
 

 
Företagsekonomiska Institutionen 
STOCKHOLMS UNIVERSITET 
 
Kandidatuppsats 10 poäng  
VT-2006 
 
 
 
 

 
 

Arenaevenema
ng 

- En studie av ett antal svenska arenors 
evenemang och marknadsf ring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Författare:  Jesper Uvesten                  Handledare: Sten Köpniwsky                     
 



  
 

 
 

 
 

 FÖRORD  
 
Under arbetet med uppsatsen har jag kommit i kontakt med ett antal människor som varit till 
stor hjälp för oss genom att de delat med sig av både sin kunskap och sin tid. Det har varit 
både lärorikt, intressant och inte minst mycket trevligt att höra dem berätta om sitt arbete 
inom arena- och evenemangsbranschen. Ett stort tack, utan inbördes ordning, till: 
 

- Bengt Kinell på Kinnarps Arena 
- Jan Kans på Ejendals Arena 
- Henrik Aldenrud på Cloetta Center 
- Lennart Åhs på Löfbergs Lila Arena 
- Ulf Larsson på Globe Arenas 

 
Sist men inte minst vill jag tacka min handledare Sten Köpniwsky för en bra och givande 
handledning under arbetets gång. 
 
 
Stockholm, juni 2006 
 
 
Jesper 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

 INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 

 SAMMANFATTNING 1  
 
1.  INLEDNING 2  
1.1 Bakgrund 2 
1.2 Problemdiskussion 2 
1.3 Frågeställningar 3 
1.4 Syfte 3 
1.5 Avgränsningar 3 
1.6 Disposition 3 
 
2. METOD  4  
2.1 Ämnesval 4 
2.2 Undersökningsmetoder 4 
2.3 Datainsamling 4 
2.4 Intervjumetoder 5 
2.4 Tillförlitlighet 6 
2.5 Källkritik 6 
2.5.1 Källkritik sekundärdata 6 
2.5.2 Källkritik primärdata 6 
 
3. ARENAN, STADEN OCH SAMHÄLLET 8  
3.1 Arenan som mötesplats 8 
3.2 Evenemang och samhället 8 
3.3 �Placelessness� 8 
  
4. EKONOMISKA EFFEKTER AV ARENAEVENEMANG 10  
4.1 Inledning 10 
4.2 En beskrivande modell av ekonomiska effekter för arenaevenemang 10 
4.2.1 Beskrivning 10 
4.2.2 Vinster med ett arenaevenemang 10 
4.2.3 Kostnader med ett arenaevenemang 11 
4.2.4 Överskott med ett arenaevenemang 11 
4.2.5 Distribueringseffekter med ett arenaevenemang 11 
4.3 Kritik mot �Economic impact studies� 12 
 
5. EVENEMANG 13  
5.1  Olika typer av evenemang 13 
5.1.1 Special Events 13 
5.1.2 Hallmark Events 14 
5.1.3 Mega Events 14 
5.1.4 Planned Events 14 
5.1.4.1 Festivaler 14 
5.1.4.2 Utställningar 14 



  
 

5.1.4.3 Möten 15 
5.1.4.4 Sportevenemang 15 
5.1.4.5 Konstevenemang 15 
 
 
 
6. MARKNADSFÖRING AV EVENEMANG 16  
6.1 Inledning 16 
6.1 Marknadsföringsmixen för evenemang 17 
 
7. AKTUELLA ARENOR 19  
7.1 Inledning 19 
7.2 Presentation av de aktuella arenorna 19 
7.2.1 Kinnarps Arena � Jönköping 19 
7.2.2 Ejendals Arena � Leksand 19 
7.2.3 Cloetta Center � Linköping 19 
7.2.4 Löfbergs Lila Arena � Karlstad 20 
7.4.5 Globe Arenas � Stockholm 20 
 
8. ARENAN, EVENEMANG OCH MARKNADSFÖRING 21  
8.1 Inledning 21 
8.2 Arenan och evenemangens betydelse för staden 21 
8.3 Samarbete med kommunen, beslutsfattare och politiker 22 
8.4 Mätningar av de effekter som evenemangen ger 22 
8.5 Hur viktig är ekonomisk vinning kontra besökarnas upplevelser? 23 
8.6 Vilken typ av evenemang och beläggningen på arenan? 24 
8.7 Konkurrenter 25 
8.8 Konkurrens om befolkningens tid och pengar samt efterfrågan på evenemang 25 
8.9 Marknadsföring av evenemang och marknadsföring för att få evenemang till  26 
 arenan   
 
9. ANALYS, SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 28  
9.1 Inledning 28 
9.2 Analys 28 
9.3 Slutsatser 31 
9.4 Framtida forskningsförslag 32 

 

 KÄLLFÖRTECKNING 33  

 

 BILAGA 1: Intervjuunderlag  
  



 

1  
 

 SAMMANFATTNING  
 
De senaste tio åren har det byggts ett stort antal nya arenor i Sverige, några exempel är 
Kinnarps Arena i Jönköping och Ejendals Arena i Leksand. En arenas huvudverksamhet är i 
huvudsak sportevenemang. Men hur förhåller sig arenorna till andra typer av evenemang, hur 
viktiga är de för en arena?  
 
Arenan är ett av de få ställen i en stad, där en stor ansamling av innevånare kan träffas 
regelbundet. Många evenemang verkar helt eller delvis i det allmänna rummet, därför bör 
samhälleliga resultat och effekter ha en framträdande roll i ledningen och planeringen av 
dessa evenemang. För att mäta dessa effekter används ofta �economic impact studies�, fritt 
översatt till studier av ekonomiska effekter. Anledningen till sådana studier är bland annat att 
övertyga beslutsfattare och allmänheten att exempelvis en konsert inte skall stödjas enbart på 
grund av det artistiska värdet utan även för de ekonomiska fördelar som följer.  
 
Evenemang är ett väldigt brett ämne, det sträcker sig från kultur, sport, politiska möten till 
affärsträffar och mässor. Det sträcker sig även från evenemang som OS till lokala festivaler. 
Underhållning av det här slaget är ett av de snabbast växande fritids-, affärs- och turism 
relaterade fenomenen som finns idag. Att marknadsföra evenemang skiljer sig högst 
väsentligt från att marknadsföra �vanliga� konsumtionsvaror eller tjänster. Bland annat så 
finns det stora skillnader i den marknadsföringsmix man använder sig av. Vid marknadsföring 
av evenemang använder man sig av en modell bestående av 8 �P� istället för det vanliga med 
4 �P�. 
 
De undersökta arenorna i denna uppsats är Kinnarps Arena, Ejendals Arena, Cloetta Center, 
Löfbergs Lila Arena samt Globen. Genom intervjuer med ansvariga på dessa arenor 
framkommer att de ser arenan som en viktig del av samhället och på många håll bidrar till att 
öka livskvaliteten på sin ort. Arenorna samarbetar med de egna kommunerna på lite olika sätt 
men i de flesta fall fungerar det mycket bra. Dock skiljer det sig en del i hur man utvärderar 
och mäter resultaten av evenemangen som hålls på arenan.  
 
För marknadsföringen av evenemangen är det oftast en extern arrangör som har 
huvudansvaret. Gemensamt för arenorna är att de är medvetna om att en bra image är en stor 
och viktig del då det gäller att få nya eller återkommande evenemang till arenan, samt för den 
positiva känslan på orten där man verkar.  Sport och framförallt ishockey är helt klart det 
dominerande evenemanget på arenorna, men exempelvis konserter och mässor har också en 
betydande plats i kalendern. Det gäller för arenorna att locka besökare med väl genomförda 
evenemang, inte minst på grund av att de konkurrera med i stort sett allt som folk kan tänkas 
göra på sin fritid. 
 
Arenorna är alltså väldigt viktiga för respektive kommun. De skapar möjligheter, främst på 
små och medelstora orter som annars inte hade varit möjliga. Men arenorna får inte slappna 
av utan det gäller att ständigt kunna leverera det som både arrangörer och publik vill ha. Gör 
man det, och är lyhörd för nya strömningar och kundgrupper, så finns det stora möjligheter att 
lyckas med satsningar på såväl arenor som evenemang.  
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1. INLEDNING  
 
1.1  Bakgrund 
 
Det finns ett relativt stort antal arenor i Sverige, vissa är större och andra är mindre. Två av de 
mest kända är Globen i Stockholm och Ullevi i Göteborg. Den främsta orsaken till att dessa 
har byggts är samma som i fallet med alla arenor. Anledningen till att de har byggts och att 
det fortfarande tillkommer nya, och i ökande takt, är så gott som alltid som huvudarena för en 
sport eller kanske till och med för ett särskilt lag.  
 
Även om sport och olika typer av sportevenemang är huvudinriktningen på de flesta arenor så 
anordnas det, ofta eller mer sällan beroende på arena, även andra typer av evenemang som 
exempelvis konserter, mässor och konferenser. Skulle arenorna klara sig med enbart 
sportevenemang eller behöver de anordna och vara värd för även andra typer av evenemang 
och attraktioner?  
 
Om vi förutsätter att arenorna även anordnar konserter, mässor, kongresser och så vidare, hur 
arbetar och förhåller sig arenorna till det? Anordnas de på nåder i skymundan eller är de helt 
enkelt livsviktiga för arenans överlevnad? Så hur marknadsförs de evenemang som hålls och 
hur marknadsför sig arenan för att få evenemang till sig? 
 
Denna uppsats genomfördes genom studier av teori inom ämnena arenor och evenemang. 
Detta följdes sedan upp av intervjuer med ett antal ansvariga på arenor eller på företag som 
har som affärsidé att anordna olika typer av evenemang. 
 
 
1.2  Problemdiskussion 
 
Som nämndes i bakgrunden så finns och byggs ett relativt stort antal arenor i Sverige. De 
byggs i huvudsak för idrottssyfte men en arena går ju att använda till så mycket mer. Eftersom 
en arena är en av de få platserna där ett stort antal människor kan träffas tillsammans så 
lämpar den sig väl för såväl konserter och mässor som för sportevenemang. Är dessa andra 
evenemang nödvändiga för en arenas överlevnad? 
 
Om en arena enbart jobbar med idrottsevenemang, då olika idrotter är säsongsbundna så blir 
utnyttjandet av arenan stort under den rådande säsongen men mycket mindre vid så kallad 
�off season�. Detta är en risk, för arenan måste underhållas även om det inte råder febril 
aktivitet i den. Så är det viktigt för arenor att marknadsföra sig emot evenemangsarrangörer 
och att samarbeta med kommunen beslutsfattare?  
 
En annan aspekt är platsens betydelse kontra själva evenemanget. Självklart är det lättare att 
få evenemang till exempelvis Globen än vad det är i Ejendals Arena i Leksand. Men behöver 
det ha så stor betydelse? Går det genom att anordna rätt typ av evenemang ändå få ett 
tilläckligt stort besöksantal?  
 
En annan intressant aspekt är också på vilken basis som evenemang arrangeras. Är det främst 
för ekonomiskt vinnings skull utan tillräcklig kunskap om kundernas behov och önskemål 
eller är det tvärtom. En arena fungerar som en symbol för en stad, den influerar staden och 
staden influerar den. Både staden och arenan är beroende av varandra, men är detta något som 
arenorna och staden är medvetna om? Fungerar samarbetet dem emellan och jobbar de aktivt 
för att öka livskvaliteten på orten? 
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1.3  Frågeställningar 
 

• Är andra evenemang än sportevenemang nödvändiga för en arena? 
• Hur förhåller sig arenor som ursprungligen färdigställts för sport, till andra typer av 

evenemang? 
• Hur marknadsför arenor sina evenemang och hur jobbar de för att få evenemang? 

