet av en 

deltävling i melodifestivalen 2007, där det har uppskattats till att Gävle kommun spenderade 

cirka en halv miljon kronor för att få arrangera evenemanget (sr.se). 

Sammanfattningsvis återger Brynäs IFs klubbdirektör Hans-Göran Karlsson i en intervju att: 

Läkerol Arena har blivit en mötesplats för människor i Gävle, från företagskonferenser till 

stora evenemang som melodifestivalen, och vidare att detta är en: möjligheternas arena, som 

flexibelt kan anordna ishockeymatcher, evenemang, konferenser och restaurangverksamhet 

(foretagsmagazinet.se). 

5.2 Löfbergs arena 
 

Löfbergs arena stod färdig och invigdes den 15 september 2001, då dock under namnet 

Löfbergs lila arena. Efter tolv år valde de att byta namn till endast Löfbergs arena, detta 

eftersom att huvudsponsorn Löfbergs lila också valt att byta namn till endast Löfberg, och då 

följde arenan och arenanamnet i samma fotspår (farjestadbk.se). 

Löfbergs arena är Färjestad BK:s hemmaarena och här spelas minst 27 SHL matcher i 

ishockey varje år. Säsongen 

2013/14 uppvisar Färjestad BK 

och Löfbergs arena ett publiksnitt 

på 5963 besökare vid dessa 

matcher. Arenan är geografiskt 

placerad i stadsdelen Färjestad i 

Karlstad. I nära anslutning till 

arenan finns, förutom nödvändiga 

parkeringar och liknande, även ett 

gym och en travbana som dels 

anordnar större travtävlingar varje 

år, men även arrangerar vissa 

sträckor av svenska rallyt årligen 

(lofbergslilaarena.se: farjestadsbk.se).                Bild2:”Löfbergs-arena”(alfaneon.se)             

Löfbergs arena är dock väldigt mycket mer än bara en ishockeyarena.  

Löfbergs arena har, förutom möjligheterna att arrangera hockeymatcher, även en egen 

restaurang som har lunchöppet och således är i bruk ständigt. Vidare finns fem olika barer och 
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sju olika konferensrum, som kan brukas för alla olika typer av möten och liknande, där det 

största konferensrummet kan besittas av 120 personer. Arenan ger också möjligheter till att 

arrangera ett brett spektrum av andra evenemang, som exempelvis konserter. Där det i 

skrivande stund förbereds för att arrangera två stycken konserter med Magnus Uggla 

(lofbergslilaarena.se). 

Enligt arena representanterna själva har arenan sedan färdigställandet 2001 varit den mest 

framstående arenan för evenemang utanför storstadsområdena. Förutom ishockeymatcherna 

uppskattas det till att ett 15 tal olika evenemang anordnas varje år. Arenan har bland annat 

stått värd för två deltävlingar av melodifestivalen, men även andra konserter med välkända 

namn som Bob Dylan, Elton John, Dolly Parton och Rod Stewart. Det är dock inte bara 

välkända musikartister som genom åren intagit Löfbergs arena för storskaliga evenemang, 

utan arenan har även stått värd för tv-produktioner som exempelvis tv4:s Gladiatorerna 

(farjestadsbk.se). 

Arenan har många möjligheter, och att vara en av de största evenemangsarenorna utanför 

storstadsregionerna är framtidsbilden för Löfbergs arena, och något som de jobbar med att 

kunna fortsätta göra möjligt (farjestadsbk.se).    

5.3 Cloetta Center 
 

Cloetta Center i Linköping invigdes den 3 september 2004, och fick sitt namn efter 

huvudsponsorn Cloetta AB. I Cloetta Center spelar ishockeyklubben Linköpings HC sina 

hemmamatcher i SHL, och säsongen 2013/14 visade de upp en snitt publik på 6697 åskådare 

(cloettacenter.se).  

Cloetta Center är centralt beläget i Linköping, med gångavstånd till både tåg och buss, vilket 

underlättar förbindelsen för 

besökarna. Eftersom den ligger 

centralt, gör det även att besökare 

har goda möjligheter för 

övernattning på hotell, samt ägna 

sig åt shopping i närområdet. 

Cloetta Center arrangerar inte bara 

hockeyevenemang där 

hemmalaget Linköpings HC 

spelar, utan har också goda 

möjligheter till att arrangera 

konserter, konferenser, mässor, 

företagsevent samt privata 

festligheter.        Bild 3 ”Cloetta Center” (cloetta.se) 

Arenan är en av Sveriges största, med uppemot 8500 läktarplatser, och under konserter har 

publiksiffran kommit upp till så mycket som 11 500 åskådare (cloettacenter.se).  
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Linköpings HC har, via sitt bolag, hand om helhetsansvaret samt driften och samordningen av 

allt som sker på Cloetta Center. Det kommunalägda Arenabolaget samarbetar med Linköpings 

HC när det kommer till marknadsföring av arenan för att nå ut till produktionsbolag, 

idrottsförbund med flera. Detta för att försöka dra till sig så många varierade evenemang som 

möjligt till Cloetta Center, utöver ishockeyn, vare sig det är konserter, teatrar eller andra 

idrottsevenemang. Tidigare har Cloetta Center haft konserter med stora, världskända band 

som Judas Priest, arrangerat titelmatcher i boxning, melodifestivalen och så vidare (lhc.eu: 

arenabolaget.se). 

På plats i arenan finns även ett stort utbud av faciliteter för att besökare ska må så bra som 

möjligt. Till dessa hör bland annat en restaurang som rymmer 304 gäster, ett 50-tal loger, åtta 

barer, 11 fasta kiosker samt fyra konferensrum (lhc.eu). 

Vidare har producenterna tänkt väldigt mycket på säkerheten inom Cloetta Center. Det finns 

ett välutvecklat larmsystem, jalusier som kan fällas ned och spärra av sektioner av arenan 

utifrån behov. Ett exempel är, under hockeymatcher kan gästande hejarklack och fans som 

besöker arenan slussas in och ut till sina bussar utan att stöta på hemmalagets hejarklack, 

vilket kan minska risken för eventuella bråk och andra otrevligheter (cloettacenter.se).  

5.4 Regionala utvecklingsplaner  
 

En regional utvecklingsplan har i syfte att behandla de mål, inriktningar och prioriteringar en 

region har, och fungerar således som ett styrdokument över utvecklingen i regionen. 

Gemensamt för samtliga tre av dessa regioner, som de respektive arenorna geografiskt är 

placerade i, är att det tillskriver turismindustrin en viktig roll. För framtida utveckling är 

besök till regionen av central betydelse. De olika regionala utvecklingsplanerna är dock inte 

speciellt djupgående av vad som skall attrahera till besök i respektive region, då de mest 

belyser övergripande attraktiva områden och aktiviteter. Detsamma gäller även de aktuella 

arenorna, som endast omnämns sporadiskt, och inte speciellt detaljerat. Arenorna förekommer 

dock kort i dessa planer, och det mest centrala av detta kommer att pressenteras här nedan. 

5.4.1 Gävleborgs utvecklingsplan 
 

Gävleborg anser sig själva som starka inom områden som kultur, idrott och upplevelser, och 

ser detta som en stor tillgång, men även som en möjlighet för att utveckla besöksnäringen i 

länet, men också för att stärka den lokala identiteten, och bilden av Gävleborg som uppvisas 

utåt. Läkerol arena är bara en av flera större arenor som finns i Gävleborg (även exempelvis 

Göransson arena och Dina arena). Just att ha ett starkt arenautbud är något som regionen 

värderar högt, utifrån att detta medför och möjliggör att regionen kan anordna och arrangera 

en rad olika evenemang. Det är främst lokala- och regionala evenemang de avser att använda 

arenan för, och det centrala är att evenemangen håller hög klass. Det de främst vill främja, och 

således arrangera, är evenemang inom områden som konst, musik och teater, något som de 

tror att kommer att utveckla besöksnäringen men även att stärka Gävleborgs profil. 
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Ishockeylaget Brynäs IF spelar sina hemmamatcher i Läkerol arena och det är även en viktig 

del i arenaanvändandet enligt utvecklingsplanen, då främst utifrån att Gävleborg vill stå sig 

starka i idrottsvärlden, och de anser att Brynäs IF är ett välkänt och uppskattat varumärke som 

tydligt förstärker Gävleborgs identitet (Region Gävleborg 2009-2013).  

5.4.2 Värmlands utvecklingsplan 

 

Kulturen, de kreativa näringarna och även besöksnäringen är centrala och viktiga tillgångara 

för Värmland. Bland annat arenor och evenemang är något som utvecklingsplanen belyser och 

hoppas skall attrahera besökare från när och fjärran. I detta arbete är Löfbergs arena en central 

stöttepelare som kan arrangera en rad olika evenemang. Främst då inom de områden som 

Värmland anser sig starka inom och vill utveckla, nämligen konst, litteratur och musik. Även 

idrottsupplevelser är centralt för Värmlands utveckling, och där har Löfbergs arena en viktig 

funktion, då den fungerar som hemmaplan för regionens största ishockeylag, Färjestads BK. 

Arenor och evenemang är även något som utvecklingsplanen specifikt lyfter fram som en 

framtidspotential, och något som är centralt att fortsätta att arbeta aktivt med för att vidare 

utvecklas (Region Värmland 2009-2013).   

5.4.3 Östergötlands utvecklingsplan 
 

Östergötland anser själva att de kan stoltsera med många välkända evenemang och 

anläggningar, där Cloetta Center är en av dem. Denna utveckling av anläggningar som även 

kan fungera som mötesplatser ser Östergötland som något som kan bidra väldigt mycket till 

samhällsekonomin, så därav anser de att även om det kommit långt med detta arbete är detta 

något som även fortsättningsvis måste vara en central del av utvecklingen i Östergötland. 

Vidare lägger Östergötlands utvecklingsplan stort fokus på idrottsevenemang. En viktig del av 

detta är Linköpings HC som spelar sina hemmamatcher i Cloetta Center, och detta anses ge 

hög kvalitet och uppmärksamhet åt regionen. Östergötlands utvecklingsplan har en rad ledord 

som anses vara de mest centrala att arbeta med, och där återfinns bland annat idrott, 

evenemang, besöksnäring och varumärkesutveckling. Detta gör det föga förvånande att 

Östergötland vill arbeta aktiv med att få arrangera stora evenemang som dels skall ge 

regionen lyskraft nationellt men även internationellt, och där är idrottsevenemang en viktig 

del. I detta arbete är Cloetta Center en av de anläggningar som är av central betydelse för att 

detta skall lyckas (Region Östergötland >2030). 

5.5 Marknadsföring från Visit   
 

Visitorganisationer har som syfte att marknadsföra det aktuella resmålet. Som beskrivits i 

avsnitt 2.4.2 har en innehållsanalys genomförts i detta arbete som en del av empirinsamlingen. 

Innehållsanalysen fokuserades kring de tre aktuella städernas Visitorganisationers 

turismbroschyrer. Syftet här var att se hur arenan och evenemang lyftes fram i 

marknadsföringen av staden som helhet, och när arenan används är det centralt att se i vilket 
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sammanhang detta sker, exempelvis i samband med sport eller konserter. För komplett 

innehållsanalys se bilaga 4 till 6. Resultatet för varje innehållsanalys presenteras nedan, men 

det som tydligt framkommit är att ingen av städerna använder arenan i någon större 

utsträckning i sin resebroschyr och således marknadsföring. 

5.5.1 Visit Gävle 
 

I visit Gävles turismbroschyr ”Magasin Gävle” har författarna sökt efter Läkerol arenas 

förekomst och likaså Brynäs IF samt evenemang och event begreppets förekomst. Det som 

framkommit är att arenanamnet, Läkerol arena, endast förekommer fyra gången i hela 

broschyren, som totalt är 52 sidor lång. De få gånger som arenanamnet förekommer i skrift är 

det vid alla tillfällen, i relation till sport, och då kopplat till Brynäs IF. Det är genom detta 

tydligt att arenan inte används som marknadsföringsobjekt för att attrahera konsert-, 

konferens- eller andra typer av evenemangsbesökare.  

För att vidare få en förståelse och för att se om det skiljer sig något, i användandet av arenan i 

bilder, studerade författarna först hur många bilder som broschyren totalt innehöll. Gävles 

broschyr innehöll totalt 132 bilder. Av dessa 132 bilder var arenan representerad på tre av 

dessa, alltså på 2,27 procent av bilderna. Precis som när arenan förekom i ord, är samtliga tre 

av dessa bilder förekomna i relation med sport och Brynäs IF, alltså på samma sätt som 

tidigare är det inte konsert-, konferens- eller andra typer av evenemangsbesökare som skall 

attraheras av arenan utifrån broschyren, utan det är sportintresserade.   

Utifrån detta, och att ishockeylaget, i detta fall Brynäs IF, ofta förknippas starkt med arenan, 

valde författarna att se hur många gånger Brynäs IF förekom i bild och text. I bild förekom 

Brynäs IF vid tre tillfällen, då tillsammans med arenan, och i text omnämndes Brynäs IF vid 

hela 18 tillfällen. Vilket enligt vår tolkning är en ganska stark representation av Brynäs IF i en 

sådan relativt liten broschyr.  

Eftersom arenan arrangerar en rad olika evenemang, var det för författarna relevant att se hur 

ofta orden evenemang och event förekom i broschyren. I Gävles fall förekom dessa ord åtta 

gånger, alltså relativt få. Det som dock tydligt skall understryckas här är att arenan inte 

förekom tillsammans med orden evenemang eller event någon gång. Sammantaget 

förekommer alltså Läkerol arena enbart i relation till sport i visit Gävles marknadsföring.  

5.5.2 Visit Karlstad  
 

I visit Karlstads turistbroschyr ”Destination Karlstad” söktes efter samma saker som i Gävles 

fall, med den naturliga förändringen att det var anpassat efter Karlstad, och således 

förekomsten av Löfbergs arena och Färjestads BK. Visit Karlstads broschyr var något mindre 

än Gävles, närmare bestämt på 20 sidor. Arenanamnet, Löfbergs arena, förekom i texten vid 

fyra tillfällen. Dessa fyra gånger var relativt vitt spridda i sin kontext. Vid ett tillfälle förekom 

Löfbergs arena i samband med sport och då Färjestads BK. Vid två tillfällen återfanns 

arenanamnet sammankopplat med konserter, och den sista förekomsten var i ett övrigt 



43 

 

sammanhang. Utifrån detta går att utläsa att arenanamnet inte förekom i samband med 

konferenser eller andra typer av evenemang, utan främst till konsertintresserade.  

För att sedan studera i vilken omfattning arenan får representation i bilder utlästes först det 

totala antalet bilder i broschyren, detta antal var 50 stycken. Ytterst noterbart utifrån detta var 

att ingen av dessa 50 bilder föreställde arenan, eller någon aktivitet i arenan. Visit Karlstad 

valde alltså ut 50 bilder som skulle representera Karlstads attraktionskraft, men ingen av dessa 

var på Löfbergs arena. 

Ishockeylaget i Karlstad, Färjestads BK är starkt kopplat till arenan, och det var således 

centralt att se hur stort utrymme Färjestad BK åtnjöt i denna broschyr. Inte heller här var det 

särskilt överväldigande representation, utifrån att Färjestads BK nämns vid namn vid ett 

tillfälle, och inte en enda gång på bild i broschyren.  

Eftersom Löfbergs arena arrangerar många olika typer av evenemang, och vill vara en 

ledande evenemangsaren, var det för författarna centralt att här se hur ofta orden evenemang 

och event förekom i broschyren. Dessa ord förekom vid 13 tillfällen, vilket kan uppskattas till 

ganska mycket, då hela broschyren endast var på 20 sidor. Två av dessa 13 gånger var det 

alltså sammanlänkat med konserter i Löfbergs arena, och således en ganska stark 

representation av arenan i detta sammanhang. Sammantaget går det alltså att se att Löfbergs 

arena får en ganska undanskymd roll i visit Karlstads broschyr, men att när den förekommer 

är det främst i relation till sport och konserter, och inte alls med konferenser eller andra typer 

av evenemang.  

5.5.3 Visit Linköping 
 

I Visit Linköpings broschyr ”Arrivalguides” har uppsatsens författare sökt efter Cloetta 

Centers och Linköping HCs förekomst samt även hur begreppen evenemang och event lyftes 

fram. Det författarna såg var att arenanamnet, Cloetta Center, förekom tre gånger i hela 

broschyren som totalt ligger på 16 sidor. De gånger som Cloetta Center nämndes i broschyren 

var i relation till sport, då i relation med hockeylaget och övrigt. Författarna märker alltså här 

att Cloetta Center inte alls lyfts fram som ett starkt marknadsföringsobjekt i syfte till att 

attrahera diverse former av evenemang så som konserter, teatrar eller dylikt, i alla fall inte om 

broschyrens synvinkel ska tolkas.  

Vidare ville författarna se hur mycket vikt som läggs på att framställa Cloetta Center i bilder. 

För att få en bredare infallsvinkel i detta, räknade författarna först upp hur många bilder totalt 

som Visit Linköpings broschyr hade, och den totala mängden bilder var 40 stycken. Utav 

dessa 40, representerades Cloetta Center på två stycken, vilket utgjorde bara fem procent. 

Dock var det en skillnad mot hur arenan representerades i texten jämfört med i bild. Bilderna 

på Cloetta Center var inte utav sportslig natur, utan här bestod samtliga bilder utav konserter. 

Så utifrån bildanalysen, går det att se Linköpings satsning på andra evenemang i Cloetta 

Center än ishockey, nämligen konserter.  
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Utöver detta, ville författarna även ta reda på hur hockeylaget, Linköpings HC, togs upp i 

broschyren, med motivering att de har en stark koppling med arenan. Därför valde författarna 

här att titta efter hur många gånger hockeylaget nämndes i broschyren, då både inom text och 

bild. Det visade sig dock att hockeylaget förekom bara en gång i broschyren. Då bara inom 

text, och inte inom bild. Författarna kunde alltså här notera att hockeylaget, Linköpings HC, 

inte alls marknadsförs lika starkt som dess arena, Cloetta Center.  

Till sist ville författarna ta reda på hur många gånger begreppen evenemang och event lyfts 

fram i broschyren, vilket var av stor relevans då arenan arrangerar andra former av 

evenemang än bara sportsliga. I Linköpings fall, förekom dessa begrepp bara tre gånger. 

Sammantaget marknadsför broschyren Cloetta Center i både sportsliga samt icke-sportsliga 

sammanhang. 
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6. Arenorna som möjlighetsskapare, 

turismattraktioner och 

evenemangsinbringare? 
I detta andra empiriska kapitel kommer sportens betydelse för respektive arena att behandlas. 

Vidare avser kapitlet att behandla vilka nya möjligheter som arenorna Läkerol arena, Löfbergs 

arena och Cloetta Center har skapat, för att sedermera övergå till att titta på hur producenterna 

planerar och organiserar strategier för evenemangsutvecklingen. Sedan tas ett brett grepp om 

konkurrensen mellan städer med arenor som vill arrangera evenemang upp, och hur allt fler 

anskaffar sig arenor, samt hur producenterna jobbar för att deras arena skall bli unik. 

Avslutningsvis, i detta kapitel, diskuteras hur turismen i de olika städerna har påverkats av 

arenabyggena.  

Samtlig information i detta kapitel, förutom vid tydligt markerade undantagsfall, har 

inhämtats från dem intervjuer som genomförts i denna studie, och som finnes beskrivna i del 

2.4.1.  

6.1 Sporten 
 

Samtliga av dessa tre städer är överens om att det är sporten, och då ishockeyn, som är den 

absolut främsta anledningen till att arenans tillkomst och utvekling skett. Det är hockeylaget 

som behövde en ishockeyarena för att spela sina matcher i som är den främsta orsaken till att 

arenan byggdes. Eller som informanten från Gävle kommun uttryckte det: 

I dagens läge är det nästan en hygienfaktor, en måstefaktor att 

man har en arena som är i den storleken om man har ett 

ishockeylag (Informant Gävles kommun). 

Det är också en tydlighet mellan samtliga informanter om att det är ishockeylagen, Brynäs IF, 

Färjestads BK och Linköpings HC som är den bärande faktorn för arenan, och att det är de 

som skapar mest uppmärksamhet för arenan. Ishockeylagens framgångar ger också mer 

uppmärksamhet till arenan, och att värdet på arenan förblir högt. I Karlstads och Löfbergs 

arenas fall använder de sig även av enskilda spelare för att skapa större uppmärksamhet för 

laget och arenan, och att attrahera besökare.  Informanten från Karlstads kommun utvecklar 

det: 

Håkan Loob sa ju att de har som mål att alltid ha 20 procent i 

laget ska vara norrmän. Och då ska du komma hit som dem och 

se på ”våre gutter som spiller hockey” med Tollefsen, Røymark, 

Bastiansen, Holtet och allihopa. Och det är ju också en strategi 

för att få hit norrmän och titta på de sina (Informant Karlstads 

kommun).  
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Det är också så att det är ishockeylagen, och ishockeymatcherna som drar mest besök till 

arenan, då det är flest sådana evenemang. Exempelvis i Linköpings fall, så är det att 

ishockeymatcherna drar ungefär 200,000 besökare på en årsbasis, medan övriga evenemang 

uppskattningsvis attraherar mellan 80,000 och 100,000 besökare under samma tidsram.  

Ägnadeförhållandena skiljer sig dock något mellan dessa tre arenor. I Löfbergs arena och 

Läkerol arenas fall är det ishockeyklubbarna, det vill säga Färjestad och Brynäs som är 

enhälliga ägare av arenan. Medan det i Linköping och Cloetta Centers fall är en tvådelad 

ägandelösning där både kommunen och Linköpings hockeyklubb är liknande hyresgäster i 

arenan. Vilket enligt informanten från Linköpings kommun innebär att kommunen kan ha 

flera evenemang i arenan än vad andra kommuner kan ha.  

Det är dock ändå tydligt att samtliga av dessa tre arenors och städers informanter vill att 

arenorna skall vara något mer än bara en ishockeyarena. Samtliga dessa tre är överens om att 

arena har, och skall ha, även andra aktiviteter och evenemang som skall attrahera till besök 

och vara en del av staden, som bland annat turistmål. 

6.2 Arenan ger nya möjligheter 
 

Samtliga informanter är helt överens om att arenan gett nya möjligheter till staden, främst för 

att kunna attrahera nya evenemang. I Linköping och Cloetta Centers fall menar de att utan 

arenan hade de inte varit så långt fram med evenemang som konserter. Likaså i Gävle är 

arenan en av flera viktiga arenor för att kunna arrangera evenemang, och att Brynäs har en så 

stark bäringskraft gör att Gävle har en stark trovärdighet för att kunna arrangera även andra 

typer av sportevenemang. Även i Karlstad är arenan en viktig del i satsningen på evenemang. 

Det genomgripande från alla informanter är att arenan är en del av satsningen på evenemang, 

eller som informanten från Linköpings kommun beskriver det: 

Arenan […] blir ett viktigt verktyg i verktygslådan […] men 

sågen behövs lika väl som skruv […] Och nu när vi har en såg 

då får vi ju se vad vi kan bygga, för bättre turismvärden i staden 

(Informant Linköpings kommun). 

Detta bidrar alltså till att alla dessa tre arenor har en central betydelse för att kunna attrahera 

nya evenemang till staden, men alla informanter är överens om att det behövs fler än en arena 

för att skapa ett starkt evenemangsutbud. I Linköpings fall har de flera andra, både inomhus- 

och utomhus arenor, som skall locka evenemang. För Gävles del är det i ett lite vidare 

perspektiv, när de anser att det är viktigt att ha flera arenor på olika platser i hela länet, då de 

ser att även om ett evenemang hålls i en stad några mil bort så drar Gävle nytta av det, med 

mer shopping och hotellbeläggning. I Karlstads fall ser de arenan som en av två 

huvudbyggnader som kan attrahera evenemang, och år 2013 attraherade de ungefär 120,000 

besökare till olika evenemang. 
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Dock skiljer det sig något åt i vad de olika städernas informanter ser att arenan har skapat för 

typ av nya evenemangsmöjligheter. Linköping ser det mest som att arenan skapat möjligheter 

för att kunna anordna större konsertevenemang, men inte evenemang som mässor, något de 

tror beror på att Linköping inte är någon ”mässtad”, men arenan är en viktig pusselbit i deras 

framtida satsning på många större evenemang, kanske främst inom sport. Gävles informant 

ser också att arenan skapat många nya evenemangsmöjligheter, kanske främst 

sportevenemang. Då utifrån att dem redan har kunskap av sådana och arenan nu ger dem en 

bra skådeplats att utföra dessa på. Karlstads informant ser det som att arenan har medfört ännu 

fler reseanledningar till staden, och en hel rad nya evenemangsmöjligheter. Allt från mässor, 

som exempelvis vävmässor, sportevenemang som Curling EM, men även TV-inspelningar 

som Gladiatorerna och Idol är evenemang som möjliggjorts tack vare arenans tillkomst.   

6.3 Evenemangsplanering och strategi 
 

Under denna punkt gör vi en viss uppdelning av presentationen av informationen från 

informanterna, där författarna startar med informationen från kommunerna, för att sedan 

belysa detta från arenornas perspektiv, dock faller Läkerol arena bort här då ingen intervju 

kunde anordnas.  

Utifrån informationen som framkommit från informanterna på de tre olika kommunerna går 

detta att utläsa att ingen av dessa har en exakt och tydlig strategi för vilka evenemang som 

skall anordnas. Linköping kanske dock har kommit längst med att arbeta fram en strategi då 

informanten från Linköpings kommun säger att: 

Vi har inte en övergripande strategi i staden om vart vi är på väg 

med våra evenemang och vår turism. Vi bara visste att vi ville 

ha mer. Så nu tänkte vi fatta ett beslut kring en eventstrategi. För 

att få ett tydligt verktyg med att veta vart vi är på väg. […] och 

då är vi väldigt måna om att vi ska satsa på EM, VM, de där 

större arrangemangen. Vi ska försöka få hit större artister också 

(Informant Linköpings kommun).  

I Linköping vill de också tydligt satsa på fler konserter i Cloetta Center, dock väljer de bort 

konferenser och mässor i arenan, på grund av att arenan inte passar till det, enligt deras 

uppfattning. Karlstad har en övergripande strategi att vara den fjärde största 

evenemangsstaden i Sverige, efter de tre största städerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

De vill vidare genom detta arrangera en rad olika evenemang, stora evenemang som drar 

mycket folk, men även mindre icke-kommersiella evenemang anordnas i Löfbergs arena. 

Även är det centralt för Karlstad att nyttja arenan året om och ständigt pumpa på med nya 

evenemang för att det skall kännas som att det händer något i Karlstad hela tiden. Även om 

detta kan uppfattas som att de vill ha så många evenemang som möjligt, utan någon given 

strategi, finns det en rad parametrar som är viktiga för olika evenemang i Karlstad. Karlstads 

kommuns informant förklarar vidare: 
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Vi har ju en ganska bra evenemangsbudget där vi går in och 

stöttar olika evenemang. Och det vi tittar på det är ju tre 

parametrar egentligen. Det är ju gästnätter i stan, genererar 

hotellövernattningar, massmedial uppmärksamhet utanför 

regionen och sen att det stärker varumärket Karlstad. Det är de 

tre parametrarna, och uppfylles något av dessa tre, helst alla tre, 

då kan vi gå in och satsa för och få hit olika saker (Informant 

Karlstads kommun). 

Det som är tydligt för alla tre av dessa kommuner är att det är svårt att skapa unika 

evenemang. Det flesta större evenemangen stannar till på många olika platser i Sverige och 

blir således inte unika för någon plats. Gävle kommun, utifrån den information som mottogs 

av informanten, är den kommun med absolut minst strategi för evenemang, även om de 

absolut anser det som viktigt med evenemang och satsar på att få arrangera, så är det ingen 

given plan för vilka evenemang som skall anordnas, eller som informanten från Gävle 

kommun beskriver det: 

Det är liksom, det är bra att det händer saker i den här regionen. 

Det är bra att evenemang stannar här, det är bra att det blir 

mässor eller konferenser, kongresser eller allt. Festivaler eller 

konserter eller vad det nu kan vara för något. Teatrar och sådant 

(Informant Gävles kommun) 

Genom detta framgår att ingen av kommunerna har en entydig strategi för vilka evenemang 

som skall anordnas, även om vissa av dem har fler kriterier som skall uppfyllas än andra. 

För att gå över till arenainformanternas syn på evenemangsplanering och strategi. 

Informatören på Cloetta Center menade att de inte direkt har någon planering när det kommer 

till evenemang, och de försöker få så mycket som möjligt av allt. Något som nämndes 

speciellt var Melodifestivalen, som de arrangerat fyra gånger nu. Detta evenemang planerar 

de alltså för att få arrangera fler gånger, och är i ständig kontakt med dem. Cloetta Center 

arbetar även semi-aktivt för att få arrangera internationella evenemang. De vill som sagt 

försöka få dit så mycket av allt som möjligt, allt från sport till konserter.  

Enligt informanten på Löfbergs arena som vi haft kontakt med, är marknadsföring väldigt 

viktigt. Alltså att man berättar att man finns. Likaså som Cloetta Center, letar Löfbergs efter 

alla former av evenemang. Informanten berättade att ett avtal med en arrangör signats när 

arenan var ny, och denna arrangör jobbar väldigt mycket med internationella artister vilket i 

sin tur lett till väldigt många utländska, internationella artister genom åren. Det gäller alltså att 

visa framfötterna och försöka dra till sig så många evenemang som möjligt, speciellt när 

konkurrensen på marknaden idag är så stor som den är. Som informanten på Löfbergs arena 

berättar:  

Det är ju en huggsäck om att få de här olika arrangemangen 

(Informant Löfbergs arena). 
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6.4 Konkurrensen 

 

Konkurrensen är enorm enligt samtliga informanter. Den är väldigt hård, och står mycket högt 

upp på agendan för väldigt många kommuner, att få arrangera evenemang. Själva arenafrågan 

har kommit att bli ett centralt verktyg i jakt på att bli framgångsrik. När det gäller 

besöksnäringsfrågan, har allt fler kommuner väckts till liv de senare åren. Varje kommun vill 

vara med och kämpa för det här, och det syns tydligt. Marknaden är dock väldigt begränsad. 

Bara under 2000-talet har omkring 40 stycken evenemangsarenor byggts runtom i Sverige, 

och alla strävar efter att få dit så många evenemang som möjligt.  

Varje arena behöver ett upptagsområde på 3 miljoner invånare 

ungefär […] Norden skulle väl behöva vara 200 miljoner 

människor för att de här arenorna skulle bäras allihop. Så att det 

är tufft (Informant Karlstads kommun). 

Dessutom håller flera arenor hela tiden på att byggas och utvecklas. Det märks tydligt på både 

Gävle, Karlstad och Linköping, när samtliga av deras informanter håller med om att 

konkurrensen är väldigt hård, och att den även ständigt utvecklas och blir ännu mer attraktiv 

för många, vilket medför att det är ännu svårare idag att få arrangera evenemang. 

Nu måste vi också vara med och konkurrera mycket mer med 

övriga Sverige. Så evenemangsvärlden har ändrat sig (Informant 

Linköpings kommun). 

Även vissa specifika evenemang har fått ännu större betydelse än förut, flera informanter 

återkommer till melodifestivalen. Alla vill arrangera dessa evenemang, vilket gör att sådana, 

stora svenska evenemang är extremt svår nådda, då alla vill vara med och arrangera dem.  