 
 

1.4  Syfte 
 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka huruvida arenor enbart kan leva på att 
anordna sportevenemang eller om de är tvungna att även jobba med andra typer av 
evenemang. Eller är det så att det kanske är medvetet valt.  Det finns också ett andra syfte, 
nämligen att undersöka hur, inte om, arenorna jobbar med andra typer av evenemang. 
 
 
1.5  Avgränsningar 
 
De avgränsningar som gjorts för uppsatsen gäller främst valet av arenor och evenemang. De 
arenor som har valts är inomhusarenor med den anledningen att möjligheten finns att använda 
dem året runt, en utomhusarena i Sverige får en väldigt begränsad säsong. Arenorna är också 
relativt nybyggda, detta gör att arenorna vare sig de gör det eller inte har stor möjlighet att 
anordna olika typer av evenemang.   
 
 
1.6  Disposition 
 
Kapitel 1 är inledningskapitlet och består av bakgrund, problemdiskussion, syfte, 
frågeställningar och avgränsningar.  
 
Kapitel 2 är en redogörelse för den metod som använts vid genomförandet av uppsatsen.  
 
Kapitel 3 � 6 består av en redogörelse för den teori som används i uppsatsen. Innehåller teori 
om en arenas betydelse för en stad, ekonomiska effekter av evenemang, olika typer av 
evenemang samt evenemangsmarknadsföring.  
 
Kapitel 7 och 8 är empirikapitel och består av en beskrivning av de företag och arenor som är 
aktuella i undersökningen samt en sammanställning av de intervjuer som gjorts med ansvariga 
personer inom de olika organisationerna. 
 
Kapitel 9 består av analys och slutsatser 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4  
 

2. METOD  
 
2.1  Ämnesval 
 
De senaste tio åren så har det byggts många nya arenor i Sverige, exempelvis i Jönköping, 
Leksand, Karlstad och Linköping. Dessa arenors huvudverksamhet är sportevenemang som 
exempelvis ishockey. Men för att en arena skall kunna drivas rent ekonomiskt krävs det att 
andra evenemang än bara sportinriktade äger rum på arenan.  
 
Uppslaget till ämnet  kom till mig genom samtal med ett konsultföretag som skulle starta ett 
samarbete angående dessa frågor med ett antal arenor. Detta tillsammans med min tidigare 
utbildning och aktualiteten i ämnet gjorde att det fångade mitt intresse. 
 
 
2.2  Undersökningsmetoder 
 
Det finns två huvudtyper av undersökningsmetoder, kvalitativa respektive kvantitativa. Syftet 
med att använda en kvalitativ undersökningsmetod är att söka en djupare kunskap om det som 
undersöks d.v.s. utveckla en ökad förståelse för en viss situation.1 Kvalitativ data är den data 
som fås vid en kvalitativ undersökningsmetod. Den benämns ofta som mjukdata och ger svar 
på frågan �varför�.2 Det finns flera sätt att genomföra en kvalitativ undersökning. Oftast 
används olika textmaterial, t.ex. den text som uppkommer då en intervju genomförs eller 
genom bearbetning av en skriven text.3  
 
I kvantitativa undersökningsmetoder används främst data som kan uttryckas i sifferform. De 
kallas ofta hårddata och ger svar på frågan �hur många�.4 I och med att kvantitativ data 
uttrycks i sifferform går den att ordna, beskriva, bearbeta och analysera statistiskt. Det är 
oftast lämpligt att genomföra kvantitativa undersökningar med ett stort urval och litet 
undersökningsdjup.5 I vissa situationer kan det även vara  lämpligt att kombinera olika 
metoder på ett sådant sätt att de kompletterar varandra för att på det viset erhålla bäst 
kunskap.6 
 
Uppsatsens syfte kräver djupgående information snarare än siffror. Därför har en kvalitativ 
undersökningsmetod använts. Undersökningen utgörs av intervjuer med företrädare för ett 
antal arenor. Dessa sammanställs sedan för att ge en djupare kunskap om ämnet och hur de 
olika företagen och arrangörerna arbetar med olika typer av evenemang.  
 
 
2.3  Datainsamling 
 
För att en undersökning ska kunna genomföras krävs att data samlas in. Dessa kan delas in i 
två olika grupper, primär- och sekundärdata. Primärdata är data som samlats in för den 
aktuella undersökningen. Denna typ av data samlas in genom frågemetoder såsom personliga 
intervjuer, telefonintervjuer eller enkäter. Det är en insamlingsmetod som är resurskrävande 

                                                
1 Sörqvist, 2000 
2 Svenning, 1999 
3 Patel och Davidsson, 1994 
4 Svenning, 1999 
5 Sörqvist, 2000 
6 Sörqvist, 2000 
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men som ger information som är anpassad för den aktuella undersökningen i utbyte. Den ger 
dessutom den mest uppdaterade informationen.7 
 
Sekundärdata kan beskrivas som data som samlats in med något annat syfte än för den 
aktuella undersökningen. Exempel på denna typ av data är skriftliga dokument (internt 
företagsmaterial, kurslitteratur, tidskrifts- och tidningsartiklar) och ickeskriftliga dokument 
(band- och videoinspelningar). Det finns både för- och nackdelar med att använda 
sekundärdata. Fördelar kan vara att den är mindre resurskrävande och ofta pålitligare än 
primärdata. Nackdelar är att den har samlats in för ett annat undersökningssyfte än den egna 
samt att det är svårt att hitta aktuell och relevant sekundärdata. Hela undersökningen kan 
baseras på sekundärdata eller för att komplettera, berika och validera primärdata.8 
 
I denna undersökning har sekundärdata främst använts för att göra litteraturstudier för den 
teoretiska delen i uppsatsen. Där har problemområden som ekonomiska effekter av 
evenemang, marknadsföring av evenemang och en arenas betydelse för en stad studerats. 
Denna teori har sedan legat till grund för utformningen av de underlag som använts för att ta 
fram primärdata.   
 
Primärdata har tagits fram genom intervjuer med personer som är ansvariga för verksamheten 
på följande arenor: Kinnarps Arena i Jönköping, Löfbergs Lila Arena i Karlstad, Cloetta 
Center i Linköping, Ejendals Arena i Leksand och Globe Arenas i Stocksolm. Dessa har 
gjorts för att studera på vilket sätt som de utvalda arenorna arbetar med evenemang på sin 
arena. 
 
 
2.4  Intervjumetoder  
 
Intervjuer kan vara formaliserade och strukturerade där frågorna är standardiserade, t.ex. ett 
frågeformulär. När man talar om strukturering menas att man styr respondenten genom ett 
begränsat antal svarsalternativ. Med standardisering menas att intervjun ska bli så lika som 
möjligt för alla respondenter, att samma frågor ställs så att alla har samma förutsättningar vid 
intervjun. Det kan ses som en kvantitativ intervjumetod. 
 
 I motsats till detta finns den kvalitativa intervjumetoden där semistrukturerade intervjuer och 
djupintervjuer är två exempel. Semistrukturerad intervju är den vanligaste där intervjuaren har 
en uppsättning stolpar eller formulerade frågor, men där ordningen på frågorna kan varieras. 
Respondenten får prata mycket och relativt fritt. En djupintervju är helt ostrukturerad, d.v.s. 
respondenten styr intervjun genom en berättelse. 9 
 
De intervjuer som genomförts har varit av semistrukturerad typ. Respondenterna har i förväg 
fått ut ett intervjuunderlag. Under intervjuerna har de sedan fått prata relativt fritt omkring 
frågorna vilket ledde till att de inte alltid blev besvarade i samma ordning, att vissa frågor 
drogs ihop och att nya följdfrågor togs upp. Bandspelare har använts eftersom jag ansåg att 
det annars skulle vara omöjligt att hinna med att nedteckna all information och alla svar.  
 
 
 
 

                                                
7 Saunders, 2003 
8 Saunders, 2003 
9 Saunders, 2003 
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2.5  Tillförlitlighet 
 
Hur tillförlitligt resultatet av en undersökning är beror på hur stor reliabilitet och validitet den 
har. Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning undersökningen kan få samma resultat om 
den genomförs en gång till. Den påverkas även av om resultaten från de instrument vi väljer 
att använda påverkas av tillfälligheter och hur exakt det är. Något som är viktigt att tänka på 
är att informationen inte talar för sig själv, det är alltid någon som tolkar eller översätter den.10 
För att säkra reliabiliteten i uppsatsen har intervjupersoner med stor insyn och kompetens i 
ämnet valts. De har fått svara på frågor som anses relevanta för uppsatsen syfte. Det gör att 
undersökningen kan upprepas och resultatet skulle därmed bli det samma om den 
genomfördes på nytt.  
 
Validitet innebär i hur stor grad mätinstrumenten verkligen mäter det man tror sig mäta. Det 
kan vara svårt att veta att vi får information om just det vi vill och hur säker informationen är 
när vi själva tillverkar de instrument som används för informationsinsamlingen. Det är därför 
viktigt att granska både instrument och resultat noggrant så att det man undersöker verkligen 
är det samma som man säger sig undersöka.11 Uppsatsens validitet får anses vara god 
eftersom de personer som intervjuats får anses som väl insatta i de olika arenornas och 
organisationernas arbete på grund av sina positioner som arenachef, klubbdirektör eller VD. 
Dessutom är de frågor som ställts relevanta för undersökningen och syftet vilket leder till att 
uppsatsen ger en riktig bild av det undersökta ämnet.  
 
 
2.6  Källkritik 
 
2.6.1  Källkritik sekundärdata 
 
Syftet med litteraturstudier är att sammanställa litteratur som finns inom ett givet område. Vid 
en litteraturgranskning kan läsaren ha fördomar eller förutfattade meningar, vilket kan leda till 
att granskningen inte blir rättvist utförd. Därför bör läsaren/författaren försöka vara neutral för 
att inte förbise nya upptäckter i det som läses. Läsaren bör även vara opartisk och objektiv vid 
litteraturgranskningen.12  
 
Den litteratur som använts i undersökningen får anses vara tillförlitlig eftersom den är skriven 
av erkända författare inom ämnet. Internet är den del som är svårast att bedöma, då det 
producerade materialet är svårt att kontrollera och snabbt kan ändras. I vissa fall är det även 
svårt att veta vem som har skrivit det publicerade materialet. En positiv sak med Internet är att 
informationen oftast är uppdaterad och lättillgänglig. De flesta hemsidor som jag har använt 
mig av är de undersökta arenornas egna officiella hemsidor, så dessa får klassas som 
tillförlitliga källor. Men dock så måste man vara medveten om att informationen är till för att 
marknadsföra den aktuella arenan och informationen kan därför vara något vinklad och inte 
vara kritiskt granskande. 
 