Det är således centralt att poängtera att evenemang inte är något som är lätt att få arrangera, 

utan de producenter som vill arrangera evenemang måste jobba hårt för det, och en arena i sig 

själv inte garanterar några evenemang, då det finns många fler arenor än de tre som behandlas 

i denna studie, precis som informanten från Löfbergs arena fastslog: 

Det finns ju betydligt fler runtom i Sverige idag som man då 

kallar för multi-arenor. Så det är ju en huggsäck om att få de här 

olika arrangemangen. Så det är ju inte så att man får en massa 

arrangemang bara för att man bygger en multi-arena (Informant 

Löfbergs arena).  

6.4.1 Allt mer lika varandra? 
 

Informationen har framkommit via dessa intervjuer att samtliga arenor denna studie behandlar 

är ritade av samma arkitekt, eller i alla fall samma arkitekturfirma. Arenan i sig själv kanske 

således inte blir så unik, utan mer som Karlstads kommuns informant sa: 
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Så det är klart, nu är vi ju inte ensamma längre. Nu är det, Gävle 

har sin, Linköping har byggt […] så att idag är det en 

dussinanläggning egentligen om man ser till arenor, utan det är 

ju att fylla den med ett innehåll då som kan göra att det sticker 

ut mer och packetera själva arenan (Informant Karlstads 

kommun). 

Arenorna av denna karaktär blir allt mer banala och vanligt förekommande i Sverige, något 

som uppmärksammas av informanten från Gävle kommun, som menar att i princip alla 

hockeylag har en likartad arena: 

Jag menar, det finns inte många arenor som är mindre. Det är 

Skellefteå och kanske nån till uppe i norr. Annars är de ju i den 

storleksordningen. De är ganska lika, Cloetta, Kinnarps och 

även Karlstad. De är i ungefär lika storlekar (Informant Gävles 

kommun). 

Detta styrks även av att flera informanter uppgett likartade kapacitetsvolymer för arenorna, 

där det bar skiljer något hundratal under ishockeymatcher, och vid konserter och liknande är 

det främst scenstorlek och vinklar från läktaren som förändrar kapaciteten något. Denna 

tydliga likhet mellan arenorna i struktur har fått informanten från Linköpings kommun att 

fundera över om bygget av arenan, i denna form, var så bra: 

Vi tog ju den arkitekt som man hade i Färjestad tror jag att det 

var. Och då byggde man arenan på det sättet. Hade jag fått vara 

med och skapa ett beslut där och då så hade vi nog valt att bygga 

ut på ett annat sätt. Men man resonerade inte så (Informant 

Linköpings kommun). 

Genom detta syns ett visst problem med att konkurrensen är hård, och arenorna blir allt fler, 

men även att evenemangen sätts upp på så många olika ställen i Sverige, där det finns så 

många faciliteter som gör detta möjligt. 

När det här rocktåget åker runt på 14 platser på Sverigeturnéer. 

Ja du kan se det i Gävle, du kan se det i Linköping, du kan se det 

i Helsingborg, du kan se det i Karlstad (Informant Karlstad 

kommun). 

Vad gör då de arenor som behandlas i detta arbete för att kunna sticka ut, och bli lite mer 

unika, trots att de uppenbarligen är väldigt lika? 

6.4.2 Unicitet  
 

Som har klargjorts utifrån denna genomgång ovan så är det inte lätt att få arrangera 

evenemang, och studieobjektens arenor i denna uppsats är också väldigt lika i design. Det 

skiljer sig dock väldigt kraftigt i det de vill använda sig av för att särskilja sin arena, mot de 
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övriga likartade arenorna. Gävle och Läkerol arena har valt att fokusera på materiella värden 

för att bli mer unika, medan Löfbergs arena och Karlstad har valt mer immateriella värden 

och historia för att särskilja sig, och Linköping och Cloetta Center arbetar med ekonomiska 

och geografiska egenskaper för att bli mer originella. 

För att inleda i Gävle och Läkerol arena är en av deras främsta egenskap för att bli unika 

ställtiderna. Det vill säga att snabbt kunna omorganisera arenan från ett evenemang till ett 

annat. Arenan har därför bland annat bytt ut glas till plexiglas inne i arenan, för att få ett 

snabbare förfarande när arenan skall omställas från exempelvis en ishockeymatch till en 

musikkonsert. Detta har medfört en mycket snabbare upp- och nermontering av arena, vilket 

informanten på Gävle kommun menar har bidragit till att Läkerol arena blivit en bättre 

evenemangsarena.  

Vidare menar informanten på Gävle kommun att Läkerol arena har ytterligar två egenskaper 

som gör den unik. En som är positiv och en som är negativ: 

Det som är unikt i positiv bemärkelse är att vi har en entréhall 

som ingen annan har. Det är en stor, glasad entréhall som är 

väldigt trevlig där vi också kan ha evenemang, där vi har en del 

stora konferenser, kongresser och sånt. Det är unikt (Informant 

Gävle kommun).  

Det som dock är unikt i negativ bemärkelse för Läkerol arena är att den byggdes runt den 

gamla arenan Gavlerinken. Något som har medfört att kringområdena i arenan, exempelvis 

omklädningsrum, inte är lika moderna som arenan i övrigt, utan finns kvar från den tidigare 

arenan.  

För att gå över till Löfbergs arena, menar Löfbergs arenas informant att deras största unicitet 

och det som utmärker dem mest är det att Löfbergs har funnits med som en stor och unik 

multi-arena redan sedan 2001, vilket var före både Cloetta Center och Läkerol arena. Löfbergs 

arena blickar även tillbaka och tittar på de evenemangen som hållits där genom åren. Och där 

syns det, menar informanten, att Löfbergs arena sticker ut i jämförelse med andra arenor 

eftersom de har haft väldigt mycket mer och väldigt mycket större evenemang än de flesta 

andra arenorna. Enligt informanten handlar detta om trovärdighet. Löfbergs arena har ett 

jättestort förtroende i mänskliga värden och den kunskapen att de vet vad de håller på med. 

Arrangören har en förväntan om att allt ska fungera, allt från vakter till säkerhet. Det är just 

dessa saker som Löfbergs informant menar är den största uniciteten, som är absolut viktigast 

för arenans del.  

I Linköping berättar Cloetta Centers informant att deras största konkurrensfördel är att de 

alltid försöker att hålla ett bra pris jämtemot produktionsbolagen. De försöker även att 

ständigt utveckla arenan genom att exempelvis förstärka taket så mer saker kan hängas upp i 

det. Vidare söker de även snyggare lösningar med sitslinjer och så vidare. En annan stark 

konkurrensfördel för Cloetta Center är, enligt deras informant, att arenan är belägen i en 

väldigt folktät och expansiv region. Vidare berättar informanten att bara på en 10 mils radie så 
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är det ungefär en miljon människor som de kommer åt och som lätt kan besöka och ta del av 

det Cloetta Center har att erbjuda. Så detta är alltså en väldigt stor konkurrensfördel. 

6.4.3 Ökar multi-arena konkurrenskraften? 
 

Som tidigare har berörts anser informanterna att det är mer eller mindre ett måste att ha en 

arena till ishockeylagen som spelar på högsta nivån i Sverige. Här skall dock en annan 

infallsvinkel behandlas. Det som här skall benämnas är konkurrenskraften för staden som 

helhet, och kanske främst för att få arrangera evenemang. 

Informanterna för de respektive kommunerna har en stor samstämmighet i denna fråga. 

Samtliga är överens om att arenan ger en konkurrensfördel för att få arrangera evenemang, 

men de menar även att den aktuella arenan (Läkerol, Löfberg och Cloetta) bara är en av ett 

flertal arenor som städerna förfogar över, och att det är den helheten som kan komma att ge de 

största konkurrensfördelarna. Informationen från informanten på Karlstads kommun skiljer 

sig dock något på slutet, gentemot de andra, då informanten menar att det unika 

försäljningsargumentet med arenan har avtagit lite när arenan blivit äldre, det beskriv som: 

Så att återigen så tror jag att de första fem åren så var det en 

USP, men idag tror jag inte riktigt det, utan då gäller det, tror 

jag, att packetera flera saker tillsammans (Informant Karlstads 

kommun).    

Informanten från Karlstads kommun menar ändå att arenan fortfarande är en av de två 

anläggningar i staden som är försäljningsargumenten och konkurrenskraften för att få 

arrangera evenemang. Så genom detta går det att utläsa en trend att arenorna i de respektive 

städerna, tillsammans med andra arenor i städerna, är viktiga för att få arrangera evenemang. 

Dock har Karlstads arena tappat lite de senaste åren, vilket kan förklaras av att det är den 

äldsta, och i början inte hade alls lika hård konkurrens som den nu har, något som Läkerol 

arena och Cloetta Center var vana med redan från starten. 

6.5 Turismen 
 

De tre kommunernas informanter anser alla att deras respektive städer är evenemangsstäder, 

och att deras respektive arena är en viktig del av dessa evenemang. Samtliga informanter är 

även rörande överens om att arenabyggena i de olika städerna har förbättrat städernas 

turismströmmar. Dock är det svårt att fullt ut uppskatta betydelsen, men att det har förbättrat 

turismindustrin i alla tre städer är de alla överens om. I Gävle går det ett steg längre när 

informanten kommenterar Läkerol arenas betydelse, och menar att: 

Det är en av våra absolut viktigaste turistmål. Det är arenan, det 

är Furuvik och det finns några andra också (Informant Gävle 

kommun). 
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I avsaknad av intervju med Läkerol arena, får här ett dokument utfört av HUI research på 

beställning av Gävle kommun användas, för att belysa ishockeyevenemangen i Läkerol arenas 

betydelse för turismen. Detta dokument påvisar att vid en vanlig ishockeymatch med Brynäs 

IF är 71 procent av besökarna från Gävleborgs län, alltså hela 29 procent är turister som 

besöker arenan för att ta del av sportevenemanget. 14 procent av dessa turister kommer från 

Stockholmsregionen, medan övriga turister är sprida från andra delar av Sverige, dock var det 

inga internationella besökare. Av de turister som besökte detta sportevenemang hade 90 

procent just sportevenemanget som primärt mål med besöket i Gävle. Trots att det alltså var 

nio av tio turister som besökte Gävle för sportevenemangets skull så valde fyra av tio att bo på 

hotell i staden i samband med besöket på Läkerol arena (HUI research, 2013). 

För Karlstads del verkar det som att turismflödet beror väldigt mycket på vart man lägger sina 

spelningar och evenemang. Exempelvis menar Löfberg arenas informant att för deras del så 

handlar det mestandels om turister från den norska sidan, då det ligger väldigt nära Karlstad. 

Vidare menar informanten att de internationella gästerna inte besöker så speciellt många 

platser i Sverige. Men att det kommer väldigt många långväga besökare, dock är ju den största 

delen av dem fortfarande från innanför Sveriges gränser. Informanten från Karlstads kommun 

menar även han att turismen definitivt ökat med bygget av arenan. Informanten menar vidare 

att själva arenan, inte är en USP för turismverksamheten i Karlstad, utan det är själva 

innehållet som står för det. Informanten är även övertygad om att arenan har skapat 

reseanledningar till Karlstad. Han belyser detta vidare och menar att även Färjestad BK har 

denna filosofi att locka turister, speciellt från Norge.  

Cloetta Centers informant menar att det inte är så mycket internationella turister som kommer. 

Det är bara när det är vissa typer av evenemang. Exempelvis var det när Cloetta Center var 

med och arrangerade handbolls VM 2011, då var det många internationella besökare som kom 

dit, speciellt från Norge och Island, eftersom det var den gruppen som hamnade där. Utöver 

detta var det annars väldigt många nationella besökare där. Dock när Cloetta Center får dit 

någon internationell artist, då är det inte så många internationella besökare som dyker upp. Då 

är det mest människor från övriga Sverige. Det går att se att både Cloetta Center och Löfbergs 

arena menar att det inte kommer så många gäster från utlandet, utan det beror mest på 

antingen vilken form av evenemang det är och vart i Sverige det utspelar sig. Eller som 

informanten för Löfbergs arena uttrycker det, angående internationella besökare: 

Ja, det tror jag inte man ska överdriva så jättemycket (Informant 

Löfbergs arena). 

Enligt Linköpings kommun, menar deras informant att de är väldigt måna om att få vara med 

och satsa på EM, VM och andra större arrangemang för att samtidigt locka till sig fler 

internationella turister. Linköping vill även försöka få dit fler större artister som kan bidra till 

turismflödet. Utöver detta har det visat sig att själva Cloetta Center har bidragit till att 

turismen till Linköping har ökat, men enligt informanten som författarna hade kontakt med, är 

inte arenan den viktigaste faktorn till turismens ökande i Linköping, även om den bidragit.  
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6.5.1 Arenaturer 

 

Arrangemang för besökare som vill se arenans attribut och få följa med bakom kulisserna är 

något som tudelar dessa tre studieobjekt, då de alla har olika inställning och förhållningssätt 

till detta. Löfbergs arena har tidigare haft ett sammarbete med kommunen där kommunen har 

anordnat olika turer för att se olika besöksmål i Karlstad, och då har Löfbergs arena varit en 

del av detta. Nu förklarar dock informanten från Löfbergs arena att intresset inte längre är 

speciellt stort för detta och således arrangereas inte längre dessa turer i Löfbergs arena. 

Intresset började dala efter de sex, sju, åtta första åren, då arenan varit på platts ett tag och 

nyhetens behag hade lagt sig. 

I Linköping och Cloetta Centers fall anordnas inga guidade turer alls, och har heller aldrig 

gjorts. Medan det i Gävle och Läkerol arena går att boka en guidad visning av arenan för olika 

grupper som så önskar, priset är 500 svenska kronor för cirka 45 minuters rundvandring 

(Brynas.se).   

6.5.2 Upplevelser  
 

Det går givetvis att argumentera för att de evenemang som arrangeras i de olika arenorna är 

upplevelser i sig själva, och ger besökarna helhetsupplevelser som blir starkare än bara själva 

evenemangen. Med detta sagt är det ändå intressant att notera att det endast är en informant 

som kommer in på begreppen med upplevelser och helhetsupplevelser. Denna informant 

kommer från Karlstads kommun och menar att det är centralt för att vara attraktiva att kunna 

erbjuda helhetsupplevelser till besökaren. Alltså inte bara ett evenemang i Löfbergs arena, 

utan att även kombinera detta med exempelvis god mat, ett besök på något museum, en tur i 

skärgården eller att åka en tur med båt bussen. Helt enkelt att skapa en helhet för besökaren, 

och således bli mer attraktiva. 
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7. Arenorna som imageskapare, 

utvecklare och symboler? 
Detta tredje empiriska kapitel kommer att bygga vidare på det föregående kapitels inriktning, 

men kommer att ha ett lite större fokus på de bredare användningsområdena och 

utmaningarna som multi-arenorna medför. Först kommer sammarbeten och de ekonomiska 

effekterna dessa tre arenor inbringar att diskuteras. För att sedermera övergå till att belysa de 

lokalt förankrade namnen som dessa tre arenor har, och om arenorna blivit symboler för 

respektive stad. Avslutningsvis skall kapitlet även tydliggöra vilka effekter arenan har för 

städernas och regionernas utveckling, och om arenabyggena på något sätt medfört en förändra 

image för de aktuella städerna i denna studie. 

Samtlig information i detta kapitel, förutom vid tydligt markerade undantagsfall, har 

inhämtats från dem intervjuer som genomförts i denna studie, och som finnes beskrivna i del 

2.4.1.  