 
2.6.2  Källkritik primärdata 
 
Resultatet av intervjuer kan påverkas av att den person som intervjuas ogärna vill göra 
intervjuaren besviken. De svar som lämnas blir då mer ett uttryck för vad respondenterna tror 

                                                
10 Holme och Solvang, 1997 
11 Patel och Davidsson, 1994 
12 Holme och Solvang, 1997 
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att intervjuaren vill höra än vad de själva tycker.13 Jag anser att respondenterna svarat 
objektivt på mina frågor. De har inte skönmålat verkligheten för att få sin egen verksamhet att 
framstå i bättre dager utan har delat med sig av både positiva och negativa synpunkter. De har 
heller inte undvikit att svara på frågor utan har berättat om både bra och dåliga delar, vad som 
fungerar och vad som inte fungerar. Intervjuerna genomfördes där möjlighets gav på 
respondentens kontor och i andra fall genom telefon, det har även funnits gott om tid att 
genomföra intervjuerna för inte skulle behöva stressas igenom, vilket gjorde att alla frågor 
kunde besvaras utförligt utan tidspress. Att respondenterna fått ut frågorna i förväg gjorde 
även att de fått tid på sig att fundera igenom sina svar. Intervjuerna genomfördes med 
inspelningsutrustning, detta kan ha lett till att respondenterna känner sig något obekväma och 
kanske inte pratade riktigt så fritt som de annars skulle kunna göra. Men det positiva med det 
är all information finns upptagen på band och även renskriven i efterhand.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
13 Holme och Solvang, 1997 
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3. ARENAN, STADEN OCH SAMHÄLLET  
 
3.1  Arenan som mötesplats 
Arenan är ett av de få ställen i en stad där en stor ansamling av innevånare kan träffas 
regelbundet. Enbart av denna anledning så är arenan en unik företeelse i det dagliga livet i 
staden. Men en arena influerar även livet i staden genom att verka som stommen för den 
utåtriktade representationen av en stad. Kayser Nielsen menar att staden influerar arenan, 
samtidigt som arenan influerar staden. Den är en förlängning av stadens gator och de 
människor som rör sig på gatorna samtidigt som det som det pratas ganska tyst om på gatorna 
blir utlevt på ett helt annat sätt inne på arenan.14    
 
 
3.2  Evenemang och samhället 
Många evenemang verkar helt eller delvis i det allmänna rummet, så samhälleliga resultat och 
effekter skall ha en framträdande roll i ledningen och planeringen av evenemang. Många 
sociala och kulturella roller utspelas under ett evenemang och många tydliga fördelar har 
blivit identifierade. Ritchie i Getz (1997) listar ett antal möjliga positiva effekter som kan 
följa ett evenemang: ökad samhällelig stolthet, stärkta traditioner och värderingar, större 
deltagande i sport, konst eller andra aktiviteter som är kopplat till evenemanget, anpassning 
till nya sociala mönster eller kulturella genrer som blivit exponerat genom evenemanget. 
Andra långsiktiga fördelar kan vara ökad volontäranda, kulturell integration samt samarbete. 
Det finns dock också nackdelar för samhället med evenemang, dessa kan vara att volontärerna 
blir utbrända, överanvändning av samhällets resurser, ökade trafik och buller störningar, 
begränsad tillgänglighet och överanvändning av publika lokaler.15  
 
För att en evenemangs organisatör skall lyckas med att få stöd och resurser från 
värdkommunen måste de uppmärksamma lokala fördelar och kostnader, de olika kulturella 
innebörderna av evenemanget och relevanta politiska faktorer. Ett sätt att göra detta är att vara 
som Getz uttrycker det, �politically correct�, vilket innebär att man stödjer lokala företag, 
involverar lokala politiker och beslutsfattare i evenemanget och jobba för att hålla ner 
kostnaderna. Enligt Getz borde evenemang utveckla en policy och manual för hur man skall 
jobba tillsammans med det lokala samhället. Några av de ämnen som man borde täcka är: 
 

- Bearbeta garanter, stödjare och andra supportrar 
- Betala för lokala tjänster, inkluderat polis 
- Stödja publika faciliteter som exempelvis parker och gator 
- Följa lokala lagar och förordningar 
- Bygga nätverk med inflytelserika grupper och andra evenmangsorganisationer     

 
 
3.3  �Placelessness� 
För att förklara det homogena utrymme, som är en nödvändighet för alla sorters tävlingar, är 
konceptet med �placelessness� användbart. Begreppet beskrevs första gången 1976 av 
Edward Relphs och med �placelessness� menar han att en plats med lätthet kan ersättas av en 
annan.16  Detta är även placerbart på shoppinggallerior i städernas utkanter, hyreshus i 
förorter, snabbmats kedjor, internationella flygplatser med mera. Alla dessa projekt har någon 
sorts standardiserad design som leder till att varje sån här byggnad kommer att se ungefär 

                                                
14 Kayser Nielsen, 1995 
15 Getz, 1997 
16 Jonson, 2003 
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likadan ut oberoende på i vilken stad den ligger. Detsamma gäller även arenor och stadiums, 
de uppmuntrar till lika beteende av både publik och idrottsmän.  
 
Det är inte enbart för att en arena ofta är en modern, relativt opersonlig byggnad som syftar 
till att regelbundet låta en stor grupp människor, okända för varandra, träffas som den faller 
under �placelessness� konceptet. Det är också på grund av homogeniteten i uppbyggandet. 
Fundamentalt i alla tävlingssporter är att rummet som de verkar i är likadana, både vad gäller 
rumsorganisationen och de fysiska omgivningarna runt arenan. Dessa skall vara så identiska 
som möjligt oavsett om det är lokalt eller globalt. Så det kan sägas att en arena för exempelvis 
fotboll skall vara lika i Stockholm, Rio De Janeiro och New York, i alla fall vad det gäller 
grunduppbyggnaden, det vill säga själva fotbollsplanen.17   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
17 Kayser Nielsen, 1995 
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4. EKONOMISKA EFFEKTER AV ARENAEVENEMANG  
 
4.1  Inledning 
 
I ett icke-ekonomiskt språk så är avkastningen av ett arenaevenemang mätt i den glädje och 
samhällsnytta som evenemanget genererar medan bidraget som ett sådant evenemang ger är 
mätt i värdet av de resurser som har använts för att genomföra evenemanget. Den ekonomiska 
effektiviteten är sedan att maximera värdet av avkastningen i förhållande till hur mycket 
resurser som har använts. Det är omöjligt att mäta det ekonomiska bidraget av ett evenemang 
utan att först bedöma värdet av glädjen och samhällsnyttan som evenemanget ger.18  
 
För att göra detta används ofta �economic impact studies�, fritt översatt till studier av 
ekonomiska effekter. Enligt Wood (2005) så är anledningen till sådana studier att övertyga 
beslutsfattare och allmänheten att exempelvis en konsert inte skall stödjas enbart på grund av 
det artistiska värdet utan även för de ekonomiska fördelar som följer. Studier av ekonomiska 
effekter bygger på en strukturerad utvärdering av evenemanget och är denna utvärdering gjord 
på ett objektivt sätt så är den inte endast användbar för att rättfärdiga utgifterna för 
evenemanget utan den hjälper även till att �sälja in� området och evenemangsarrangören till 
samhället. Även om det är svårt att hitta någon genomgående för ändamålet kostnadsfördel 
med denna typ av analyser så är det viktigt att studera de effekter som uppstår under längre 
tid. Dessa effekter kommer att kännas av innevånarna, samhällsgrupper och lokala företag.19     
 
 
4.2  En beskrivande modell av ekonomiska effekter för arenaevenemang 
 
4.2.1  Beskrivning 
 
Denna modell är tagen ur Tommy D Anderssons avsnitt om de ekonomiska effekter som ett 
evenemang har. Modellen bygger på ett synsätt som inriktar sig avkastningen ifrån ett 
evenemang, exempelvis glädjen som åskådarna/besökarna har fått. Kostnader med ett 
evenemang är relaterade till de resurser som allokerats i samband med evenemanget. 
Utvärderingen av förtjänsten samt kostnaderna görs ofta med en oroväckande hög grad av 
förenkling. Modellen diskuterar detta i relation till vinsten, kostnaderna, överskott samt 
distribueringseffekter.  
 
 
4.2.2  Vinster med ett arenaevenemang 
 
De första vinsttagarna med ett evenemang är publiken genom att den glädje och upplevelser 
som ett bra evenemang ger dem. Dock kan vinningen som besökarna får svärtas av negativa 
känslor och upplevelser. Ett exempel på detta är rädsla under evenemangen som är kopplat till 
exempelvis våld. Det andra bidraget som ett evenemang ger är alla utlägg som besökarna har. 
Detta bidrar till att öka intäkter för omgivningen och arrangörerna, exempelvis hotell, 
organisationen runt evenemanget, transportföretag och affärer i regionen. Dock är detta inte 
alla som tjänar på evenemang, de slutgiltiga effekterna av ett evenemang delas in i direkta, 
indirekta och medförda effekter som i sin tur delas in i åtta sekundära vinnare: 
 

- Anställda: Höjda löner 
- Ägare: Ökad inkomst genom mottagna betalningar 

                                                
18 Andersson, T, D, 1995 
19 Wood, 2005 
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- Investerare: Ökade investeringar i regionen 
- Sociala försäkringar: Ökade avgifter för sociala försäkringar 
- Staten: Ökade statliga skatteintäkter 
- Lokalt: Ökade lokala skatteintäkter 
- Andra regioner: Export till andra regioner i landet 
- Andra länder: Internationell export20 

 
 
4.2.3  Kostnader med ett arenaevenemang 
 
Sekundära vinster kommer att distribueras till en mängd olika aktörer såsom anställda, ägare, 
skattemyndigheter etc. För att kunna bestämma de sekundära kostnaderna måste man bedöma 
hur stora de kostnaderna blir för var och en av de åtta sekundära vinsttagarna. Vad de så 
kallade �opportunity costs� uppgick till, med det menas hur mycket vinsten skulle ha blivit 
om resurserna inte lades på evenemanget utan istället på annat bästa tänkbara sätt, exempelvis 
hur många rum som ett hotell skulle ha haft uthyrda om det inte hade varit ett evenemang. För 
att bestämma tertiära kostnader måste även evenemangets slutgiltiga kostnad bestämmas. Att 
bedöma kostnaderna är inte nödvändigtvis lättare än att bedöma vinsterna. I en ekonomisk 
värdering så kan inte värdering av glädjen och samhällsnyttan undvikas, inte heller kan 
fördelarna och �opportunity cost� bortses ifrån. Detta på grund av den enkla anledningen att 
tillfredställelse för människor ofta mäts i pengar.21  
 
 
4.2.4  Överskott med ett arenaevenemang 
 
Modellen tar upp tre olika typer av överskott som uppkommer i samband med ett evenemang. 
Det första överskottet kommer ifrån åskådarna/besökarna och bestäms genom skillnaden 
mellan det totala värdet av evenemanget och de utgifter som åskådarna/besökarna hade i 
samband med evenemanget. Det andra överskottet är lika med den redovisade vinst som 
uppkom i och med evenemanget och beräknas genom att direkta betalningar från besökare 
och indirekta betalningar från evenemanget tillsammans med �opportunity cost� av resurserna 
som användes under evenemanget. Det tredje och sista överskottet är de tertiära. Det tillfaller 
de åtta sekundära aktörerna och beräknas som skillnaden mellan indirekta betalningar och 
�opportunity cost�. De åtta sekundär aktörerna är de samma som de åtta sekundär vinnarna 
som beskrivs i avsnittet om vinster med arenaevenemang, alltså: anställda, ägare, investerare, 
sociala försäkringar, staten, lokalt, andra regioner och andra länder. 
 
Det totala överskottet är sedan summan av dessa tre överskott. 
 
 
4.2.5  Distribueringseffekter av ett arenaevenemang 
 
Distribueringseffekterna uppstår emellan och inom de tre grupperna av vinsttagare; första-, 
andra- och tertiära vinsttagare. Den lokala myndigheten bör fokusera på alla distributions 
effekter, särskilt om allmänna medel har använts till arenan eller till organisationen av 
evenemanget därför att de då får en uppfattning om hur ett evenemang betyder för dem och 
hur de kan göra göra det än bättre till nästa gång.   
 
 

                                                
20 Andersson, T, D, 1995 
21 Andersson, T, D, 1995 
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4.3 Kritik mot �Economic impact studies� 
 
Användandet av så kallade �economic impact studies�, fritt översatt till studier av 
ekonomiska effekter, är ofta missförstådda och felaktigt använda. Information om intäkter, 
vinst och utgifter från försäljare och uppträdare/utställande på evenemanget, lönekostnader 
och entréintäkter får mest fokus och ett framgångsrikt evenemang är ett där dessa siffror är så 
höga som möjligt. Tommy D Andersson hävdar att i ekonomiska termer så är sådana kriterier 
helt felaktiga att använda. Intäkter för försäljare och lönekostnader indikerar kostnader för ett 
evenemang, exempelvis resurser som har använts för att genomföra det och dessa kostnader 
skall istället försöka hållas så låga som möjligt.  
 
Från ett politiskt och moraliskt synsätt kan kriteriet att maximera försäljningens intäkterna ses 
som lite svekfullt eftersom det syftar till att få besökarna att spendera så mycket som möjligt. 
Att öka entrépriserna, öka priserna på transporter, övernattningar, kioskvaror, drycker mm. 
skulle vara i linje med ett sådant tänkande. Multiplikations effekter, som beskriver de totala 
effekterna för det regionala företagandet blir den största angelägenheten istället för kvaliteten 
på evenemanget.22 På längre sikt är naturligtvis kvalitén avgörande och det kan vara farligt att 
fokusera för hårt på kortsiktig ekonomisk vinning om man vill skapa en plattform och stadig 
grund  för vidare utveckling av sin idé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Andersson, T, D, 1995 
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5. EVENEMANG  
 
Evenemang är ett väldigt brett ämne, det är allt ifrån kultur, sport, politiska möten och 
affärsträffar. Det sträcker sig även från Mega events som OS och världsutställningar till lokala 
festivaler, från små möten och fester till gigantiska konvent. Evenemang är ett av det mest 
intressanta och snabbast växande fritids-, affärs- och turism relaterade fenomenen. Den 
speciella dragningskraften med evenemang är den begränsade varaktigheten och det faktum 
att alla evenemang är unika. Detta särskiljer evenemang ifrån andra permanenta attraktioner 
och institutioner. Det är vanligt att evenemang med sin positiva atmosfär höjer dem från den 
vanliga vardagen.  
 
5.1  Olika typer av evenemang 
 
Evenemang är temporära mötesplatser, de är allt som oftast planerade. Dock finns det även 
oplanerade evenemang men de är ytterst sällsynta, exempel på det kan vara när någon 
bestämmer sig på dagen för att göra en loppmarknad i sitt eget garage. Men i de flesta fall så 
har evenemang en bestämd längd och för planerade evenemang så är dessa vanligtvis 
fastslagna och publicerade. Besökare vet och förutsätter att ett evenemang kommer att ta slut, 
detta är stor del av evenemangets attraktion. När det är över kan det inte upplevas igen. Det är 
visserligen så att många evenemang återkommer regelbundet , men varje enskilt evenemang 
har sin egna unika atmosfär som är skapad av dess längd, omgivning, organisation och de som 
besöker det. Denna princip passar på alla evenemang. Evenemang delas vanligtvis upp i fyra 
olika kategorier: �Special events�, �Hallmark events�, �Mega events� och �Planned events�.23   
 
 
5.1.1  Special Events 
 
Det är nästintill omöjligt att utveckla en universell, standardiserad definition och en 
klassifikation av vilka typer av evenemang som är exceptionella eller speciella. 
Sammanhanget som evenemanget verkar i kan i vissa fall göra det unikt för både de som 
organiserar och de som besöker evenemanget, men det är också troligt att organisatörerna och 
besökarna kommer att ha olika uppfattning om vad som är unikt med evenemanget. 
Följaktligen så behövs det två definitioner: 
 

1. Ett specialevenemang är ett engångs- eller oregelbundet förekommande evenemang 
som ligger utanför det normala programmet. 

2. För besökare eller gäster så är ett specialevenemang en möjlighet för en 
fritidssysselsättningen, social sammankomst eller kulturell upplevelse som ligger 
utanför den normala vardagen.  

 
Om evenemang hålls mera regelbundet så kommer de att bli en rutinsak för arrangörerna. Om 
det enskilda arrangemanget inte heller erbjuder besökarna nåt annorlunda riskerar de att bli 
ointressanta. Goldblatt, i Getz hävdar att specialevenemang alltid är planerade, väcker 
förväntningar och alltid är motiverade genom att de tillhandahåller anledningar för att fira. 
Goldblatt faställer även ett antal faktorer som ett evenemang skall innehålla för att kunna 
klassas som ett specialevenemang, dessa är exempelvis: festlig atmosfär, tillfredställa basala 
behov, unikt, kvalité, äkthet, tradition etc.24  
 
 
                                                
23 Getz, 1997 
24 Getz, 1997 
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5.1.2  Hallmark Events 
 
Denna definition av evenemang används ibland för att beskriva en typ av evenemang, men 
definitionen kan mycket väl innehålla en rad bibetydelser. Nordsteds engelsk-svenska ordbok 
beskriver ordet �hallmark� som något som kännetecknar något.25 Exempelvis så är ett 
hallmark sport evenemang ett av de sportevenemang som markerar en viktigt historisk 
händelse inom sporten. Ett vanligt sätt att definiera Hallmark events är att de är 
återkommande evenemang som har en sådan betydelse, vad gäller tradition, attraktivitet, 
image och publicitet, så att det ger samhället, arrangören eller destinationen 
konkurrenskraftiga fördelar. Ju längre tid som evenemanget har funnits så är chansen stor att 
evenemanget och destinationen kan bli oseparerbara26, som exempelvis Hultsfredsfestivalen 
och staden Hultsfred, eller Mardi Gras och staden New Orleans. 
 
 
5.1.3  Mega Events 
 
Mega Events är gigantiska, OS är ett bra exempel på ett sådant megaevenemang. Sådana här 
evenemang är ofta laddade med tradition, har en historisk betydelse, har utvecklat någon sorts 
mystik runt evenemanget och de drar nytta av en massiv mediabevakning. Mega Events kan 
antingen vara knutna till en viss punkt, plats eller ort, men allt som oftast så skiftas platsen där 
evenemanget hålls på en regelbunden basis.27 Däremot kan tidpunkten variera och det finns 
olika typer av cykler när dessa Mega Events går av stapeln. 
 
 
5.1.4  Planned Events 
 
Det finns ett så stort antal olika evenemang och en enhetlig definition av dessa skulle bli 
felaktig. De vanligaste formerna av planerade evenemang är festivaler, utställningar, möten, 
sportevenemang och konstevenemang. Alla av dessa evenemang kan ses som speciella om 
man ser på definitionen av specialevenemang, dock är det svårare eller nästintill omöjligt att 
de faller in under mega- eller hallmark evenemang. En kort beskrivning av de vanligaste 
formerna av planerade evenemang följer nedan. 
 
 
5.1.4.1 Festivaler 
 
Festivaler är en av de mest vanliga formerna av kulturellt firande. Parader och processioner är 
vanligt förekommande i festivaler. Traditionella festivaler har ofta religiösa eller mystiska 
rötter medan mer moderna festivaler sällan har det, de är istället oftast grundande i moderna 
företeelser som exempelvis rockmusik.  
 
 
5.1.4.2 Utställningar 
 
Denna klassifikation innehåller inte bara utställningar. Det rymmer även mässor, shower och 
expos. Dessa evenemang kan vara öppna eller stängda för allmänheten, det är dock vanligt att 
det är en kombination av öppet och stängt. Vissa dagar kan vara så kallade branschdagar och 
andra dagar kan vara för allmänheten. 

                                                
25 Nordsteds engelsk-svenska/svensk-engelska ordbok, 1998 
26 Getz, 1997 
27 Getz, 1997 
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5.1.4.3 Möten 
 
Möten eller andra affärsrelaterade evenemang som exempelvis konferenser. De är ofta relativt 
små och privata av naturen. Dessa sammanslutningar har stor potential för att skapa 
professionella möjligheter och kontakter.  
 
 
5.1.4.4 Sportevenemang 
 
Även om många sporter utövas främst för rekreation så är de flesta sporter organiserade och 
tävlingsinriktade. Det enorma antalet sporter och lag som finns i världen gör sportevenemang 
till en enormt stor industri som involverar mycket resande för aktiva och dess anhängare. 
Denna industri kan mycket väl jämföras med de största multinationella företagen och deras 
sätt att bedriva sin verksamhet. Sportevenemang delas naturlig in efter vilken sport som 
utövas, platsen där det utövas skiftar också beroende på vilket sport det gäller. Det finns också 
andra viktiga kriterier för att dela upp sportevenemang: 

• inomhus kontra utomhus 
• land- kontra vattenbaserade sporter 
• återkommande kontra periodiska/engångs evenemang 
• publika kontra privata 
• professionella- kontra amatörevenemang 

 
 
5.1.4.5 Konstevenemang 
 
Konstevenemang involverar ett brett spektrum som kan klassificeras i ett antal olika 
kategorier: 

• Visuella: målning, skulpturer, hantverk 
• Utförande: musik, dans, drama, bio 
• Deltagande: ingen separation mellan utförare och publik 

Konstevenemang kan även mer specifikt klassificeras: 
• Professionella- kontra amatörartister 
• Tävlingsinriktade kontra festliga 
• En kontra flera genrer 
• Enkulturell kontra multikulturell 
• Entrébelagda kontra gratis uppvisningar 
• Återkommande kontra engångsevenemang 
• Permanenta kontra temporära utställningar28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Getz, 1997 
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6. MARKNADSFÖRING AV EVENEMANG  
 
6.1  Inledning 
 
Att arrangera evenemang och att få besökare att besöka ett evenemang flyter ihop när man 
diskuterar marknadsföring av evenemang. Även om en evenemangsarrangör nöjer sig med att 
endast finnas till för det lokala samhället så måste de ändå marknadsföra sitt evenemang 
effektivt för att klara av konkurrensen om kundernas tid och pengar. Kanske än mer viktigt är 
det att fästa turisters uppmärksamhet på evenemanget. Genom att göra det kan evenemanget 
öka sin attraktionskraft, attrahera nya sponsorer och supportrar, skapa en större 
mediebevakning och höjda inkomster genom i första hand övernattningar, transporter, ökad 
handel och restaurangbesök. 
 
Sedan 60-talet har marknadsföring definierats som en uppsättning instrument och tekniker där 
producenten är den aktiva och konsumenten den passiva parten i de utbyten som eftersträvas. 
Syftet med marknadsföring är att företaget, efter att ha identifierat kundens behov och 
önskemål, ska skapa produkter som tillgodoser dessa. Därefter stimulerar företaget ett byte av 
värden mellan kund och företag. Till sin hjälp har företaget en uppsättning verktyg, en 
konkurrensmedelsmix, bestående av �de fyra p:na�. Dessa fyra är produkt, pris, plats och 
påverkan.29  
 
Keegan säger att nutida marknadsföring handlar om att bygga relationer. En produkt, en 
service, ett märke eller ett företag blir endast framgångsrikt om det står för något meningsfullt 
för människorna som det är knutet till. Många marknadsförare vill därför säga att bygga 
kundrelationer är �hjärtat av marknadsföring�30.  
 