7.1 Samarbeten och området runt arenan 
 

Att arenan påverkar och berör flera områden än endast själva arenan och det aktuella 

evenemanget som utspelas just där och då, det är samtliga informanter eniga om. Likaså finns 

det ett samförstånd mellan informanterna om att det är av central betydelse att kunna erbjuda 

en helhetslösning för alla inblandade parter. Det är dock kanske lättare sagt än gjort att 

erbjuda helhetslösningar och paketering till besökaren, informanten från Karlstads kommun 

utvecklar detta: 

Alla pratar om paketering, de pratar om hotell, de pratar om 

handel och sådär. Då går vi ihop och anställer en person då! Nej, 

det måste vi ha råd med. Då kan jag tänka, ja, då tjänar vi inget 

på paketen. Om vi inte har råd att anställa någon (Informant 

Karlstads kommun).  

Trots denna problematik, är dock informanterna eniga om att sammarbeten är centralt för ett 

gynnsamt evenemang, om det så är med hotell, resturanger, andra evenemang eller 

transporter. Det är dock, som synes, svårt att få det att fungera fullt ut i praktiken, då 

turistbranschen är spretig, med många små aktörer. 

Informanten på Löfbergs arena förklarar att de har samarbeten med en rad olika arrangörer, 

speciellt då när det gäller musiksidan, eftersom arenan i stort sätt aldrig är en arrangör, utan 

fungerar mer som en spelplats. Dessa arrangörer heter bland annat saker som Live Nation, 

United Stage och så vidare, och dessa har Löfbergs arena en löpande kontakt och samarbete 

med sen många år tillbaka. Informanten menar vidare att de inte riktigt har ett samarbete med 

Karlstad kommun, utan att det mer är ett informationsmässigt samarbete. De har en grupp 

som har en löpande kontakt och träffas med anställda inom kommunen. Där delges vad som 
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är på gång, och hela marknadsföringsdelen från arenan till kommunen. När det då kommer en 

artist, så går kommunen in och sätter exempelvis upp skyltar, och informerar människor om 

att denna artist kommer att spela på Löfbergs arena och så vidare. Löfbergs arena samarbetar 

även med hotell och restauranger när ett evenemang ska arrangeras. Arenan ställer exempelvis 

frågan om hur boendet ser ut till arrangörerna, och om de vill ha hjälp med det så tas 

prisuppgifter fram och arrangören får välja vad som passar bäst. Oftast har ju arrangörerna 

redan samarbeten med hotellkedjorna, men när större evenemang ska hållas, då ingås ett 

samarbete. Så det är mer en löpande historia, menar informanten.  Exempelvis var det så när 

Löfbergs hade två inspelningar av Gladiatorerna, då var representanter från arenan inne och 

förhandlade priser och allt sådant med hotellen, eftersom då var det ett par tusen 

hotellövernattningar varje gång det skulle upphandlas.  

Informanten från Cloetta Center indikerar att samarbeten också är en viktig punkt för dem. 

Exempelvis samarbetar de hela tiden med kommunen, och det är enligt informanten väldigt 

betydande för arenan. Informanten menar vidare att kommunen går in och stöttar ekonomiskt 

några gånger per år för att Cloetta Center ska ha möjligheten att arrangera sina evenemang. 

Vidare finns även ett kontinuerligt sammarbete med hotell och krögare. 

Att skapa ett helhetsområde runtomkring arenan, där är Gävle kommun längst fram i 

utvecklingen. Läkerol arena är en del av ett helt idrottscenter, där det även finns travbanor, 

tennisplaner, andra ishallar, friidrottsanläggningar och där det nu utvidgas ytterligare med en 

fotbollsstadium och ytterligare en multi-arena med möjlighet till en rad olika inomhus sporter. 

I denna aspekt, att sätta arenan i ett större sammanhang, där är Gävle helt klart ett steg före 

konkurrenterna.  

7.2 Ekonomiska effekter 
 

Linköpings kommuns informant indikerar, utan att nämna exakta siffror, att många olika 

näringar drar stor nytta ekonomiskt av ett arrangerat evenemang i Cloetta Center. Informanten 

exemplifierar detta med att arrangera ett musikevenemang med en välkänd svensk artist: 

Vi ser också att så fort det kommer ett arrangemang så ser ju vi 

att besöken på restauranger åker upp. Har vi så här stora namn 

som Ola Salo så ser vi även att hotellbesöken åker upp. […] Ja, 

då ser vi direkt på den näringen att det ökar (Informant Cloetta 

Center). 

Informanten på Karlstads kommun exemplifierar betydelsen av ett evenemang i Löfbergs 

arena för hela stadens ekonomi genom att påvisa att en vävmässa som arrangerades under tio 

dagar i Löfbergs arena 2003, inbringade ungefär 25 miljoner kronor till staden totalt. Dessa 

stora summor som evenemang kan inbringa gör att kommuner blir allt mer intresserade av att 

arrangera sådant evenemang, men att lokalbefolkningen kanske inte alltid förstår dessa 

värden, informanten på Karlstads kommun exemplifierar det, med hjälp av ett populärt 

evenemang som melodifestivalen:   
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Varför lägger ni inte pengar på skola, vård och omsorg? Det är 

ju en lärarlön att ändå ta hit melodifestivalen. Ja, så kan man 

tänka. Men det kanske gör att vi kan anställa 10 lärare om vi är 

duktiga på evenemang (Informant Karlstads kommun). 

I avsaknad av intervju med Läkerol arena, får här ett dokument utfört av HUI research på 

beställning av Gävle kommun användas. Detta dokument påvisar det ekonomiska effekter 

som en hemmamatch för Brynäs IF, på en lördag, inbringar för staden. I denna beräkning har 

transporterna till Gävle, samt även kostnaden av matchbiljetten exkluderats. Ändå påvisar 

rapporten, att när matchen har cirka 7,500 besökare totalt, blir den turistekonomiska 

omsättningen i staden cirka fyra miljoner kronor (HUI research, 2013).  

Utifrån den ekonomiska biten så menar även informanten på Cloetta Center att det handlar om 

ganska mycket pengar. Informanten fortsätter och tar upp att det alltid är en förhandling i alla 

projekt, och det är förhandlingar för att arenan ska få en så stor inhyres intäkt som möjligt. 

Det kan även hända att Cloetta Center köper ett arrangemang. Då räknas det väldigt mycket 

på det. Arenan har då sina omvärdsanalyser, riskbedömningar och detta innefattar även den 

ekonomiska biten, i staden.  

Informanten på Löfbergs arena menar att stora arrangemang genererar väldigt mycket pengar 

som hamnar i omlopp för kommunens totalekonomi. Ett exempel var när Jesus Christ 

Superstar arrangerades, då var det ett väldigt unikt evenemang som bara spelade på en 4-5 

orter i Sverige. Karlstad var en av dem. Då kom det ungefär 12 000 besökare till Karlstad, 

därav en hel del tillresta turister också. Det var även en ganska stor produktionsenhet som 

följde med detta, och som kommer till Karlstad och övernattar. Detta bidrar väldigt mycket 

till kommunens ekonomi, som informanten på Löfbergs arena uttrycker det:  

Och detta innebär i sin tur att ett sådant arrangemang är 

jättevälmående för en kommun när det gäller ekonomiska 

aspekter (Informant Löfbergs arena). 

Efter alla dessa positiva ekonomiska effekter som presenterats, är det även centralt att 

avslutningsvis poängtera det som Karlstads kommuns informant indikerat på. Nämligen att 

det har skett en rejäl prisökning för att få arrangera stora artisters konserter. Att det tidigare 

inte behövdes i närheten lika många åskådare som nu, för att ett evenemang skall få 

ekonomisk lönsamhet. 

7.3 De lokalt förankrade namnen på arenorna 
 

Läkerol arena har haft en stark koppling till staden Gävle, utifrån att namnet kommer från 

Läkerol som har haft en fabrik i Gävle, och således gett arenan en lokal förankring. Något 

som informanten på Gävle kommun tror har haft en stor betydelse: 
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Jag tror det. Jag tror att det är viktigt för Brynäs med att det 

förknippas med något som är starkt för orten. Starkt för Sverige 

(Informant Gävle kommun). 

Men eftersom Läkerolfabriken i Gävle nu är nedlagd, och namnavtalet till arenan löper ut 

antingen i år eller nästa år, har det inneburit att Brynäs troligtvis inte längre kommer att ha 

namnet Läkerol arena längre. Något som informanten på Gävle kommun anser är oturligt, då 

det finns ett tydligt värde för dels Brynäs IF, men även för Gävle som stad, att ha ett 

arenanamn som är starkt lokalt förankrat. Detta styrks också av det dokument utfört av HUI 

research på beställning av Gävle kommun, som har tillfrågat 108 respondenter vad de 

associerar med Gävle, och där framkommer att Brynäs, Läkerol och hockey är några av dem 

absolut mest förekommande associationerna (HUI research, 2013). 

I Karlstads fall är namnet på själva arena Löfbergs, det är bolaget Löfbergs, som är en stor 

kaffetillverkare, lokalt förankrad i Karlstad, som betalar de rättigheterna för att få ha sitt namn 

på arenan. Informanten berättar att bolaget Löfbergs tycker att arrangemang som blir lyckade, 

med trevliga och positiva situationer är väldigt bra för dem som varumärke. Informanten från 

Karlstad kommun ser både positiva och negativa delar med att arenan heter just Löfbergs. Det 

positiva är att det stärker Karlstadborna. Det är ju Karlstads rosteri, människor i staden känner 

av lukten ibland. Så det är stadens eget på något sätt, menar informanten. Vidare tar 

informanten upp att när det gäller Färjestads BK, så har de lite blandade känslor med namnet. 

Nu ska ju hockeylaget ut i Europa och möta internationella lag, både på bortaplan och hemma 

i Karlstad. Då kan det vara så att själva sponsornamnet Löfbergs inte är så känt utomlands. 

Det finns fortfarande stora, lokala företag kvar, men de är väldigt få, menar informanten. De 

köps upp allt oftare av stora, internationella företag, pensionsstiftelser och dylikt. Och för att 

få dessa sponsorer, så kanske det inte går att ha ett litet, lokalt företag som sponsor utan 

kanske något större måste till, som saknar lokalförankring, eftersom de är kända och betalar 

mer. Som Karlstad kommuns informant uttrycker det:  

Och det är ju klart, hade den här arenan kanske hetat något som 

kanske är mer känt utomlands, nu vet jag inte vad det skulle 

kunna vara, det vet jag inte. Men Ikea Arena eller något sånt där, 

som man kanske i Tyskland då, och Schweiz och Italien och 

Tjeckien bara; Ja just det! Det heter Löfbergs; Ja, vad är det för 

någonting? (Informant Karlstads kommun). 

Informanten fortsätter vidare och berättar att lokalt och regionalt i Sverige så passar namnet 

Löfbergs arena väldigt bra. Det blir dock problematiskt att kanske locka större sponsorer när 

laget ska börja spela internationellt, om det är en arena vars namn inte är så känt utanför 

Sveriges gränser.  

Informanten från Cloetta Center är inte riktigt säker på vad just själva arenanamnet betytt för 

dem. Informanten fortsätter dock med att berätta att Cloetta går ur avtalet och arenan kommer 

att byta namn snart, men att Cloetta tjänat väldigt mycket pengar på att ha namnet Cloetta 

Center, även fast de inte trodde på det från början. 
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7.4 Arenan som symbol? 
 

För Gävle kommuns del är arenan absolut en symbol för hela staden, något som de även har 

arbetat för att det skall bli, något som associeras starkt med Gävle, och som människor skall 

förknippa med staden. Gävle kommuns informant utvecklar detta vidare, och förklarar att de 

har arbetat med att få arenan som en symbol: 

Det har vi absolut, och det är också Brynäs ambition, att man 

har tagit ett varumärke som tidigare varit väldigt starkt förankrat 

i Gävle, med Läkerol arena (Informant Gävles kommun). 

Ett arbete som också gett resultat, utifrån att det styrks av det dokument som utförts av HUI 

research på beställning av Gävle kommun, där det påvisas att tre av de fem mest associerade 

saker som människor kopplar till Gävle är; Brynäs, Läkerol och hockey (HUI research, 2013). 

Vilket även understryks av att informanten på Gävle kommun betecknar arenan som ett av 

dem främsta turistmålen i staden.  

Informanten på Linköpings kommun har inte riktigt samma inställning till arenan som en 

symbol, som var fallet med Gävle. Informanten menar att arenan har blivit en symbol med 

tiden, men att det definitivt inte är något som de aktivt har jobbat för att den skall bli. Utan att 

de istället vill symboliseras med andra värden, som att Linköping är en trygg stad. 

Informanten anser vidare att det inte är primärt för Linköping att ständigt synas tillsammans 

med arenan, men att det är viktigt att folk får höra talas om Linköping, och där kan arenan 

hjälpa till.  

I Karlstads fall, menar informanten på Karlstads kommun att arenan har varit oerhört viktig 

både för Karlstadsborna, för att bygga stolthet i staden, samt för själva Karlstad som bara var 

den 19:e kommunen storleksmässigt 2001 när arenan byggdes.  

Jag började arbeta här precis då när den var klar, och ”wow” 

liksom, The Arena i den här staden på något sätt då. Och då 

känns det, att då räknas man (Informant Karlstads kommun).  

Vidare menar informanten att även om en person inte är ishockeyintresserad så kan denne gå 

dit ändå, så informanten tror att arenan har ett väldigt stort symbolvärde för många människor 

trots allt. Informanten förklarar vidare att detta signalerar också till omvärlden på något sätt 

att Karlstad ligger i framkant. Arenan har mycket symbolvärde, både internt och externt, 

menar informanten. Nu är ju inte arenan så ny längre, och själva symbolvärdet där har nog 

haft en livslängd på omkring sju till åtta år, menar informanten.  

Informanten på Löfbergs arena menar att dem gör mätningar via tjänsten HUI Research och 

tittar efter besöksantalet, effekter, skatteeffekter, hotellövernattningar och så vidare, och då 

levereras det till den kommunala sidan en gång per år. Där tittar kommunen och arenan 

gemensamt på vilka kraftekonomiska effekter allt detta har fått. Sen själva massmediala 

bilden, fortsätter informanten, som de gett under de här åren, ser väldigt positiv ut. 



60 

 

Informanten avslutar sedan med att berätta att arenan vill väldigt gärna vara med och bidra 

som en positiv symbol för Karlstad kommun. 

Informanten på Cloetta Center förklarar att själva arenan naturligtvis är en viktig symbol för 

Linköping, och Östergötland. Informanten menar att arenan måste vara en av Östergötlands 

största mötesplatser på ett år. Det serveras dagens lunch där varenda dag, och det är en stor 

mötesplats och det ses som ett stort symbolvärde för Linköpings kommun, förklarar 

informanten. Själva arenan har kostat väldigt mycket att bygga och utveckla, men det tror 

informanten på Cloetta Center att kommunen i form av stolthet och identitet fått igen.  

7.5 Förändrad image genom uppkomsten av arenan?  
 

Att stadens image förändras och förbättras, genom arenornas tillkomst, det är alla tre 

kommunala informanter överens om. Arenorna bidrar till att sätta staden på kartan och de 

skapar uppmärksamhet för de respektive städerna, och påvisar att det finns större möjligheter 

inom städerna i och med byggandet av arenorna. 

Karlstads kommuns informant går ett steg längre än de övriga informanterna och indikerar att 

bygget av arenan skapade en framtidstro för Karlstad, men även för hela Värmland. Vidare 

menar informanten att Värmland tidigare kunde uppfattas som ett ”krislän”, att Karlstad hade 

fått en negativ stämpel, men att Löfbergs arena på ett sätt ändrade detta, och var vändpunkten, 

som visade att det går att göra något lokalt, som förändrar den trenden. 