Den viktigaste konsekvensen av att ägna stor kraft åt att bli kundorienterad är att evenemanget 
alltid kommer utvecklas för att tillfredställa målgruppen. Dock är många evenemang 
serviceorienterade och bygger på föreställningen att evenemanget skapar något viktigt. 
Genom detta så är det lätt att se besökarna som kunder istället för åskådare och samhället i 
övrigt som vinsttagare. Vad gäller andra evenemang som möten och konferenser så är de 
producerade affärsmässigt för en kund. Producenten för ett sådant här evenemang har ofta en 
nära relation till klienten och ser på besökarna till evenemanget som gäster istället för kunder. 
Kund tillfredställelsen är fortfarande väldigt viktig, men kundorienteringen är något 
annorlunda. 31  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 von Friedrich Grängsjö, 2001 
30 Keegan, 1995 
31 Getz, 1997 
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6.2  Marknadsföringsmixen för evenemang 
 
Som nämnts innan så består marknadsmixen av de �4:a p:na�, pris, plats, påverkan och 
produkt. Morrison däremot hävdar att mixen för ett evenemang istället borde innehålla 8 p:n 
och inte fyra. Figur 1. visar denna modell. Den vänstra stapeln är sådana faktorer som direkt 
påverkar åskådarens upplevelse på evenemanget medan den högra stapeln är sådant som 
underlättar genomförandet av evenemanget.32  
 
 
 

 
Figur 1: Marketingmix for Events 
Källa: Morrison, 1995 
 
 
De åtta punkter som Morrison istället hävdar borde vara rätt antal jämfört med de fyra. Fyra 
punkter skulle bli en alltför grov struktur och modell för att kunna användas på ett effektivt 
sätt. Enligt Morrison skulle punkterna istället följa den mera omfattande uppräkningen här 
nedan: 
 
Product 
Många evenemang lider av en för strikt produktorientering, det vill säga att att de försöker 
sälja sitt evenemang utan att tänka på vad kunderna behöver, vill ha eller vill betala för. 
Många evenemang arrangörer misslyckas med att skapa alternativ till sin marknadsföringsmix 
eftersom de är låsta till ett enda produktalternativ. 
 
 
 
 

                                                
32 Morrison, 1995 

PRODUCT 
 

-Mostly a service 
-Quality is essential 

PLACE 
 

-Location 
-Setting 

-Ambience 
-Destination features 

PROGRAMMING 
 

-Elements of style 
-Quality 

PEOPLE 
 

-The �cast� 
-Audience 

-Hosts and guests 

PARTNERSHIPS 
 

-Joint marketing 
-Stakeholders in 

producing the event 
 

COMMUNICATION (promotion) 
 

-Advertising 
-Public relations 

-Sales promotions 
-Destination/event image 

PACKAGING AND DISTRIBUTION
 

-Intermediaries 
-Sales 

PRICE 
 

-Admission 
-Packages 

-Merchandise 
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Place 
Först och främst platsen där evenemanget hålls, exempelvis en särskild byggnad eller område. 
Platsen är också relaterad till hur och var evenemangsprodukter är sålda. Mer om detta under 
distributions avsnittet. 
 
Programming 
Själva programmet är ett viktigt marknadsförings beslut, särskilt då det gäller att skapa riktade 
fördelar. Ett unikt och attraktivt program samt en hög kvalité är viktiga delar i att skapa ett 
lyckat evenemang. 
 
People 
Först och främst så är det personal och volontärer som är de viktigaste delarna i att skapa ett 
bra evenemang. Kunder/besökare är självfallet också en väldigt viktig del, för utan dem kan 
inte ett evenemang genomföras. Interaktionen mellan kunderna/besökare, platsen där 
evenemanget går av stapeln och personalen står för en stor del av upplevelsen och inget av 
dem får försummas. 
 
 
Partnerships 
Marknadsföring, särskilt i turismvärlden, kräver ofta samarbeten i så kallade �joint 
marketing� initiativ. Ensamstående evenemang kan ofta inte nå sina marknadsföringsmål 
ensamma. De mest vanligen förekommande medspelarna  är turistorganisationer, statliga 
turistbyråer och andra evenemang.  
 
Communications (Promotion) 
Detta innefattar alla kommunikationshjälpmedel som finns, exempelvis reklam och 
broschyrer. Imagebyggande för evenemanget och destinationen är också en del i 
kommunikationen.  
 
Packaging and Distribution 
Ett paket är en kombination av olika saker som erbjuds till ett pris. Genom att paketera ett 
evenemang så försöker man förbättra upplevelsen genom att sänka priset, öka bekvämligheten 
eller lägga till erbjudanden som annars inte går att få tag i. När man säljer biljetter och 
evenemangspaket så blir distributionen viktig, mellanhänder av olika slag, exemplevis 
turistbyråer, researrangörer och andra biljettförsäljare, blir viktiga. Att ha bra relationer med 
sina mellanhänder är en stor fördel. 
 
Price 
Även om evenemang är pengamässigt gratis så koster det för besökarna i form av tid, resor 
eller förlorade möjligheter. Mer specifikt så måste evenemangsarrangörer sätta ett eller flera 
priser på sina produkter, inkluderat entrén, varor, hyres priser för försäljare och sponsor 
avgifter.    
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7. AKTUELLA ARENOR  
 
7.1  Inledning 
 
För att göra denna undersökning så relevant som möjligt, har ett antal arenor i Sverige 
undersökts. Det gemensamma för dessa arenor är att de är inomhusarenor, är relativt 
nybyggda och ligger i små eller medelstora kommuner. De undersökta arenorna är, Kinnarps 
Arena i Jönköping, Ejendals Arena i Leksand, Cloetta Center i Linköping, Globen Arenorna i 
Stockholm samt Löfbergs Lila Arena i Karlstad.  
 
 
7.2  Presentation av de aktuella arenorna  
 
7.2.1  Kinnarps Arena � Jönköping 
 
Bygget av Kinnarps Arena påbörjades i september 1999 och den nya arenan stod klar ett år 
senare. Den nya arenan byggdes till stor del utanpå den gamla arenan, Rosenlundshallens 
väggar. Utöver ombyggnaden 1999 så gjordes även en tillbyggnad inför säsongen 2004/2005 
då fler sittplatser skapades, en restaurang, två barer, ett café, nya konferenslokaler och loger 
byggdes. Total kostnad för byggena 1999 och 2004 är 135 miljoner kronor och har 
finansierats av Kinnarps AB. 
 
Publikkapaciteten nu är drygt 7000 sittande samt 1500 stående. Arenan innehåller även nästan 
500 logeplatser, fyra barer, ett konferenscenter med fyra konferensrum samt en restaurang 
med plats för 230 matgäster. Arenan är ritad av Flensborns arkitektkontor och Skanska är 
totalentreprenör. Arenan ägs av HV71 Fastighet AB, ett helägt dotterbolag till ishockeylaget 
HV71.33 
 
 
7.2.2  Ejendals Arena � Leksand 
 
Ejendals Arena började byggas i juli 2004 och stod färdig i oktober 2005. I april 2004 
spelades den sista matchen i Leksands gamla arena, Isstadion där Leksands IF har huserat 
sedan 1965. Arenan byggdes av Peab och utvecklades genom ett samarbete mellan just Peab 
och AllSportBiz. Ejendals Arena har en publikkapacitet på 7600 personer vara 1500 stående. 
Arenan rymmer 36 loger, och har sex olika restauranger, barer eller caféer.34    
 
 
7.2.3  Cloetta Center � Linköping 
 
Cloetta Center i Linköping är Sveriges tredje största evenemangsanläggning. Bygget 
påbörjades i april 2003 och arenan stod klar i september 2004. Huvudsponsor för arenan är 
Cloetta Fazer. Publikkapaciteten är 8 500 vid �vanliga� evenemang och 11 500 vid konserter, 
arenan innehåller även tre konferensrum, 50 loger, en restaurang med plats för drygt 300 
gäster, sju barer med plats för mellan 100 och 300 personer samt 24 kioskkassor.35 
 

                                                
33 www.hv71.se, 2006-04-15 
34 www.leksandstars.com, 2006-04-15 
35 www.cloettacenter.se, 2006-03-15 
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För driften av arenan ansvarar Arenabolaget i Linköping AB, de samordnar evenemangen, hyr 
ut konferenslokaler samt driver restaurangen, kioskerna och barerna.36 
 
 
7.2.4  Löfbergs Lila Arena � Karlstad 
 
I mitten av 90-talet så insåg hockeylaget Färjestads styrelse att den dåvarande arenan inte 
skulle hålla måttet i framtiden. Den var kall, trång, saknade kommersiella utrymmen och 
dessutom så indikerade beläggningen att det fanns efterfrågan på fler åskådarplatser. Så i april 
2000 påbörjades byggnationen av Löfberg Lila Arena och den stod klar i september 2001.   
 
Arenan är ritad av Ulf Bergfjord från arkitektfirman Bergfjord och Ivarsson i Karlstad. 
Skanska var entreprenör för bygget. Publikkapaciteten i arenan är 8250 vid ishockey och 9600 
vid konserter. Det finns tre barer, ett café, en restaurang med 340 platser samt 500 platser i 
loger och familjerum.37 
 
 
7.2.5  Globe Arenas � Stockholm 
 
Globenarenorna består av totalt fyra arenor, Globen, Annexet, Hovet och Söderstadion. 
Arenorna ägs av SGA fastigheter och drivs av AB Stockholm Globe Arena. De fyra 
arenenorna har tilsammans en publikkapacitet på drygt 44 000 personer fördelat på cirka 
15 000 i Globen, 4000 i Annexet, 8000 i Hovet och 16 000 på Söderstadion. 
 
Området är värd för ungefär 250 evenemang och 1,3 miljoner besökare varje år vilket gör det 
till Skandinaviens största evenemangsområde. På området finns det även hotell, 
konferensutrymmen, en shoppinggalleria samt diverse restauranger och pubar.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
36 www.linkoping.se, 2006-03-15 
37 www.lofbergslilaarena.se, 2006-03-15 
38 www.globearenas.se, 2006-04-30 
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8. ARENAN, EVENEMANG OCH MARKNADSFÖRING  
 
8.1  Inledning 
 
För att undersöka hur de aktuella arenorna och företagen ser på själva arenans betydelse, sina 
evenemang och dess marknadsföring så har ansvariga på de arenorna som nämns i kapitel 7.2 
intervjuats. Intervjuunderlaget finns i bilaga 1. De personer som har intervjuats är: 
 

- Bengt Kinell, klubbdirektör för HV71 
- Jan Kans, arenachef på Ejendals Arena 
- Henrik Aldenrud, arenachef på Cloetta Center 
- Lennart Åhs, arenachef på Löfbergs Lila Arena 
- Ulf Larsson, VD på Globe Arenas 
 

För att göra redovisningen av vad som framkommit under intervjuerna mer överskådlig och 
intressant har svaren från samtliga respondenter grupperats efter frågornas innehåll istället för 
att redovisa varje person för sig.  
 
 
8.2  Arenans och evenemangens betydelse för staden 
 
Alla de intervjuade anser att arenan och evenemangen har en stor påverkan för orten som de 
verkar i. Henrik Aldenrud i Linköping säger att arenan bidrar till att öka utbudet i staden som 
annars inte hade varit möjligt. Lennart Åhs på Löfbergs Lila Arena säger också att man vet att 
arenan influerar staden, bland annat genom att mäta det med TEMO:s siffror som visar vilket 
bidrag ett evenemang ger, exempelvis hur många som övernattar. Ulf Larsson på Globen 
säger att den främsta anledningen till att arenan byggdes var att bredda evenemangsutbudet 
och se till att befolkningen har något att göra på fritiden. Ulf Larsson menar också att de cirka 
300 världsartisterna som har besökt Globen sedan den byggdes annars inte hade kommit till 
Stockholm eftersom de då inte hade haft någonstans att vara. Ulf Larsson ser arenorna som en 
sorts infrastruktur för städerna, ungefär som parker och vägar och har man inte arenan så får 
man heller inte evenemangen och utan evenemangen så blir livskvaliteten på orten lägre. Jan 
Kans i Leksand säger att man måste skapa så bra underhållning som möjligt, helst också så 
varierad som möjligt. Detta för att attrahera och tillfredställa de kundkategorier som finns på 
orten. Han säger också att underhållning är något som folk vill ha, det finns behov av att göra 
nåt tillfredställande i vardagen, det kan vara allt ifrån att läsa en bok, gå på hockey eller 
besöka en konsert. 
 
Linköping, Karlstad, Stockholm och Jönköping ser också en ytterligare effekt som visar hur 
arenan influerar och hjälper staden att utvecklas. Arenan och de evenemang som hålls i 
Linköping ligger enligt Henrik Aldenrud helt i linje med kommunens vision om att bli fler 
innevånare i kommunen, Bengt Kinell säger att Jönköpings potential som tillväxt ort ökar i 
och med Kinnarps Arena. Ulf Larsson i Stockholm säger att arenan medverkar till att göra 
regionen till en mer attraktiv plats med syftet att få dit mer företag, innevånare och för att få 
dem som bor där att trivas. Lennart Åhs i Karlstad säger att det märks att näringslivet är 
positivt inställda till att det arrangeras bra evenemang i Löfbergs Lila Arena eftersom det 
bidrar till att göra Karlstad till ett attraktivt alternativboende för kompetent och attraktiv 
arbetskraft. 
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8.3  Samarbete med kommunen, beslutsfattare och politiker 
 
I Leksand där arenan drivs av en ideell förening hävdar man att samarbetet med kommunen, 
dess politiker och arbetsgivare fungerar bra. Jan Kans säger att allting som görs i arenan skall 
grundas i någon sorts politiskt beslut, eftersom Leksands kommun är något involverade i 
arenan. Politikerna i Leksand är också i högsta grad intresserade för att det går bra för 
ishockeylaget Leksands IF eftersom det per automatik leder till en väl fungerande arena som 
fylls och som kan fyllas med andra evenemang. Globen i Stockholm ägs av Stockholms Stad 
och Ulf Larsson hävdar att samarbetet med kommunen och dess politiker fungerar väldigt bra. 
Han anser att de allra flesta tycker att det är bra att arenan finns och att det skall finnas arenor 
eftersom de bidrar till stadens utveckling. Globe Arenas jobbar också väldigt intimt med 
Stockholm Visitors Board som är Stockholms turistbyrå. Ulf Larsson hävdar också att de 
internationella trenden är att arenor mer och mer blir en strategisk del av regionens utveckling 
som det satsas väldigt mycket på.  
 
Vad gäller Cloetta Center i Linköping så är det Arenabolaget som driver arenan. Arenabolaget 
är ett kommunalägt bolag och således så finns det ett väldigt tätt och naturligt samarbete här 
som Henrik Aldenrud tycker fungerar väl. Även i Karlstad så fungerar samarbetet bra trots att 
arenan drivs privat. Lennart Åhs sitter med i en konstellation som heter Karlstad & Co. 
Karlstad & Co är ett nätverk med representanter från Löfbers Lila Arena, Visit Karlstad och 
Karlstad kommun som syftar till att samordna och utveckla besöksnäringen i Karlstad.39 I 
Jönköping är det något annorlunda, Kinnarps Arena drivs i privat regi och Bengt Kinell 
hävdar att kommunpolitikerna nog förstår arenans betydelse men att de inte visar någon 
uppskattning för det arbete som görs.  
 
 
8.4  Mätningar av de effekter som evenemangen ger 
 
På frågan angående hur de olika arenorna mäter de effekter som evenemang ger är svaren 
ganska varierande. Bengt Kinell i Jönköping säger att de inte mäter effekterna över 
huvudtaget. Även Jan Kans i Leksand säger först att de inte mäter för han är inte helt klar på 
hur man skall mäta det. Men han säger att det går att mäta på effekter, då främst på intresset 
som visas genom det antalet besökare man har per evenemang. Ejendals Arena har även en 
viss kunskap om ekonomiska effekter då det gäller hur många personer de sysselsätter varje 
år. Enligt Jan Kans så skickar man ut över 640 kontrolluppgifter varje år, så man är en stor 
arbetsgivare även om inte alla dessa är heltidsanställda utan snarare en stor mängd av 
timanställda. 
 
På Cloetta Center i Linköping så mäter man effekterna av evenemangen i form av en 
projektredovisning för arenan, exempelvis hur många besökare man hade och hur stor 
försäljningen var. Dock mäter man inte de mervärden som skapas genom de besökare som 
kommer till Linköping från andra kommuner och bor på hotell, shoppar, tankar bilen och så 
vidare. Löfbergs Lila Arena och Globen är de arenor som jobbar mest med att mäta effekterna 
av evenemangen. Enligt Lennart Åhs i Karlstad så använder de sig av �economic impact 
studies� för att mäta exempelvis hur mycket någon som övernattar spenderar i kommunen. 
Genom att använda dessa metoder så tycker Lennart Åhs att det ser mycket bra ut. Enligt Ulf 
Larsson vid Globe Arenas så tar de fyra till sex evenemang varje år och mäter just 
ekonomiska, sociala och kulturella effekter. Genom de ekonomiska mätningarna ser de att de 
bidrar väldigt mycket till regionen. Ulf Larsson säger att bara Globenområdet drar in ca 600 
miljoner i tillkommande handel varje år genom att folk åker taxi, äter på restaurang, shoppar 

                                                
39 www.karlstad.se, 2006-05-02 
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etc. Vad gäller socialt så har det visat sig att folk väldigt sällan går ensamma på evenemang 
utan man går i grupp och det skapar gemenskap, rent kulturellt så är det en stor bredd på 
evenemangen som hålls vid Globenområdet, allt ifrån sport till påven.   
 
 
8.5  Hur viktig är ekonomisk vinning kontra besökarnas upplevelser? 
 
Henrik Aldenrud på Cloetta Center säger att upplevelserna är olika för alla besökare. Det är 
därför viktigt för dem att ha många olika beröringspunkter för att attrahera linköpingsbon och 
dess närliggande innevånare med, det skall gälla allt ifrån idrott, mässor, konserter och 
företagsevent. I Linköping så jagar man i dagsläget ett plusminusnoll resultat, men har lämnat 
in en redovisning för de senaste tre åren som inte visar det resultat något av åren eftersom 
man fortfarande är i ett uppstartsskede. Men man försöker följa budgeten för att nå 
nollresultat.  
 
Enligt Jan Kans i Leksand så är vinsten inte så viktig på grund av att det är en ideell förening 
som är ägare. Leksands IF är en ishockeyförening som har valt att bygga en arena för att få in 
mer folk. Men arenan skall kunna drivas runt på de inkomster som den generar och då krävs 
det andra evenemang än bara hockey. Enligt Kans så vill man skapa möjligheter att alla 
oavsett intresse och ålder skall hitta något som är intressant att besöka i arenan kanske en, två 
eller tre gånger per år. Jan Kans understryker också att det inte finns något krav på ekonomisk 
vinning för det finns ingen som har vinstintressen i arenan och ingen som vill ha en massa 
avkastning. Det sista kan man ha lite funderingar runt för hur man än resonerar bör det finnas 
utrymme för investeringar och utveckling. 
 
Ulf Larsson på Globen anser att de är väldigt kundrelaterade och de har ett litet talesätt som 
lyder, �allt skall kännas utifrån och in�. Det innebär att de aldrig gör något som kunden inte 
bryr sig om eller mår bra av. Enligt Ulf Larsson så är publik och kund deras absolut viktigaste 
saker, allt annat kommer i andra hand. Ett exempel på detta är att Globe Arenas enligt Ulf 
Larsson subventionerar Djurgården hockey och Hammarby fotboll, de hyror de tar ut täcker 
inte kostnaden för fastigheten, detta motiverar Ulf Larsson med att fastigheten är en del av 
stadens infrastruktur och den övriga infrastrukturen tar man heller inte betalt för. Så Ulf 
Larsson säger att om de vill kunna erbjuda publiken ett bra hockey- eller fotbollslag så kan de 
inte ta ut exakt vad det kostar för då skulle klubbarna inte klara av det. Företaget runt Globen 
och de andra arenorna är uppdelade i två delar, ett evenemangsbolag som går med vinst och 
ett fastighetsbolag som inte går med vinst, sen funkar enligt Ulf Larsson så att de hyr in sig i 
sina egna fastigheter för normala marknadshyror. De kostnader därutöver som det kostar at 
driva arenorna betalas av Stockholms stad. 
   
Lennart Åhs i Karlstad menar att utgångspunkten självklart är att skapa evenemang som 
kunderna efterfrågar och att det nästan per automatik skall eller bör generera en god ekonomi. 
Men Löfbergs Lila Arena är en privatägd anläggning, så de står för alla löner, renoveringar 
och förbättringar utan att några som helst bidrag så självklart är det viktigt att de generar en 
vinst. I Kinnarps Arena så anser man sig vara skapligt kundrelaterad men att de skulle kunna 
bli ännu bättre enligt Bengt Kinell. Dock är besökarnas upplevelser och att generera vinst 
väldigt viktiga delar båda två.           
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8.6  Vilken typ av evenemang och beläggning på arenan? 
 
Att hockeyn är överstående allt annat är gemensamt för Ejendals Arena, Kinnarps Arena, 
Löfbergs Lila Arena och Cloetta Center, även i Globen så är hockey det vanligaste 
evenemanget men inte till lika stor del som i de andra arenorna. Både i Ejendals Arena och 
Kinnarps Arena säger man att ungefär 90 % av alla evenemang är relaterade till hockey 
alternativt till någon annan sport. Jan Kans i Leksand säger att de siktar på att ha c:a 5 till 6 
andra evenemang i det stora arenarummet per år samt ungefär 25 mindre evenemang som 
bolagsstämmor och mindre konserter i ett mindre utrymme. Detta likställer han med vad 
hockeyn åstadkommer på en vecka med matcher och träningar. År 2005 hade Cloetta Center i 
Linköping 67 publika evenemang, av dessa var 37 stycken relaterade till ishockey, 7 
föreställningar av Disney on Ice, 2 handbollslandskamper, 7 föreställningar av Linköping 
Horse Show samt 9 konserter, sen är arenan även öppen för konferenser, bolagshändelser, 
fester och matgäster. Enligt Lennart Åhs på Löfbergs Lila Arena så har de tre ben att stå på, 
det är först och främst ishockey men även konserter och mässor. Av de cirka 50 evenemang 
som hålls i Löfbergs Lila Arena varje år så är 30 � 35 ishockey och de resterande är antingen 
mässor eller konserter. Ulf Larsson på Globen säger att de jobbar med fyra affärsområden, det 
är sport (cirka 50%), konserter (cirka 25-30%), familj (cirka 5-10%) och företag (cirka 5-
10%). Enligt Ulf Larsson så växer familjesegmentet och där jobbar de väldigt mycket 
eftersom de vet att det finns et jättemarknad där.  
 