7.5.1 Regional utvecklingen genom arenan 
 

Informanten från Gävle kommun menar att Läkerol arena är en av de ytor som möjliggör att 

regionen kan vara attraktiv och inbringa fler evenemang av diverse karaktär. Dock är det inte 

bara Läkerol arena som möjliggör detta, men denna arena är en viktig pusselbit, som gör det 

möjligt att få saker att hända inom regionen även i framtiden. Liknande scenario går att utläsa 

från informanten på Linköpings kommun, även om de mer ser detta ur ett kommun 

perspektiv, så kontentan är densamma som i Gävle. Även Karlstad ser arenan som en viktig 

del för utvecklingen, och för att visa för omvärlden att Karlstad ligger i framkant.  

7.5.2 Medial uppmärksamhet  
 

Informanten från Cloetta Center menar att de alltid försöker få en positiv mediabild med alla 

former av evenemang de arrangerar. Informanten från Linköpings kommun förklarar vidare 

att det finns en tydlig mediabild av arenan. Informanten berättar att Cloetta Center, syns i TV 

minst 27 gånger per år, men det är inte det primära för själva kommunen att synas 

tillsammans med Cloetta Center, utan det viktiga är att folk får höra namnet Linköping. 

Linköping som stad, det är marknadsvärde i det, menar informanten. Linköpings 
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hockeyklubb, LHC, har även räknat ut detta. De har även ett marknadsvärde varje gång det 

sägs Linköping i TV och så vidare. 

Informanten på Löfbergs arena förklarar att Färjestads BK har en stor mediaavdelning som då 

jobbar med själva arenans namn. Där jobbar dem med två olika varumärken. Det är alltså 

både Färjestad BK och Löfbergs arena som är de varumärken denna avdelning jobbar med. 

Informanten från Karlstads kommun förtydligar även detta, då denne menar att när curling 

EM arrangerades i Löfbergs arena, uppskattade kommunen att den mediala uppmärksamheten 

Karlstad åtnjöt var av ett värde på cirka 550,000 kronor.  

Även informanten från Gävle kommun ser att det är viktigt med medial uppmärksamhet. 

Läkerol arena syns ju i all form av media, och detta förstärker även de värden som finns både 

kring hockeyklubben Brynäs, kring Läkerol arena och de varumärken som förknippas med 

Brynäs IF, menar informanten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

8. Analys 
I detta kapitel kommer en analys och diskussion av det teoretiska- och empiriska materialet 

som samlats in till denna studie att ske. På grund av dessa delars relativt stora omfång, och för 

att kapitlet skall bli mer lättläst, överskådligt och strukturerat, kommer kapitlet delas upp i åtta 

underdelar. Eftersom allt material på något sätt, behandlar multi-arenor och evenemang 

kommer flera av dessa underrubriker säkerligen att upprepa vissa centrala delar, men 

författarna anser ändå att detta upplägg ger en mer strukturerad presentation av materielet. 

8.1 Turism och upplevelser 
 

Att turismen är ett viktigt inslag för alla städer, precis som Yeoman (2008) och Blom och 

Nilsson (2005) har indikerat på, det råder det inget tvivel om. Även att det finns en tilltro till 

att turismen skall generera ekonomiskt positiva effekter, precis som Aronson och Tengling 

(2003) beskriver, lyser igenom åsikterna från de informanter som uttalat sig i denna studie. 

Detta skall då främst ske, menar informanterna, genom evenemang. Då alla tre av dessa 

kommuners informanter anser att deras respektive stad är en evenemangsstad. Detta kan också 

förstås genom att Mossberg och Johansen (2006) påvisar att evenemang är en starkt växande 

del av turismindustrin, och Yeoman (2008) indikerar att evenemang, och då främst 

sportevenemang, kommer vara av ännu större relevans i framtiden, och attrahera ännu fler 

åskådare. Multi-arenorna som denna studie behandlar kommer också in i detta, som 

turisminbringare, om än på olika sätt i de olika städerna. Från Gävle kommuns informant 

återfanns att Läkerol arena i sig själv är en turismindikator, som attraherar till besök, medan 

Linköpings- och Karlstads informanter menar att det är innehållet i arenan som attraherar till 

besök. Samtliga informanter är dock överens om att bygget av arenan, i respektive stad, har 

bidragit till att öka besöksfrekvensen till staden. Dock finns en enighet mellan de olika 

informanterna i städerna om att arenan inte har bidragit särskilt mycket till att inbringa 

internationella besökare. Förutom vid enstaka evenemang, är det bara informanten från 

Karlstads kommun som ser viss rörelse av internationella besökare till arenan, och dessa 

kommer främst från Norge, något som kan förklaras av den geografiska placeringen Löfbergs 

arena har, nära den norska gränsen. Analysen av detta blir således att de olika multi-arenorna 

har ökat turistflödena till de olika städerna, genom sin tillkomst, men även av det innehåll som 

arenorna erbjuder, men det är främst svenska besökare som attraheras av arenorna, och inte 

internationella turister.  

Mycket teoretiskt resonemang, från bland annat Yeoman (2008), Strömberg (2007), 

Fernström (2005) och Hanefors och Mossberg (2007) tillskriver upplevelser en viktig position 

för att attrahera turister. För att applicera detta mot det aktuella studieområdet är det alltså 

viktigt att inte endast erbjuda enstaka evenemang i arenan för att locka till sig besökare. Vissa 

kanske kan argumentera för att ett evenemang kan skapa en helhetsupplevelse i sig själv, men 

detta är inte tillräckligt menar alltså många forskare. Med detta sagt är det förvånande vilken 

undanskymd roll upplevelser får av de olika informanterna i denna undersökning. Det är 

egentligen bara Karlstads kommuns informant som har vissa funderingar kring att det är 
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viktigt att erbjuda helhetsupplevelser med andra aktiviteter, mat och spektakulära transporter, 

kombinerat med evenemangen. Alltså ger denna analys en tydlig indikation på att de flesta av 

producenterna kring multi-arenorna måste utvidga sitt engagemang kring upplevelserna runt 

om evenemanget i arenan, då det inte alltid är tillräckligt att endast erbjuda ett bra evenemang. 

Denna syn på, eller snarare avsaknad av åsyn av, upplevelser kan medföra att många fördelar 

som Pine och Gilmore (1999) indikerar på med upplevelser går förlorade. Pine och Gilmore 

(1999) menar att förhöjda upplevelser ger större ekonomiska vinster, och större tillfredställese 

för kunden, något som här kan gå förlorat om inte uppmärksamheten kring värdet av 

upplevelser höjs hos producenterna. Således blir analysen av detta att, även om multi-arenor 

är lönsamma, går mycket ekonomisk vinst och även kundtillfredställese om intet. Detta 

medför att evenemangen som sätts upp i arenan har stor utvecklingspotential, genom att öka 

upplevelsedelen av evenemanget.    

8.2 Arenan och stadium tours 
 

Det märks väldigt starkt idag att just själva konceptet med arenor och dess dragningskraft i 

form av arrangemang och evenemang för att attrahera turister är något som det satsas på. 

Detta är dock inte ett nytt fenomen, och under 60- och 70-talet byggdes väldigt många nya 

arenor i Sverige. Det som var skillnaden då, var att dessa arenor var menade och konstruerade 

bara för ett syfte, och det var specifika sporter. Det byggdes alltså arenor som bara var 

lämpade för fotboll, hockey eller dylikt. Enligt Larson och Fredriksson (2007) har 

utvecklingen sedan gått till att utveckla arenorna så att de kan anpassa sig för flera olika 

sporter, och för andra typer av evenemang. Huvudsakliga syftet med arenorna i denna 

undersökning är dock fortfarande sporten. Det märks väl även på de informanter studiens 

författare haft kontakt med. Samtliga informanter menar att det är ishockeyn som är 

grundpelaren för respektive arena samt att det är hockeyn som skapar mest uppmärksamhet 

för arenan. Informanterna är även överens om att det är just sporten, och i detta fall ishockeyn, 

som är den huvudsakliga anledningen till att dessa arenor byggdes.  

Icke desto mindre går det att se att arenorna betyder mer för respektive stad än bara som en 

sportanläggning. Larson och Fredriksson (2007) menar även att en arena kan bidra med 

många helhetslösningar, som samarbeten med hotell, andra idrottsanläggningar, affärer, 

restauranger och så vidare. Själva arenaområdet uppfattas som lika viktigt för besöksnäringen 

som arenan, och det är just detta som givit upphov till dessa helhetslösningar. Anledningarna 

till detta är flera, dels att själva attraktionskraften höjs på grund av att det finns så mycket mer 

att göra än bara själva evenemanget och besökaren får utökade möjligheter för konsumtion av 

upplevelser och dylikt. Just detta att Läkerol arena, Löfbergs arena och Cloetta Center betyder 

mer än bara som sportarenor för sina respektive städer, syns klart på informanterna och deras 

uttalanden i denna studie. Trots detta, finns det fortfarande brister på olika plan i 

helhetslösningen när det kommer till dessa tre arenor. I Gävle exempelvis, finns det ett flertal 

andra idrottsanläggningar i närheten till Läkerol arena, men en avsaknad av exempelvis hotell. 

I Karlstads fall, finns det väldigt få andra anläggningar som möjliggör ett varierat utbud av 

arrangemang, det finns även brist på hotell i direkt anslutning till Löfbergs arena. Cloetta 
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Center i Linköping är den arenan, av dessa tre, som på sätt och vis arbetar med en större 

helhetslösning, eftersom Cloetta Center ligger i direkt anslutning till Linköpings stad, vilket 

erbjuder nära möjligheter till shopping, hotell och restauranger. Vidare existerar även andra 

anläggningar i närheten av arenan. Samtliga informanter är överens om att en arena skall 

erbjuda mer aktiviteter och arrangemang än bara ishockeyn, alltså att vara något mer än bara 

en hockeyarena. Detta för att öka dragningskraften och attrahera en bredare målgrupp av 

turister som kommer på besök.  

Det är även centralt att själva arenan fyller en viss funktion som ett alternativ för upplevelser, 

i dessa tre arenors fall genom evenemang och arrangemang. Som Larson och Fredriksson 

(2007) menar är det väldigt viktigt för en arena att erbjuda mer än bara en enda sak genom 

diverse evenemang och liknande, för att få ökade möjligheter som en stor aktör inom 

turismbranschen. Detta går även att se klart och tydligt på informanterna där samtliga är ense 

om att ett större utbud av evenemang och arrangemang av alla dess slag är väldigt viktigt för 

att ge nya möjligheter för att marknadsföra och sätta den stad de befinner sig i på kartan. Alla 

informanter är även tydliga med att det är just arenan som är ett viktigt verktyg för detta. 

Dock behöver arenan inte bara används för evenemang av alla dess slag, utan arenan i sig 

själv kan också vara en attraktion. Detta är något som bland annat Larson och Fredriksson 

(2007) men även Bale (2003) belyser med att ta upp fenomenet ”Stadium Tours”. Detta 

innebär alltså att besökare kan komma och uppleva själva arenan, inte bara evenemang som 

sker på arenan. Guidade turer erbjuds, där guider berättar arenans historia, diverse olika 

platser på arenan visas upp med mera. Med detta blir arenan något mer än bara en scen för 

diverse former av evenemang, den blir en plats att besöka och njuta av på andra plan, än bara 

som en åskådare. Kring detta fenomen återfinns en viss splittring mellan studiens tre 

studieobjekt. Löfbergs arena jobbade med detta i ett inledningsskede, då arenan var ny och 

unik, vilket den inte är idag, då ett flertal andra väldigt liknande arenor finns, och således 

avslutades denna aktivitet kring arenan. Cloetta Center har emellertid aldrig sett det som en 

viktig faktor och har därför aldrig jobbat kring eller utvecklat denna attraktionsform. Läkerol 

arena å andra sidan, erbjuder en sådan guidad kringaktivitet för 500 kronor, och inom detta 

ingår en 45 minuters rundvandring kring och inom arenan. 

8.3 Evenemang  
 

Som samtliga informanter varit överens om, har arenan gett nya möjligheter för evenemang i 

städerna.  Larson och Fredriksson (2007) och även Getz (2005) belyser dock att det finns en 

rad olika typer av evenemang. Evenemang kan delas upp utifrån direkta eller massmediala, 

alltså om evenemangen upplevs på plats eller via media. Evenemang kan också delas in 

utifrån enstaka eller återkommande. Även turistiska eller lokala är en uppdelning av 

evenemang, alltså om evenemangen är till för lokalbefolkningen eller för att attrahera turister. 

Storleken på evenemanget är en sista mer tydlig uppdelning av evenemang, där mega-

evenemang är den största typen av evenemang, medan Hallmarks-evenemang är något 

mindre, men ändå av central betydelse för staden, och avslutningsvis det mindre små-/lokala-



65 

 

/regionala evenemangen. Larson och Fredriksson (2007), Mossberg och Johansen (2006) och 

även Andersson, Larson och Mossberg (2009) menar att det är relevant för en kommun eller 

producent att ha en ”evenemangsportfölj”, alltså en strategi för vilka evenemang som skall 

arrangeras. Dessa forskare menar att en hierarki av evenemang skall utkristalliseras, där städer 

arrangerar en bred bas av lokala/regionala evenemang, något färre Hallmarks evenemang och 

något enstaka mega-evenemang. Detta menar forskarna är viktigt även för att genom mindre 

evenemang skapa sig kunskap om hur evenemang organiseras, för att sedan ha förmågan att 

arrangera större evenemang. Hur stämmer då detta överens med verkligheten? Samtliga 

informanter indikerar på att planering av evenemang är väldigt svårt, utifrån att det är sådan 

hård konkurrens om att få arrangera evenemang, att alla producenter måste vara med och 

konkurrera om alla tänkbara evenemang, för att sedan arrangera de evenemang som de får 

möjligheten till. För Linköpings del belyser informanten att ingen tydlig strategi finns, men att 

de vill arrangera fler evenemang, främst stora evenemang, som EM och VM tävlingar, men 

även stora artister. För Karlstads del är det viktigt med en rad olika evenemang, av olika 

storlekar. Det som dock är mest centralt för Karlstad är att evenemangen genererar gästnätter i 

staden, skapar medial uppmärksamhet och stärker Karlstads varumärke. För Gävles del är det 

endast en önskan av att få arrangera fler evenemang. Utifrån detta går analysen att indikera på 

att ha en tydlig evenemangsstrategi, eller evenemangsportfölj, för dessa tre arenor är extremt 

svårt utifrån att producenterna inte kan välja och vraka mellan evenemang, utan får ”ta det 

dem får”. Vidare har denna studie visat att en tydlig evenemangsstrategi inte är något som är 

av primär önskan hos producenterna, utan snarare att det blir lyckade evenemang som skapar 

uppmärksamhet och andra positiva effekter. Således kan denna analys mynna ut i att 

”evenemangsportföljen” är en form av utopi, som varken är helt möjlig, och kanske inte heller 

absolut eftersträvansvärd. Dock att producenter skapar sig en kunskap av att arrangera 

evenemang går igen, bland annat genom att arenorna konstant anordnar sportevenemang, 

genom ishockeymatcher. 

Detta knyts även samman med det Elbe (2002) belyser, genom att återkommande evenemang 

ger bättre resursmobilisering, bättre organisering, kontinuitet med mera. Detta implementeras 

mot att informanten på Löfbergs arena menar att de har en fördel mot många andra 

producenter genom att de har arrangerat många evenemang genom åren, och således uppvisat 

en kunskap av hur det är att arrangera evenemang. Informanten på Gävle kommun menar att 

eftersom Läkerol arena har arrangerat så många sportevenemang är Gävle i framkant för att få 

arrangera sportevenemang, då de har uppvisat en kunskap om hur detta skall ske. Så analysen 

av detta är att det är viktigt att kunna uppvisa en kompetens av att ha arrangerat lyckade 

evenemang i arenan tidigare, för att i framtiden få möjlighet att arrangera nya evenemang.   

Det är oftast de positiva effekterna med evenemang som lyfts fram. Evenemang kan dock ha 

negativa effekter. Larson och Fredriksson (2007, s. 180) har sammanställt en lista över vilka 

samhällseffekter arrangerandet av evenemang kan ha: 

 Ekonomiska (exempelvis finansiellt inflöde) 

 Turistiska (inflöde av turister, före, under och efter evenemanget) 

 Kommersiella (exempelvis investeringar från näringslivet) 

 Fysiska (exempelvis förbättringar i infrastrukturen) 
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 Socio-kulturella (exempelvis lokala traditioner) 

 Psykologiska (exempelvis stolthet hos lokalinvånarna) 

 Politiska (exempelvis exponering av politiska åsikter) 

 Marknadsföringsmässiga (förändrad image) 

 Organisatoriska (exempelvis förbättrad sammarbetesförmåga) 

 Miljömässiga (miljöpåverkan) 

Några av dessa punkter, som miljömässiga-, politiska- och socio-kulturella effekter, har inte 

behandlats i denna studie, men presenteras ändå för att visa en förståelse för att det kan 

påverka evenemang, även om de förbises något i denna analys. Ekonomiska effekter kommer 

att behandlas utförligare nedan, men som påvisats har det starkt positiva ekonomiska effekter 

att arrangera evenemang i dessa multi-arenor, detta hänger även samman med de turistiska 

effekterna som redan har presenterats och där samtliga informanter var överens om att 

arenabyggena har bidragit till positiva turismflöden till städerna. De kommersiella effekterna 

har även de fått betydelse, genom att samtliga arenor har blivit sponsrade av lokala företag 

(mer om detta nedan). Fysiska effekterna har inte framgått i denna undersökning som speciellt 

stora, även om samtliga arenor har bussförbindelser, något som dock inte enbart behöver bero 

på arenan. Psykologiska effekter, alltså stolthet från invånarna, framgick tydligt från 

informanten på Karlstads kommun, men även till viss del från Gävle kommun, då de menade 

att arenan och evenemangen där visade att det händer något i staden och att arenan visar att 

staden är på frammarsch. Marknadsföringsmässiga effekter ingår lite i detta, då det har 

förbättrat städernas image (mer om detta nedan). De organisatoriska effekterna har redan 

behandlats, men kortfattat har det bidragit till att städerna blivit bättre rustade för att arrangera 

evenemang i framtiden. Detta kan då analyseras mot att samtliga informanter är överens om 

att arenan gett nya möjligheter till evenemang. Således är analysen kring detta att multi-

arenorna har medfört stora förbättringar för de respektive städerna, då det frambringat större 

möjligheter för evenemang.    

8.4 Ekonomi och marknadsföring 
 

Just att turismen idag är en stor och allt mer viktig ekonomisk faktor på väldigt många platser 

runtom i världen, är det inget tvivel om. Många aktörer och destinationer försöker främja sina 

turistiska aktiviteter genom byggen av diverse infrastruktur, som exempelvis arenor. Nancy, 

Hodur och Leistritzs (2006) belyser det faktum att det krävs stora, offentliga investeringar när 

det kommer till denna form av byggen, dock betyder detta samtidigt att sådana byggen 

kommer att gynna den lokala ortens ekonomi. Studiens informanter är alla överens om att de 

ekonomiska faktorerna främjats stort av respektive arena. Då främst informanten från 

Karlstad kommun som exempelvis berättade att en mässa som hölls i Karlstad och Löfbergs 

arena år 2003 dragit in 25 miljoner kronor till staden. I ett dokument från Läkerol arena i 

Gävle tas det exempelvis upp att ett antal på 7 500 åskådare på en hockeymatch i arenan 

omsätter ett värde på cirka fyra miljoner kronor inom den turistekonomiska faktorn i staden. 

Det går att se ytterligare exempel på hur de städer som studien fokuserat på, nämligen 
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Karlstad, Gävle och Linköping, gynnas lokalekonomiskt på de diverse evenemang som 

arrangeras i respektive arena. Informanten på Cloetta Center tar bland annat upp att de ser hur 

restaurangbesöken i Linköping ökar i takt med ett arrangemang, vilket också såklart genererar 

pengar åt staden. Detta styrks även av Nancy, Hodur och Leistritzs (2006) som förklarar de 

direkta ekonomiska konsekvenserna där bland annat restauranger kan räknas till samt att de 

påverkar de lokala ekonomiska effekterna i en stad. Även Fernström (2005) belyser de 

ekonomiska effekterna av evenemang, då det troligtvis även medför ökad konsumtion inom 

detaljhandel och hotell. Eftersom människor kommer och besöker en stad på grund av ett 

evenemang, så är det en väldigt stor sannolikhet, speciellt om det rör sig om långväga 

besökare, att de stannar och äter i staden eller kanske till och med tar in på hotell. Dessa 

ekonomiska effekter belyses även av informanten från Löfbergs arena, som menar att ett 

lyckat, stort arrangemang är ”jättevälmående för en kommun” när det kommer till 

ekonomiska effekter. Det går alltså att se att en rad olika faciliteter och infrastruktur påverkas 

av just arenan och dess evenemang. Bale (2003) förklarar exempelvis att när ett arrangemang 

hålls på en arena så åker folk mer taxi, betalar för parkering, äter mat och så vidare. 

Onekligen stämmer det verkligen att evenemang, som i sin tur kanske inte hade varit möjliga 

om det inte vore för en arena, gynnar ekonomin på ett väldigt bra sätt.  

Andra faktorer som påverkas av evenemang är möjligheterna för arbetsgivare att anställa 

ytterligare människor. Något som Nancy, Hodur och Leistritzs (2006) tar upp. Ett stort 

arrangemang, som kanske dessutom är återkommande och av samma slag har goda 

möjligheter att skapa permanenta jobb för lokalbefolkningen där evenemanget hålls. Vidare 

tar informanten på Karlstad kommun upp att det är ett antal personer som klagar på att så 

mycket pengar läggs på arenautveckling och evenemangen. Informanten på Karlstad kommun 

belyser dock det faktum att stora evenemang drar in så pass mycket pengar till kommunen, att 

det gör det möjligt för kommunen att anställa ännu fler lärare, sjuksköterskor och annan 

personal inom den kommunala sfären.  

Utifrån dessa tydliga ekonomiska värden som påvisats, hur, och hur mycket marknadsför 

städerna sina arenor? För att presentera detta har en innehållsanalys av dessa städers 

turismbroschyrer gjorts. Denna undersökning visade att Karlstad, Gävle och Linköping 

marknadsför sina respektive arenor och dess evenemang olika. Det som dock framgår är att 

ingen av städerna marknadsför arenan speciellt kraftfullt. I både Karlstads och Gävles fall, 

marknadsförs arenan ungefär på samma sätt, den stora skillnaden är i vilket sammanhang de 

båda arenorna marknadsförs i. När det kommer till Gävle, är det sporten som spelar den 

huvudsakliga rollen inom marknadsföringen av arenan. Karlstad å andra sidan, fokuserar på 

mer än bara sporten i sammanhang med Löfbergs arena. Där tas bland annat konserter och 

dylikt upp. Linköping har en mer komplex marknadsföring av arena i sin broschyr. Där 

belyses sporten huvudsakligen inom skriften, medan de bilder av Cloetta Center som 

broschyren innehåller har ett större fokus på konserter. Det märks alltså av att det är en 

blandad marknadsföring mellan dessa tre arenor. Analysen av detta blir således att trots det att 

samtliga informanter från kommunerna anser sin stad som en evenemangsstad, marknadsförs 

inte arenorna inom respektive stad särskilt mycket, vare sig i relation till sportevenemang eller 
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övriga typer av evenemang. Vilket ger en tudelad bild av vilken vikt producenterna ger arenan 

i ett evenemangsutvecklingsperspektiv. 

8.5 Konkurrensen, platslöshet och unicitet 
 

Andersson, Larson och Mossberg (2009) menar att det är ett vanligt förekommande fenomen 

att städer använder sig av evenemang för att marknadsföra sin stad. Det finns dock delade 

meningar om att evenemang kan ge denna förväntade effekt. Andersson, Larson och 

Mossberg (2009) indikerar att vissa menar att evenemang kan vara ett bra sätt att nå 

framgång, medan andra belyser att det finns så många olika typer av evenemang, att det måste 

till ett extremt uppmärksammat evenemang för att finna denna uppmärksamhet och 

konkurrensfördel. Genomgående från de informanter som deltagit i denna studie återfinns en 

tilltro till evenemangens betydelse, flera återkommer dock till en vilja att återigen, då alla 

arenor minst en gång, arrangerat melodifestivalen. Detta kan ses som ett evenemang som 

skapar extrem uppmärksamhet till städerna och arenorna, och att det stora intresset finns för 

just detta evenemang kan stärka Andersson, Larson och Mossbergs (2009) tes om att det är 

viktigt med stora, uppmärksammade evenemang för att få större positiva effekter. 

Yeoman (2008), Fernström (2005) och även Dongfeng (2013) menar alla, om än på något 

olika sätt, att turistproducenter i dagens samhälle opererar i en hyperkonkurrens. Detta beror 

mycket på att turistproducenter nu mer inte bara konkurrerar med närliggande företag, städer 

eller ens länder, nu är det en global konkurrens om turister. Alltså en stenhård konkurrens om 

turister på en global marknad, detta gäller inte minst för de producenter som vill arrangera 

evenemang, och denna konkurrens kommer troligtvis bli ännu hårdare i framtiden. 

Informanterna i denna studie är också rörande överens om att det är en stenhård konkurrens 

om att få arrangera evenemang. Dock blir analysen av detta något splittrad, utifrån att 

informanterna är överens om att byggandet av deras respektive arena ger 

konkurrensfördelarna av att kunna arrangera fler och större evenemang, men att arenan i sig 

själv, utifrån att det finns så många arenor av samma typ, på ett så koncentrerat geografiskt 

område, inte ensam ger så stora fördelar. Detta styrks också av det som framkom från 

informanten på Karlstads kommun som indikerade på att norden skulle behöva en population 

på runt 200 miljoner människor, för att alla arenor som finns skulle kunna gå runt, och då 

skall även noteras att det ständigt byggs nya arenor. I denna konkurrens är det således centralt 

att påminna om det informanten på Löfbergs arena påpekade, nämligen att bara för att en stad 

bygger en arena, så kommer inte evenemangen till staden automatiskt. Analysen av detta blir 

därigenom att i denna hårda konkurrens om evenemang och turister, att en arena ger nya 

möjligheter att anordna evenemang, men att det inte automatiskt blir så bara för att en stad 

införskaffar en arena. Alltså kanske det är nödvändigt att ha en arena för att inte halka efter i 

konkurrensen, snarare än att skaffa en arena för att ligga i framkant av utvecklingen.  

Gobaliseringen som nämndes tidigare, påverkar även på andra sätt än att det ökar 

konkurrensen. McDowell (1997) och även Robins (1997) har belyst att olikheter allt mer 

suddas ut, och att platser blir allt mer lika varandra. Wearing, Stevenson och Young (2010) 
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belyser detta vidare, ur ett mer turismrelaterat synsätt, genom att påvisa att faciliteter för 

turism allt mer byggs med liknande design och motiv. Vilket medför att städer som tidigare 

delade vissa överensstämmande drag nu blir allt mer lika. Bale (2003) för detta resonemang 

ännu ett steg vidare, då han menar att sportarenor följer denna trend, då alla skall ha ett multi-

koncept, och blir mer lika i design, istället för att som tidigare vara en tydlig del av 

landskapet, eller byggt ur landskapet som en del av omgivningen. Föga överaskande kan 

således Ek och Hultman (2007, s. 31) belysa att: sportarenor […] i det närmaste 

serietillverkas i syfte att attrahera attraktiva och viktiga kundsegment. Dessa teser om allt mer 

likartade arenor, och således mer ”platslösa” platser, får stöd av denna undersökning. Genom 

främst att alla arenor i denna undersökning är designade av samma arkitekturföretag. Vidare 

menar även informanterna från Karlstads- och Gävle kommun att arenorna är väldigt lika, och 

informanten från Linköpings kommun beskriver det som lite problematiskt, just denna 

likartade design och menar att hade de byggt arenan idag har de förmodligen gjort det på ett 

annat sätt. Alltså går här att analysera läget för de tre studieobjekten som något problematisk, 

då det redan råder en stor konkurrens om turister och evenemang, men som inte det vore nog 

så konkurrerar de med likartade arenor, som kan erbjuda liknande saker, men som också via 

sin design, gör platserna arenan finns på allt mer lika varandra. Detta medför i förlängningen 

att, precis som Wearing, Stevenson och Young (2010, s. 87) utrycker det: everywhere 

becomes anywhere. En arena som inte har direkt koppling till någon plats, utifrån att den hade 

kunnat placeras i vilken stad som helst, men dessutom möjliggör likartade saker. Vad finns 

det då för unicitet hos arenorna?  

Larson och Fredriksson (2007) belyser bland annat att det är viktigt att skapa 

helhetsupplevelser för besökaren på själva arenan, och att skapa en arena med god service, 

hög kvalitet, hög komfort och många valmöjligheter. Berger och Herstein (2013) menar 

vidare att det av dessa skäl är viktigt att differentiera sig mot andra städer. Informanterna och 

således producenterna i denna studie kan generellt sett analyseras utifrån att det finns enstaka 

egenskaper de har arbetat med för att bli lite mer unika, men att dessa egenskaper inte är 

speciellt omfattande. I Gävles och Läkerol arenas fall handlar det om att utveckla materiella 

värden som skall differentera deras arena. Exempelvis finnes här ställtider som en viktig 

unicitets egenskap, alltså att arenan snabbt skall kunna omorganiseras från en ishockeymatch 

till en konsert. Vidare har de även en inglasad entréhall som kan anordna konferenser och 

kongresser, något som inte finns i de andra arenorna. För Karlstads och Löfbergs arenas del 

handlar det istället om immateriella värden, som att de påvisat genom åren att de har god 

kunskap om hur evenemang organiseras, och kan således inbringa ett förtroendekapital. 

Medan Linköping och Cloetta Center använder sig mycket av det ekonomiska för att vara 

unika, alltså att ständigt erbjuda bra priser. De ser sig även unika utifrån att de har ett stort 

upptagningsområde, med cirka en miljon människor inom en 10 mils radie. Analysen av detta 

blir trots att vissa små unicitets skillnader kan urskiljas mellan de tre olika arenorna, är de mer 

lika än olika, och kan behöva arbeta med att anförskaffa sig mer konkurrensfördelar som 

särskiljer dem mer från konkurrenterna. Samtliga dessa tre arenor i denna studie har dock 

väldigt särskiljande namn på arenan, där alla är lokalt förankrade i staden genom en lokal 

sponsor, något som kanske kan vara en viktig del för att göra arenan något mer unik, trots att 

samtliga arenor använder samma unicitetsfaktor med namnet på arenan.     
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8.6 Sponsring och regional utveckling  
 

Just namnet är något som knyter an alla tre arenor till sina respektive städer. Namnet Läkerol 

arena, har en lokal anknytning till Gävle genom själva Läkerolfabriken som fanns i staden. 

Löfbergs arena, tog sitt namn från huvudsponsorn Löfbergs som är en stor kaffeproducent och 

har sitt ursprung och huvudkontor i Karlstad. Cloetta Center hör an till Cloetta i Linköping, 

som producerar godis och choklad. Även detta namn har en anknytning till staden Linköping, 

eftersom Cloetta härstammar därifrån. Detta har haft en stor betydelse för respektive stad. 