Då det gäller beläggningen på arenorna så är alla respondenterna nöjda med den under höst, 
vinter och en del av våren, mycket på grund av ishockeyn. Exempelvis så säger Bengt Kinell i 
Jönköping att beläggningen är 100% från 16 juli till 10 april och däremellan är det 0 %. 
Lennart Åhs i Karlstad stämmer in i detta och han tror att det är samma situation för de flesta 
inom denna bransch. Men han tillägger dock att det antagligen finns mycket att göra under 
den tiden. Jan Kans i Leksand är den ende som nämner att de har en relativt god beläggning 
på sommaren, tack vare den hockeyskola som anordnas i sex veckor varje sommar från 
midsommar och framåt. I Stockholm och på Globenområdet är det lite annorlunda eftersom 
de har en utomhusarena i Söderstadion, där är beläggningen ganska dålig eftersom den enbart 
används för Hammarby fotboll på grund av de kvalitetskrav de har för fotbollsplanen och att 
grannar blir störda om de hålls exempelvis konserter där. Men för de inomhusarenor som de 
förfogar över är det lika som för de övriga arenorna, beläggningen är dålig på sommaren. 
Dock använder de sommaren till att renovera och bygga till arenorna men Ulf Larsson inser 
att de absolut skulle kunna ha en högre beläggning på sommaren.    
 
Eftersom anläggningarna främst är byggda för sport och i synnerhet ishockey så är det 
relevant att veta om det skulle bara möjligt att driva runt dem enbart med sport. Både 
Jönköping och Karlstad säger att det absolut skulle vara möjligt. Enligt Lennart Åhs i 
Karlstad så står de andra evenemangen för en väldigt liten del av den totala ekonomin. Henrik 
Aldenrud i Linköping anser dock att det inte är riktigt så enkelt. Det är så mycket försäljning 
och dylikt runt ett evenemang. Enligt honom så måste det sättas i relation till den 
kostnadsmassa man har, det vill säga hur stor hyreskostnaden är och vilka möjligheter det 
finns att omsätta i försäljning. Ulf Larsson på Globen vill inte säga att det bara skulle gå att ha 
sport, han hävdar att man måste ha en bredd och inte enbart ha en typ av evenemang. Enligt 
honom så är det bredden som skapar publikens godkännande i slutändan. I Leksand är Jan 
Kans av den uppfattningen att det i teorin skulle kunna gå att driva runt arenan med enbart 
sport. Men arenan är ju byggd för att klara av även andra evenemang, och har man möjlighet 
att genomföra de evenemangen så ökar det beläggningen och det blir skillnad mot att bara ha 
sport. Så Jan Kans är av uppfattningen att andra evenemang i praktiken är nödvändiga.  
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Att arenorna är byggda för att klara även andra typer av evenemang är genomgående för alla 
arenorna, exempelvis så säger Jan Kans att alla åsikter från evenemangsarrangörer var viktiga 
vid byggandet, Lennart Åhs säger att om de gjorde vissa förändringar vid byggandet så skulle 
de kunna anordna andra typer av evenemang och för att sammanfatta det så säger Henrik 
Aldenrud i Linköping att det är nödvändigt att kunna genomföra andra typer av arrangemang i 
en sådan stor anläggning. Även om Globen inte är lika ny som de övriga arenorna så hävdar 
Ulf Larsson att den har fungerat som någon slags råmodell för de flesta arenorna i Europa och 
många har varit där och tittat och lärt sig hur man skall bygga för att logistiken skall fungera 
så bra som möjligt. Globen byggdes 1989 och är enligt Ulf Larsson fortfarande en av de 
absolut bästa och lättaste arenorna att rent logistiskt få in och ut exempelvis scener snabbt.    
 
 
8.7  Konkurrenter  
 
Då det gäller vilka som är de största konkurrenterna så nämner Henrik Aldenrud i Linköping 
Scandinavium och Globen, fast han vill egentligen kalla dem kollegor på grund av att 
samarbetet dem emellan har fungerat väldigt bra. Han nämner även Löfbergs Lila Arena och 
de andra nya arenorna som deras största konkurrenter. Lennart Åhs på Löfbergs Lila Arena är 
inne på ett annat spår, han ser andra medelstora städer i Sverige som deras 
huvudkonkurrenter. Dock anser han att Stockholm och Göteborg spelar i en division för sig 
själva vid många evenemang men inte alla. På Globen säger Ulf Larsson att det är svårt att 
nämna konkurrenter, enligt honom så konkurrerar de med vad folk gör på sin fritid och att de 
gäller att ha ett så intressant och brett utbud så att folk gör sig �besväret� att komma dit. I 
Stockholm är ju konkurrenssituationen då det gäller evenemang lite annorlunda än i de övriga 
kommunerna. Enligt Ulf Larsson så hålls det cirka 200 evenemang i Stockholm varje dag. För 
att differentiera sig ifrån dessa så säger Larsson att det gäller att jobba med service och 
kvalitet. Ulf Larsson hävdar att de som lyckas förmedla en skön känsla till besökarna är de 
som blir vinnare, för att lyckas än bättre med det så planerar Globe Arenas att starta en service 
skola 2007 för att utbilda alla som möter publiken på ett eller anat sätt. Detta för att lära dem 
vad företaget och arenorna står för, enligt Ulf Larsson är det en viktig del i 
evenemangsbranschen.   
 
 Jan Kans i Leksand ser på konkurrensen i två olika segment. Då det gäller större evenemang 
som huserar i arenarummet ser han andra arenor som de största konkurrenterna. Men då det 
gäller mindre evenemang som kan hålla till i mindre utrymmen i arenan så finns det en viss 
konkurrens inom kommunen. Men enligt Jan Kans så försöker de då inte att konkurrera ut 
dem utan istället samarbeta med exempelvis hotell eftersom arenan inte själv har något 
boende. Som han sammanfattar det: �Vi har plats för stora konferenser medan hotellen har 
bäddar för att täcka upp det, det är så vi försöker jobba�. Bengt Kinell på Kinnarps Arena ser 
inte några direkta konkurrenter, men då syftar han främst inom den egna kommunen.    
 
 
8.8  Konkurrens om befolkningens tid och pengar samt efterfrågan på evenemang 
 
Alla respondenterna utom Bengt Kinell i Jönköping anser att det är stor konkurrens om 
befolkningens tid och pengar. Lennart Åhs tycker verkligen att det märks att det är stor 
konkurrens om tid och pengar, inte minst då det gäller att folk jobbar mycket och att utbudet 
på TV har ökat kraftigt. Så enligt Lennart Åhs så är vi, befolkningen, mer selektiva nu än vad 
vi var för bara 10 � 20 år sedan. Ulf Larsson på Globen hävdar att konkurrensen är jättestor 
eftersom de befinner sig i fritidsbranschen. Att vara där innebär att man konkurrerar med allt 
och alla, ifrån golf till bio till restaurang till TV.  
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Henrik Aldenrud i Linköping genomförde en djupanalys innan man började projektera för 
arenan och kom då fram till i regionen som Cloetta Center verkar i så var det enbart 
Linköping som låg över landsnittet vad gäller inkomst. Så självklart slåss de om pengarna och 
även om attraktiva tider då det enligt honom finns många evenemang att besöka och uppleva 
och att de även konkurrerar med andra arenor för att få till stånd evenemang. Även Jan Kans i 
Leksand är inne på samma spår att man konkurrerar med andra arenor för att få evenemang. 
Han hävdar att det är viktigt att få besökare som inte är så intresserade av att gå på mindre 
evenemang att ändra attityd. Genom att göra de stora evenemangen riktigt, riktigt bra skall att 
de inte tveka på att komma även till mindre och kanske �smalare� arrangemang.  
 
Även på frågan om hur efterfrågan på evenemang har förändrats så anser alla respondenterna 
utom Bengt Kinell och Ulf Larsson att efterfrågan har ökat. Lennart Åhs på Löfbergs Lila 
Arena har sett en ökad efterfrågan sedan arenan invigdes 2001. Dock har de ett dilemma i och 
med att arenan i första hand byggdes för att träna och spela ishockey som gör att de inte har 
möjlighet att släppa till så mycket tid för andra evenemang. Jan Kans i Leksand anser att har 
funnits ett stort intresse av att gå på evenemang länge, det märks inte minst på att folk har satt 
sig i en buss från Leksand till Stockholm för att gå på ett evenemang säger han. Han ser inte 
heller något minskat intresse, detta baserar han på att alla de evenemang som de har 
genomfört har varit fullsatta och han tror också att det kommer att bli så även i framtiden. Ulf 
Larsson på Globe Arenas säger att de ökar antalet evenemang nu, men det beror mest på att de 
jagar mer evenemang själva nu och är mer säljdrivande. Men han säger också att efterfrågan 
på evenemang fortfarande är hög, både vad gäller sport och konserter.   
 
 
8.9  Marknadsföring av evenemang och marknadsföring för att få evenemang till 
arenan 
 
I Leksand jobbar man alltid tillsammans med arrangören för att marknadsföra evenemanget. 
Enligt Jan Kans så har det att göra det att de har själva har kanalerna ut i de lokala medierna 
som en extern arrangör saknar. På grund av detta så vill de externa arrangörerna gärna ha 
hjälp med marknadsföringen. Jan Kans säger också att det är de sista stolarna som man tjänar 
pengar på och därför jobbar de ständigt med att marknadsföra de evenemang som är på gång i 
arenan. I Jönköping säger Bengt Kinell att de jobbar med marknadsföringen av evenemangen 
genom sin hemsida och genom lokalpress. Lennart Åhs i Karlstad har två olika 
marknadsföringar av evenemang på arenan, hockeymatcher som är deras egna evenemang 
både marknadsför de och säljer själva. Men då det är en extern arrangör som arrangerar 
antingen en konsert eller en mässa så marknadsför den arrangören själv det evenemanget. Ulf 
Larsson på Globen säger att marknadsföringen främst går genom den externa arrangören, men 
att de även ensamma jobbar och kommer att jobba än mer med egen marknadsföring. Globe 
Arenas planerar att lägga upp en mer övergripande marknadsföring för hela 
evenemangsområdet, för arenorna, vad de står för och vilka kvalitetskrav de har på 
anläggningarna och på sig själva. En sorts imageannonsering för globenområdet enligt Ulf 
Larsson som riktar sig både till publik och kund, där publiken är besökarna och kund är 
evenemangsarrangörerna.  
 
Lennart Åhs säger också att oberoende av vem det är som marknadsför så används de vanliga 
kanalerna som massmedia, bearbetning av bussbolag och så vidare. Även i Linköping jobbar 
man med olika typer av marknadsföring. Henrik Aldenrud säger att det beror på vilken 
affärsuppgörelse som man har slutit. Men vanligast en Aldenrud är att de tillsammans med en 
arrangör delar på både intäkter och kostnader och då ligger oftast marknadsföringen hos den 
externa arrangören men att de självklar hjälper till med de kanaler som de har, exempelvis via 
logeägare, stortavlor och sin hemsida.  
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Arenorna jobbar även en del med att paketera evenemangen. Dock förefaller det ofta vara 
externa arrangörer som paketerar. Lennart Åhs säger att han sitter med i Karlstad & Co just 
för att kunna delge omgivningen om vad som händer i Karlstad även om det inte är de som 
säljer paketen själva. I Leksand jobbar håller de också på och jobbar med paket tillsammans 
med hotell och bussbolag. På Globe Arenas har de inte så mycket paket främst för att de 
externa arrangörerna gör det själva, men de har dock paket på vissa av de evenemangen som 
de anordnar själva. Men enligt Ulf Larsson så är paketering ett vanligt och bra sätt att jobba 
inom evenemangsbranschen. 
 