Informanten på Gävle kommun tycker att det har varit viktigt för Gävle som stad att ha 

namnet Läkerol på deras arena. Även informanten från Karlstad kommun tycker att namnet 

Löfbergs bringat positiva effekter till staden eftersom arenan heter det. Löfbergs arena är 

något stort för Karlstad, och Löfbergs rosteri är Karlstads eget. Eftersom det har så stor 

anknytning till staden, fortsätter informanten, så ger det Karlstadborna en känsla av stolthet 

och identitet. Informanten från Cloetta Center tänkte dock lite annorlunda, och menade lite 

mer osäkert att just själva innebörden av hur viktigt Cloetta Center var som namn för arenan 

var oklart. Vidare fortsatte informanten från Cloetta Center att trots mycket om och men med 

att döpa arenan till Cloetta Center, så vart det ändå lyckat, och företaget har tjänat in väldigt 

bra pengar och publicitet på det. Så trots att informanten var osäker på hur mycket namnet 

betytt, så går det ändå se att det var ett lyckat koncept med att döpa arenan i Linköping efter 

det lokala företaget Cloetta. Allt detta går att knyta an till vad exempelvis Lamont och 

Dowells (2008) påpekar. De menar att fördelarna med sponsring av just sådana arenor, som 

sysslar väldigt mycket med sportturistiska evenemang är mer än bara ekonomiska. Det 

stämmer bra att vårt samhälle idag styrs av varumärken, och evenemang som saknar större, 

kända sponsorer kan uppfattas som mindre relevanta om de inte är sponsrade. Vidare menar 

Lamont och Dowells (2008) att det finns studier som pekar på att mindre och medelstora 

företag som agerar sponsorer, gärna vill skapa en lokal identitet för samhället, så en känsla av 

stolthet uppstår. Detta blir ett sätt att ”ge tillbaka” till samhället på något mer sätt än bara 

genom produkter. Det finns dock nackdelar med att ha mindre, lokala företag som sponsorer. 

Som Lamont och Dowells (2008) indikerar så stämmer det rätt bra att mindre sponsorer, som 

är kända mer lokalt, kan skapa problematik internationellt. Detta påpekar även informanten 

från Karlstad kommun genom att förklarar Färjestad BK:s satsningar inom internationell 

hockey. Det blir då en problematik med att deras hemmaarena heter Löfbergs arena, då 

Löfbergs inte alls är lika känt utomlands. Informanten menar vidare att det kanske hade varit 

annorlunda om arenan hade hetat något annat, mer internationellt som exempelvis Ikea arena. 

Dock hade det gjort att den lokala identiteten för Karlstad som byggts upp med namnet 

Löfbergs inte hade existerat. Analysen genom detta blir då att namnet kan undvika lite av den 

”platslöshet” som diskuterades tidigare, genom att starkt förankra den lokalt, med ett namn 

som tydligt anknyter till det lokala samhället.  

Det lokalt förankrade namnet kan ses som en del av den regionala utvecklingen. Heldt-Cassel 

(2008) menar vidare att platser som kan erbjuda exklusiva och unika turistiska upplevelser 

ligger alltid i framkant när det kommer till den regionala utvecklingen, eftersom de kan 

erbjuda saker andra platser kanske inte kan eller har möjligheten till. Detta blir en konkurrens, 
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speciellt i Sverige eftersom de allra flesta regioner idag vill vara mer attraktiva än andra och 

således försöker att börja erbjuda olika och mer unika saker för turister. Heldt-Cassel (2008) 

tar upp att inom denna regionala utveckling syns det oftare att diverse specifika byggnader, i 

detta fall arenor, som ses som centrala för den regionala utvecklingen och således måste 

utvecklas för att försöka sticka ut mer. Detta märks även på de regioner som studien 

analyserat genom deras befintliga utvecklingsplaner. Både Gävleborgs-, Värmlands- och 

Östergötlands regioner vill utveckla sig och bli mer unika för att hamna i framkant inom 

konkurrensen. Det finns dock en problematik i detta, eftersom alla dessa regioner strävar efter 

att bli unika. Som Saltzman (2007) indikerar, så kan detta få en motsatt effekt, eftersom det 

inte längre blir unikt om alla strävar efter att vara unika. 

För att belysa detta lite mer från de olika regionernas håll, så går det att se vissa likheter, men 

även skillnader. Gävleborgs utvecklingsplan går exempelvis mycket ut på att inrikta sig på 

idrotten, och då arenorna som finns i regionen, med bland annat Läkerol arena. Detta 

arenautbud som existerar, ligger högt på värderingslistan för Gävleborgs region, eftersom det 

möjliggör ett bredare utbud av diverse former av evenemang. I framkant ligger dock mer 

lokala och regionala evenemang, där arenorna agerar skådeplatser. Något som är av stor vikt 

här är att evenemangen håller en hög klass, och det vill Gävleborgs region främja. Läkerol 

arena och dess hemmalag Brynäs IF märks också av inom utvecklingsplanen eftersom 

Gävleborgs region ser vikten av idrottsutveckling som betydelsefull. Värmlands 

utvecklingsplan har några likheter med Gävleborgs, och då främst inom idrotten och 

anknytningen till sin största arena Löfbergs arena och dess hockeylag Färjestad BK. Trots 

Värmlands aktiva arbete med att utveckla idrottsevenemangen, så ser dem mer på utveckling 

av diverse andra former av evenemang, som lyfts fram mer, nämligen då musik och litteratur. 

Detta ger en smärre skillnad mot Gävleborgs region som ser idrotten som något mer centralt. 

När det kommer till Östergötland, så skulle det gå att säga att de är lite mer balanserade än 

tidigare nämnda regionala utvecklingsplaner. Östergötlands region vill öka sin konkurrens 

inom både idrotten samt andra former av evenemang. Vidare tas även besöksnäring och 

varumärkesutveckling upp, något som inte nämns så mycket i varken Gävleborgs eller 

Värmlands utvecklingsplaner. Det som ändå blir tydligt är att det är idrott- och 

sportevenemang implementeras i samtliga utvecklingsplaner, bland annat i de aktuella 

arenorna för detta arbete, något som kan förstås utifrån det Green (2002) belyser, då han 

menar att sportevenemang ger två fördelar, dels genom besök till själva evenemanget, men 

också att evenemanget kan visa upp staden eller regionen för framtida besökare. Det som ändå 

blir analysen genom detta, och som överensstämmer med det Heldt-Cassel (2008) menar, är 

att det finns en tydlig paradox, där allt blir mer homogent, och alla vill lyfta fram 

turismaktiviteter och intressanta besöksmål, men utfallet blir att det som lyfts fram som det 

”unika”, inte är speciellt unikt, vilket även innefattar regionernas olika möjligheter i de 

aktuella arenorna.  
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8.7 Image och symbol  
 

Heldt-Cassel (2007) menar att en stark image är av central betydelse för en plats som vill 

attrahera turister. En image kan förstås som en övergripande bild av platsen som uppvisas 

utåt. Den påverkas ofta av människors erfarenheter och förförståelser av platsen i fråga. I 

marknadsföringen använder således ofta producenter positiva och attraktiva bilder av en plats, 

för att attrahera till besök. Utifrån detta är det intressant att notera, utifrån den innehållsanalys 

som genomförts i detta arbete, att de aktuella arenorna inte åtnjuter särskilt stor 

uppmärksamhet i de respektive turismbroschyrer som studerats. Detta indikerar att arenorna i 

sig själva inte är det mest centrala i marknadsföringen av respektive stad. Trots detta menar 

samtliga kommuninformanter i denna studie att det är centralt för staden att arenan ofta 

förekommer i media. Vilket ger ett något tudelat budskap i denna fråga, då kommunerna via 

sina turismbroschyrer inte ger arenan någon stor plats, men att de samtidigt indikerar på att 

det är av yttersta vikt att arenan förekommer i media, och skänker uppmärksamhet till de 

respektive städerna. Karlstads kommuns informant menar exempelvis att när curling EM 

anordnades i Löfbergs arena så skapade det en medial uppmärksamhet för Karlstad som 

värderades till 550,000 kronor. Analysen blir således att arenan är en viktig del av att skapa 

uppmärksamhet till staden i media, men städerna själva vill inte lyfta fram arenan i någon 

större utsträckning i deras marknadsföring. 

Arenor ses också ofta som en värdefull del i att förbättra en stads image, eller som Bale (2003, 

s. 115) utrycker det; 

It seems that the attraction of a stadium is seen by city boosters 

as being a focus for urban regeneration and improved image. 

Bale (2003) menar vidare att byggandet av en arena kan visa att staden är på frammarschs och 

att detta i sin tur leder till fler besök i hela staden och regionen. Detta överensstämmer även 

med det som framkommit från informanterna i denna studie, som samtliga har belyst att 

arenabygget har förbättrat respektive stads image, genom att sätta staden på kartan, skapa 

större medial uppmärksamhet och påvisat att det finns större möjligheter i staden. I Karlstads 

fall menar informanten från Karlstads kommun till och med att arenabygget blev en 

vändningspunkt för Värmland, som tidigare sågs som ett ”krislän”, men som genom bygget av 

Löfbergs arena vände trenden och visade att regionen var att räkna med. Detta går då att 

analysera till att arenorna har gett större möjligheter för städerna, skapat mer uppmärksamhet 

och nya möjligheter, men att städerna själva inte lyfter fram arenorna jättemycket i sin egen 

marknadsföring.  

Heldt-Cassel (2007) menar också att symboler kan vara en viktig del av en stads image. 

Symboler som Massarelli och Terret (2012) belyser som något som berikar människors 

psykologi, och att dagens samhälle är så översvämmat med symboler att dessa har fått ett 

starkt inflytande på det undermedvetna. Borer (2006) påpekar att offentliga byggnader kan bli 

symboler, då mänisskor tillskriver dem mening, och att det blir ett ansikte utåt för staden. 

Anholt (2010) menar dock att byggnader måste vara del av en helhet för att bli en symbol. I 
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detta arbete har det även belysts hur en arena kan bli en symbol på olika sätt. Dels genom 

Preds (1995) beskrivning av Globen som en symbol för framtidstro och makt. Eller Borers 

(2006) beskrivning av Fenway Park som en symbol av det gamla, en försvunnen tid. Eller 

Roult och Lefebvres (2010) beskrivning av olympia-arenan i Montreal som en symbol för 

misslyckande. Informanterna i denna studie har en tudelad syn på om de aktuella arenorna, 

Läkerol arena, Löfbergs arena och Cloetta Center, har blivit, och om det är önskvärt att de 

skall bli, symboler för respektive stad. I Gävle och Läkerol arenas fall vill de att arenan skall 

vara en symbol för staden, och något som skall vara ett ansikte utåt för staden, precis som 

Borer (2006) beskrev det. Linköpings kommuns informant har en annan syn på arenan som en 

symbol, genom att belysa faktumet att de varken jobbar för, eller eftersträvar att, arenan skall 

vara en symbol, utan de vill istället att Linköping skall förknippas med andra saker. Dock 

påpekar informanten att med tiden har arenan blivit en symbol, något som till viss del kan 

jämföras med Borers (2006) beskrivning av Fenway Park, som blivit en symbol med tiden, 

även om jämförelsen inte är hundraprocentig, då Fenway Park är betydligt äldre än Cloetta 

Center. Så har ändå arenan satt sig i folks medvetanden genom att ständigt visas upp. För 

Karlstads och Löfbergs arenas del menar informanten på Karstads kommun att när arenan 

byggdes så hade den ett tydligt symbolvärde, genom att den signalerade till omvärden att 

Karlstad var i framkant, och gav lokalbefolkningen något att vara stolta över, samtidigt som 

den visade upp Karlstad till omvärlden, således både internt- och externt symbolvärde. Något 

som kan jämföras med Preds (1995) beskrivning av Globen, som också var en symbol för en 

stad på frammarsch. Dock menar informanten på Karlstads kommun att symbolvärdet har 

avtagit med åren, nu när arenan inte längre är ny. Analysen av detta blir således att arenorna i 

denna studie kan fungera som symboler på olika sätt, och även bli symboler även om inte 

producenterna eftersträvar detta. Informanterna är inte heller överens om det är viktigt att 

arenan blir en symbol. Om arenan skall bli en symbol handlar det således till viss del om hur 

de enskilda producenterna i respektive stad väljer att arbeta med detta, och i vilka sociala 

sammanhang byggnaden återfinns. I Gävles fall var det uppenbarligen viktigt för de 

producerande människorna där att frambringa en symbol, medan det för de ledande 

företrädarna i Linköping inte alls var av samma betydelse. Således är den enda analysen som 

går att fastställa, är att en arena har en potential att bli en symbol för en stad, men det beror på 

de sociala förutsättningarna i aktuell stad om den skall bli det, och om producenterna arbetar 

för att så skall bli fallet, men potentialen finns där.  

8.8 Avslutande analys 
 

Som indikerats tidigare är samarbeten och områdena kring arenorna nästa lika viktiga som 

själva arenan för att skapa attraktiva evenemang. Precis som Larson och Fredriksson (2007) 

belyser, så är evenemang, och kanske främst sportevenemang ombytliga i sin karaktär, och 

populäriteten hos olika sporter varierar över tid, och således även intresset för olika 

sportevenemang. Arenan i sig själv är givetvis en viktig del i detta, för att snabbt kunna ställa 

om mellan olika evenemang, och bland annat Gävle kommuns informant beskrev hur Läkerol 

arena arbetat mycket med att förbättra ställtiderna i arenan, och således snabbare kunna ställa 
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om arenan mellan olika evenemang. De övriga arenorna har också relativt snabba 

omställningstider. Det som dock även är viktigt, som Berger och Herstein (2013) belyser är 

vikten av samarbeten med olika aktörer i hela staden. Detta är något som definitivt har en 

utvecklingspotential hos de olika producenterna i denna studie. Då flera informanter belyser 

att det är viktigt att sammarbeta med olika näringar för att ge en helhetslösning till 

evenemangen i arenan, men att det inte alltid är så lätt. Karlstads kommuns informant 

sammanfattar detta till att alla pratar om paketering, men att det är för dyrt att anställa en 

person som har ansvar för sammarbeten, och att då detta faller ifrån något. Detta är klart 

missgynnande då Larson och Fredriksson (2007) menar att lyckade evenemang kan ge stora 

positiva effekter till många områden, om denna möjlighet ges. De menar vidare att i studier 

från USA har det påvisats att kringaktiviteter inbringar mer än själva biljettintäkterna gör vid 

olika evenemang. Något som tydligt kan upplevas och analyseras som en möjlig 

utvecklingspotential hos de tre arenorna som denna studie har behandlat. Att detta är viktigt 

och en central del att vidareutveckla styrks också av att Steene (2013) menar att motiven och 

konsumtionen inom turismindustrin kan variera kraftigt mellan olika turister, vilket blir 

viktigt att möta för producenterna. För att kunna möta detta på ett bra sätt är det således 

viktigt med samarbeten, då ingen producent kan erbjuda alla kringaktiviteter på egen hand.   
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9. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer de slutsatser som författarna kan frambringa via denna 

undersökning att presenteras. Slutsatserna är sprungna ur den analys, av materialet, som 

genomfördes i det föregående kapitlet, och skall knyta an till det syfte och de frågeställningar 

som ligger till grund för studien, och som kan studeras i sin helhet i avsnitten 1.3 och 1.4. 

Detta kapitel kommer att delas in i tre underrubriker, där den första underrubriken avser att 

besvara den första frågeställningen, som kan summeras till hur städer främjas av en multi-

arena och vilken betydelse den får för besöksnäringen. Under den andra underrubriken skall 

de likheter och skillnader som finns mellan de tre valda studieobjekten att presenteras. 

Avslutningsvis, skall den tredje underrubriken påvisa, kortfattat, ett område med stor 

utvecklingspotential kring detta ämne. 

9.1 Hur städer främjas, och hur besöksnäringen påverkas, av en multi-

arena 
 

Den första, och kanske viktigaste slutsatsen, är att arenorna i de respektive städerna främst 

främjar de respektive ishockeylagen. För att kunna vara konkurrenskraftiga, och för att kunna 

spela på den högsta nationella nivån, och i framtiden kanske även internationellt, är det nästan 

ett måste att ha en arena av denna dignitet. För att kunna skapa, och bibehålla ett 

framgångsrikt ishockeylag, med bra spelare, starka sponsorer och god publiktillströmning till 

matcherna, är det centralt att ha en modern och stor arena. Ishockeylagen i respektive stad, 

och således även arenan de spelar i, påverkar dock även de turistekonomiska effekterna i 

städerna. För att lyfta ett exempel som använts tidigare, genererar en Brynäs IF match i 

Läkerol arena en lördag, med 7,500 besökare, cirka fyra miljoner kronor till staden Gävle. 

Attraktionskraften till laget, och även arenan, bidrar således till att attrahera turister till 

städerna. 

Samtliga dessa tre arenor som har behandlats i denna studie har även bidragit till, och 

förbättrat, städernas möjligheter att arrangera en rad olika typer av evenemang. Evenemang 

som tidigare inte kunde arrangeras på grund av bristande facilliteter har nu blivit möjliga, 

genom tillkomsten av respektive arena. Att detta möjliggjorts, i dessa tre städer som vill satsa 

på evenemang, och ser sig själva som evenemangsstäder, påverkar och förbättrar givetvis 

städernas turismflöden, och stärker deras besöksnäring. Evenemang som av samtliga städer 

ses som väldigt ekonomiskt lönsamma. Ett exempel som lyfts fram tidigare är att en vävmässa 

som hölls i Löfbergs arena inbringade 25 miljoner kronor till Karlstads stad, ett evenemang 

som kanske inte varit möjligt om det inte varit för tillkomsten av arenan, som kunde utgöra 

skådeplats för detta evenemang. Således ger arenorna nya möjligheter till evenemang, som 

kan komma att bli väldigt turistekonomiskt positiva för respektive stad som helhet. Dock är en 

tydlig slutsats, utifrån detta arbete, att en strategisk utveckling av evenemang, likt den så 

kallade ”evenemangsportföljen” varken är möjligt, utifrån den hårda konkurrens som finns, 

och kanske inte heller helt eftersträvansvärd, utifrån den information som framkommit i denna 
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studie. Således går det att fastställa att ”evenemangsportföljen” som planeringsverktyg är en 

utopi, som inte är möjlig för turismproducenter som vill arrangera evenemang. Det har även 

framkommit i denna studie att arenan i sig själv kan vara en attraktion via så kallade ”stadium 

tours”, men att det endast är Läkerol arena som erbjuder sådana i dagsläget, något som 

indikerar på att denna aktivitet inte är extremt lönsam, då Löfbergs arena avslutat denna 

aktivitet, och Cloetta Center aldrig erbjudit den. Detta kan också bero på sociala skillnader 

hos producenterna, och deras inställning till denna aktivitet.  

Arenorna har även påverkat den regionala utvecklingen i respektive region. Arenan blir en del 

i regionernas övergripande plan att utveckla turismindustrin, genom främst förbättrade 

möjligheter att arrangera evenemang och unika aktiviteter. Dock har studien påvisat att 

arenabyggena har stärkt bilden av att platser blir allt mer ”platslösa”, genom dess likartade 

design och möjligheter. Att använda arenan som ett unikt försäljningsargument för 

besöksnäringen är således begränsad utifrån att det finns så många likartade arenor på en rad 

andra platser i Sverige. Arenorna bidrar således inte till att skapa unika platser, utan snarare 

till att göra platser allt mer lika varandra. Dock har arenorna skapat möjligheter för städer och 

regioner att arrangera unika arrangemang, som om de är spektakulära, kan särskilja och göra 

platser mer unika, genom att det inträffar unika saker där, även om landskapet i sig inte är 

unikt. 

Det som även framkommit i denna studie, och som blir en slutsats, är att arenorna har bidragit 

till att förbättra de olika städernas image. Alltså att tillkomsten av arenorna i de olika städerna 

har förbättrat människors syn på de respektive städerna, och att arenabyggena har påvisat att 

det är städer på frammarsch och att det är en progressiv och utvecklande stad. Detta skapar 

även uppmärksamhet för de respektive städerna i media, och skapar således observans och 

nyfikenhet, något som gynnar besöksnäringen genom att staden blir uppmärksammad.  

Det har även framkommit att arenorna, om än på olika sätt, har blivit symboler för städerna. I 

Gävles fall för att producenterna har arbetat för att arenan skall symbolisera staden. I 

Linköpings fall för att arenan funnits med under en viss tid, och således kommit att utvecklas 

till något som symboliserar och sammanlänkas med staden. I Karlstads fall för att arenan 

symboliserade det nya och att staden vände en negativ trend genom uppkomsten av arenan. 

Att arenorna har kommit att bli symboler kan också förklaras av att de har lokalt förankrade 

namn, som genom detta sammanväver arenan med ett annat känt varumärke som staden har, 

och ger således en dubbel uppmärksamhet, som även stärker det symboliska värdet av arenan. 

En eller flera tydliga symboler kan också stärka besöksnäring, genom att det finns en tydlig 

referenspunkt i staden, och något som kontinuerligt uppmärksammas, vilket också medför, 

som alla informanter i denna studie varit eniga om, att arenabygget har förbättrat 

besöksnäringen i respektive stad. 

Sammanfattningsvis går det att fastslå slutsatsen att arenorna, Läkerol arena, Löfbergs arena 

och Cloetta Center har bidragit till att öka turismflödena till respektive stad, de har skapat nya 

möjligheter för respektive stad och de har förhöjt städernas image. Dock, med detta sagt, är 

inte ett arenabygge någon garanti för att en stad skall förbättra sin turismverksamhet och få 

möjlighet att arrangera fler evenemang, utan det krävs att respektive producent kontinuerligt 



77 

 

arbetar med att utveckla och frambringa arenan, för att det skall få önskvärd effekt. Något 

som troligtvis i framtiden kommer bli ännu viktigare, då allt fler arenor utvecklas, och 

konkurrensen om att få arrangera evenemang kommer bli ännu striktare i framtiden. I takt 

med denna utveckling, av allt fler arenor, har studien också påvisat att kanske det är 

nödvändigt att ha en arena för att inte halka efter i konkurrensen, snarare än att skaffa en 

arena för att ligga i framkant av utvecklingen. 

9.2 Likheter och skillnader 
 

Övergripande går det att utläsa att samtliga dessa arenor är ganska så lika i sig. Alla tre har 

hockeylag som spelar i SHL, relativt likartad publikkapacitet samt kan användas och används 

till andra evenemang än bara idrottsrelaterade. Med detta sagt, går det även att se skillnader, 

då kanske mest i hur arenorna används samt marknadsförs av sina respektive städer. Några 

skillnader är exempelvis hur arenorna försöker profilera sig och göra sig mer attraktiva för 

diverse bolag samt aktörer som står för arrangemang och dylikt. En av skillnaderna är just 

uniciteten, alltså att arenorna, om än lika varandra, har de skillnader som gör att de sticker ut 

inom konkurrensen på sitt eget sätt. Läkerol arena, lägger sitt fokus på ställtider som 

möjliggör det för arenan att snabbt skifta mellan diverse evenemang. Detta gör att det inte tar 

så mycket tid i anspråk när ett nytt evenemang ska arrangeras, exempelvis efter 

hockeymatcher. Vidare använder de sig av sin unika, stora, inglasade entréhall, där diverse 

mässor och konferenser kan hållas. Löfbergs arena lägger istället sitt fokus på immateriella 

värden som exempelvis mänskliga värden och liknande. Producenterna på Löfbergs arena vet 

att diverse arrangörer och evenemangsplanerare känner till att Löfbergs arena tar stort hänsyn 

till att besökaren ska må som bäst, och känna sig bra när ett evenemangs hålls. Allt från 

säkerhet till mat, förfriskningar och liknande ska vara på topp när ett evenemang arrangeras 

på Löfbergs arena. Cloetta Center, å andra sidan, profilerar sig mer med exempelvis kostnader 

och priser. Producenterna på Cloetta Center försöker alltid att erbjuda så bra kostnader som 

möjligt för att bli så prisvärda de bara kan för arrangörer, så att allt fler evenemang läggs just 

på Cloetta Center, på grund av den prisvärdhet de försöker hålla.  

Samtliga dessa tre arenor vill ha så många evenemang som möjligt, eftersom ju fler 

evenemang som arrangeras på arenan, desto bättre. De skiljer sig dock åt i vad för typ av 

evenemang de vill ska arrangeras. Cloetta Center, som tidigare har varit med och arrangerat 

handbolls VM 2011, vill alltså försöka få dit mer utav dessa former av evenemang. Vare sig 

det är VM eller EM samt försöka attrahera fler större, internationella artister. Löfbergs arena, 

vill försöka ta in fler evenemang och arrangemang i alla olika former, vare sig de är små eller 

stora, allt för att försöka gynna Karlstad så mycket som möjligt. Läkerol arena, å andra sida, 

vill även de försöka få dit fler evenemang, men deras kanske största fokus ligger mer inom 

idrottsrelaterade evenemang. Detta kan även sammankopplas med vilken placering Läkerol 

arena har i Gävle. Arenan är placerad runt ett större idrottsområde, som utgör ett ständigt 

utvecklande idrottscenter, vilket särskiljer Läkerol arena från både Löfbergs arena och Cloetta 

Center som inte är placerade inom ett större idrottskomplex.  
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Arenan har även blivit en symbol på samtliga dessa platser. Dock är det i Gävle som 

kommunen arbetat hårdast med att försöka få Läkerol arena att vara en symbol för staden. 

Detta indikeras även igenom att det är Läkerol arena som är den enda av dessa tre arenor som 

erbjuder så kallade ”stadium tours” där arenan i sig själv står som huvudfokus för turistiska 

aktiviteter.  

När det kommer till själva marknadsföringen av arenorna inom de broschyrer som studerats, 

går det även där att se skillnader. Ingen av dessa tre arenor, Läkerol arena, Löfbergs arena och 

Cloetta Center, marknadsförs så kraftfullt som det skulle kunna tros. Det ligger även olika 

fokusområden inom marknadsföringen när det kommer till dessa tre arenor. Läkerol arena 

marknadsförs mer utifrån ett idrottsperspektiv än de andra två. Sporten marknadsförs även i 

Löfberg arenas fall, men där tas även konserter och liknande upp. När det kommer till Cloetta 

Center, har även de ett visst tudelat förhållningssätt till marknadsföringen, där fokus läggs på 

både idrotten samt andra former av evenemang.  

Sammanfattningsvis går det alltså att se vissa skillnader mellan de tre arenorna i hur de 

används och marknadsförs. Det är dock av mindre karaktär, då de övergripande dragen för 

samtliga arenor trots allt är relativt lika. 

9.3 Avslutande reflektion  
 

Som tydligt framkommit i detta arbete, och dessa slutsatser, har multi-arenorna i denna studie 

haft en betydande roll för besöksnäringen i respektive stad. Dock går det att finna att 

upplevelser och större helhetskoncept kring evenemangen har varit relativt frånvarande. Flera 

forskare har dock påvisat att dessa områden är av centralt värde för att kunna konkurrera, och 

kommer troligtvis även att vara av ännu större vikt i framtiden, främst för multi-arenor, då 

tillväxten av sådana arenor ständigt sker. Således kanske det i framtiden inte räcker med att 

enbart erbjuda evenemang, utan: 

Det räcker inte med att tillhandahålla evenemangsaktiviteten 

som sådan, utan dagens, och förmodligen även framtidens 

upplevelsesamhälle kräver en utökad evenemangsprodukt som 

innefattar ett multikoncept med närhet till logi, resturanger, 

shopping och andra aktiviteter. En utmaning för många 

destinationer blir att skapa denna typ av evenemangsarenor 

(Larson & Fredriksson, 2007, s. 193). 

Vilket medför att, trots att multi-arenor idag spelar en central roll i turistverksamheten, behövs 

det en ständig utveckling, för att de även i framtiden skall kunna attrahera turister. Att 

utveckla området runt om arenan är således en central utvecklingsmöjlighet.  
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11. Bilagor 
Här kommer samtliga relevanta bilagor för detta arbete att återges. 

Bilaga1 ”Intervjuguide kommuninformant” 
 

Symbolvärde. 

• Hur viktig är arenan för er stad? 

• Är arenan en viktig symbol för er stad, anser ni? 

• Vill ni att den skall vara en symbol för er stad? 

• Vad gör ni för att er arena skall vara unik? 

• Arenan förekommer ju ganska mycket i media, vilka och hur stora fördelar ser ni att 

det skapar, för er stad? 

 

Turism. 

• Anser ni er som en evenemangsstad? 

• Är arenan ett unikt försäljningsargument för er turismverksamhet? Alltså en så kallad 

USP. (Unique selling point) 

• Har turismen ökat i och med bygget av arenan? 

 

Användningsområde. 

• Hur drar ni nytta av arenan? 

• Hur har arenan skapat nya evenemangsmöjligheter för er? 

• Har arenan ökat er stads konkurrenskraft, anser ni? 

• Hur ser ni på konkurrensen, där många städer har liknande arenor, och kan därigenom 

erbjuda liknande saker? 

• Har ni några direkta resultat hur mycket arenan betytt för er stad? Till exempel 

ekonomiskt, uppmärksamhetsmässigt osv.  

• Hur mäter ni det? 

 

Avslutning 

 Har arenan förbättrat er stads image?  

 Övergripand, hur anser ni att arenan har främjat er turismnäring i staden? 

 



 

 

Bilaga 2 ”Intervjuguide arenainformant” 
 

Planering av evenemang 

 Hur planerar och väljer ni evenemang att arrangera?  

 Jobbar ni med att få några återkommande evenemang, från år till år, förutom 

ishockeyn då? 

 Hur räknar ni på evenemang? Kostnad/intäkter. 

 Arbetar ni aktivt för att få arrangera internationella evenemang? I sådana fall, hur och 

vilka? 

 Om ja, hur många internationella besökare räknar ni då med att kommer, och hur 

fördelaktigt är det? 

 Har ni evenemang eller liknande där arenan är i fokus? Till exempel guidade turer. 

 Hur jobbar ni med merförsäljning inom och kring arenan?  

 Vilken kapacitet har arenan vid andra evenemang än ishockeymatcher? 

 

Samarbeten 

 Har ni några sammarbeten med kommunen/regionen? 

 Jobbar ni för att arenan skall vara en del av en helhetslösning för området? Till 

exempel hotell i närheten, andra sportarenor, resturanger eller dylikt. 

 

Media 

 Arenan förekommer ju ganska mycket i media, vilka och hur stora fördelar ser ni att 

det skapar för er? 

 Hur jobbar ni med att få en positiv mediabild? 

 

Symbol 

 Ser ni arenan som en viktig symbol för hela staden? 

 Är det något ni eftersträvar att bli/vara? 

 

Konkurens  

 Vad gör ni för att er arena skall vara unik? 

 Hur ser ni på konkurrensen, där det finns många andra liknande arenor i Sverige, som 

kan erbjuda liknande saker som ni? 



 

 

Bilaga 3 ”Kodningsschema för innehållsanalys” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förekomsten av: Antal gånger (Ord) Antal gånger (Bild) Procent 

    

Arenanamnet totalt:    
- I relation med; 
Sport: 
Konferens: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Konsert: 
Andra evenemang: 
Övrigt: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Totalt antal bilder: 

 

Arenan i bild, totalt: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- I relation med; 
Sport: 
Konferens: 
Konsert: 
Andra evenemang: 
Övrigt: 
 
Ishockey laget: 
 
Ordet Evenemang: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

Källa: Visit X    



 

 

Bilaga 4 ”Innehållsanalys Visit Gävle” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 ”Innehållsanalys Visit Karlstad” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 ”Innehållsanalys Visit Linköping” 
 

 