Hur jobbar då arenorna med att marknadsföra sig själva för att få evenemang till sina 
anläggningar? Enligt Bengt Kinell så jobbar de i Jönköping inte så mycket med det, men då 
de gör det så är det främst genom kontakter med arrangörer. På Globe Arenas har de enligt 
Ulf Larsson affärsområdesansvariga som träffar befintliga och tänkbara kunder fortlöpande 
genom företagsbesök. De har dessutom en marknadsavdelning som marknadsför arenorna 
samt att de jobbar mer långsiktigt med att bygga upp relationer till stora organisationer. I detta 
så är Stockholm Visitors Board en viktig samarbetspartner. 
 
 I Linköping är organisationen uppbyggd på så sätt att det finns projektledare har kontakt flera 
gånger i veckan med evenemangsarrangörer och undersöker vilka artister som är på gång och 
så vidare enligt Henrik Aldenrud. Lennart Åhs i Karlstad svarar både ja och nej på frågan om 
de jobbar med att marknadsföra sig själva. I uppstarten av arenan så pratade de mycket med 
arrangörer och skapade på så sätt kontakter. Men han säger att den bästa marknadsföringen får 
man genom att en extern arrangör som har arrangerat ett evenemang på arenan har fått det 
som de vill ha och på sätt gärna kommer tillbaka. Jan Kans i Leksand är av samma 
uppfattning, att underlätta för arrangörerna och få dem att komma tillbaka är en 
marknadsföring som man inte får förringa. För enligt honom så pratar de externa arrangörerna 
internt och har man då skapats sig ett bra rykte så underlättar det i framtiden. Men i Leksand 
har man också en tät kontakt med de externa arrangörerna. De skall känna till att arenan finns 
och att det är enkelt att arrangera evenemang där.  
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9. ANALYS, SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNINGSFÖRSLAG  
 
9.1  Inledning 
 
Efter att ha genomfört denna undersökning, både genom primär- och sekundärdata så har jag 
kommit fram till en rad analyser och slutsatser. Jag har även under mitt arbete kommit i 
kontakt med andra underökningsområden inom samma ämne som vore intressant att 
undersöka, antingen av mig själv eller av andra studenter.  
 
 
9.2  Analys 
 
Att arenorna är viktiga för respektive stad går inte att säga emot. De skapar möjligheter till 
evenemang och underhållning som annars inte hade varit möjliga att genomföra. Visst skiljer 
det sig en del emellan de undersökta städernas storlek och publikunderlag men lika för dem 
alla är att de erbjuder unik underhållning i vilken form de än må vara. Jag håller med Ulf 
Larsson i hans resonemang att arenorna är och skall ses som en del av stadens infrastruktur på 
samma sätt som vägarna och parkerna. Att arenorna är viktiga visas inte minst genom 
resonemangen kring arenorna som potentiella bidragare till en ökat inflyttning av både företag 
och innevånare till de respektive kommunerna. 
  
De punkter som Richie sätter upp som möjliga positiva effekter förefaller först och främst 
vara kopplade till sporten. Den gemensamma nämnaren för de undersökta arenorna är att de 
har ett ishockeylag knutet till sig och att ishockeyn upptar en stor del av det totala antalet 
evenemang i arenorna. Om det går bra för dessa lag så är det självklart att det ökar den 
samhälleliga stoltheten, det stärker traditionerna och att det både på kort och lång sikt ökar 
deltagandet i de sporter som lyfts fram i dessa arenor. Det finns också skäl att tro att den 
positiva känslan av ett lags framgångar kan tjäna som det goda exemplet för andra 
verksamheter i kommunen. Men som alltid finns det också risker, och en av dem är 
naturligtvis att om det går dåligt rent sportsligt så finns det risk att det istället blir tvärtom. 
Dock så hjälper de andra evenemangen som inte är sportinriktade till med att skapa nya 
sociala mönster, istället för att bara besöka arenan för att heja fram sitt lag så kan 
befolkningen träffas och exempelvis njuta av en finstämd konsert. Den kulturella 
integrationen ökar också genom att befolkningen får möjlighet att ta del av evenemang som 
de annars inte hade haft möjlighet till, detsamma gäller möjligheten at ta del av nya kulturella 
genrer som de annars inte hade kommit i kontakt med.  
 
En av Getz tankegångar, den att evenemangsorganisatörer skall handla �politically correct� 
verkar stämma mycket bra. Arenorna och dess medarbetare är duktiga, de bearbetar garanter, 
det visar sig väl genom att arenorna har fått hjälp av stora företag att bygga sina arenor och de 
har företag som äger loger. Att de följer lagar och förordningar tar jag för givet för annars så 
skulle inte organisationerna blir långlivade, detta är dock en sak som framtiden får utvisa. 
Arenorna och organisationen runt dem verkar också vara duktiga på att bygga nätverk med 
inflytelserika grupper och andra evenemangsarrangörer. De inflytelserika grupperna får väl 
ses som kommunerna och dess politiker och arenorna har täta samarbeten med 
evenemangsarrangörer som exempelvis EMA Telstar. Getz övriga två punkter, att stödja 
publika faciliteter och att betala för lokala tjänster är inte riktigt lika applicerbara på Sverige 
där det höga skattetrycket gör att sådant hamnar helt i statens och de inblandade 
kommunernas regi. 
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När arenorna nämner sina konkurrenter, med undantag av Kinnarps Arena i Jönköping så 
handlar det först och främst om andra arenor. Detta har ett klart samband med resonemanget 
om �placelessness�. Alla arenorna ser i stort sett likadana ut och det är inte konstigt att de ser 
andra arenor som sina största konkurrenter. Alla arenorna ligger i medelstora eller mindre 
städer och det blir en stor konkurrens eftersom de flesta evenemangen lika gärna kan 
arrangeras i Karlstad som i Linköping. Men sporten differentierar trots detta arenorna ganska 
mycket eftersom de är bundna till ett visst hockeylag där profilen och imagen kan skilja lagen 
åt högst väsentligt. 
 
Då det gäller hur man mäter effekterna av evenemangen så ser alla respondenterna åskådarnas 
behållning och glädje som det absolut viktigaste. Det visar sig genom att alla respondenterna 
anser sig vara i mycket hög grad kundorienterade, de vill inte anordna evenemang eller 
tillställningar som inte betyder något för publiken som kommer dit eller som de inte är 
intresserade av. Men man kan inte heller bortse ifrån det faktum att evenemang som man 
redan från början vet att det finns en stor publik som vill se, nästan per automatik leder till ett 
lyckat evenemang, i alla fall rent ekonomiskt. Men en viss skillnad kan skönjas i mätningarna 
beroende på om det finns vinstintressen eller inte i organisationen runt arenan. Hur och vilka 
effekter som mäts är det också skillnad på. Både i Leksand och i Linköping görs endast 
mätningar för den egna arenan. I Jönköping hävdar de att de inte mäter över huvudtaget vilket 
är oroväckande. De enda som verkar lägga ner lite energi på att mäta effekterna är Karlsstad 
och Stockholm där man använder sig av så kallade �economic impact studies� och andra 
vedertagna mätmetoder för turism. Genom att göra mätningarna grundliga så blir det lättare 
för arenan att påvisa sin nyttighet för samhället och man kan lättare skapa sig fördelar vad 
gäller sponsring och liknande.  Därför är det för mig något förvånande att man inte lägger 
mera kraft på att ta fram ett säkrare underlag för framtida beslut, både vad gäller inriktning 
men också för att använda i sin marknadsföring för att locka nya sponsorer. 
 
Den kritik mot �economic impact studies� som nämns i teorin blir relativt svår att applicera 
på denna uppsats, få av respondenterna uppger att de använder sig av det och de som gör det 
förefaller genomföra de mätningarna på ett tillfredställande sätt. Att så få av arenorna jobbar 
med sådana djupgående mätningar kan bero på att de är relativt nybyggda och ännu inte har 
fått ordning på sin verksamhet än och vill vänta med att börja mäta tills alt är som de vill att 
det skall vara. Men dock så anser jag att mätningarna bland arenorna, på vilket sätt det nu 
mäts är väldigt inriktade mot ekonomi. Detta är i och för sig inte så konstigt, för som Tommy 
D Andersson skriver så mäts glädje för människor oftast i pengar.   
 
Arenornas storlek begränsar vilka evenemang som det är möjligt att anordna, så ganska 
naturligt faller kategorierna �Hallmark events� och �Mega Events� bort. De absolut vanligaste 
evenemangen som arrangeras är som tidigare nämnts sport med en stark inriktning emot 
ishockey av den enkla anledningen att arenorna är byggda för det ändamålet. Men ändå så har 
möjligheten att även arrangera andra typer av evenemang spelat en viktig roll när arenorna 
byggdes. Det märks eftersom det har visats sig möjligt att arrangera en stor variation av 
evenemang i de olika arenorna, exempelvis melodifestivalen, hästshower, mässor, handboll 
och diverse möten och konferenser.  
 
För marknadsföringen av evenemangen så är joint marketing i hög grad använd. Det är 
uppenbart att de är av samma uppfattning som teorin att det är svårt att klara av 
marknadsföringen själv. Användandet av joint marketing förefaller vara av en ömsesidig 
karaktär och av lika stort intresse för både arrangörer och för själva arenan. Både arrangören 
och arenan har gemensamma intressen i evenemangen, båda vill skapa ett bra evenemang som 
blir slutsålt så att de tjänar pengar. De externa arrangörerna står för den huvudsakliga 
marknadsföringen, men tar gärna arenan till hjälp för sina egna ändamål. Arenorna och dess 
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personal har en stor fördel genom sin lokalkännedom, de vet vilka medier som fungerar bäst 
för att nå lokalbefolkningen, de använder sina kontakter i det lokala näringslivet och använder 
också sin egen hemsida för att hjälpa till att marknadsföra evenemangen. Detta faller inom 
ramen för Morrissons två P : �promotion� och �partnerships�.  
 
Vad gäller �product� så förefaller det vara så att kvalitén på de evenemang som anordnas är 
hög. De verkar inte heller lida av en för stor produktorientering, dock är det ett problem för 
arenorna att få dit de artister som de vill beroende på hur det passar in i schemat med 
hockeymatcherna, men också genom det faktum att arenorna är relativt små och att de inte har 
tillräckligt med kapital för de riktigt stora och etablerade artisterna. Platsen där evenemanget 
hålls är ganska självskriven eftersom det handlar om evenemang på specifika arenor. Men 
platsen är ändå viktig eftersom de aktuella arenorna är de enda, alternativt de största i sin 
respektive region. Alla arenorna har ett speciellt ishockeylag knutet till sig, vilket gör, som 
jag redan påpekat ett antal gånger, att evenemangsprogrammet blir väldigt uppbokat av just 
ishockey. Trots att programmet tenderar att bli ganska enahanda så bidrar det till att skapa en 
trygghet, särskilt om det går bra för laget och att de lockar mycket publik. Det blir en sorts 
riktad fördel eftersom lagen ofta har en hängiven supporterskara.   
 
Vad gäller priset för ett evenemang så har arenorna ofta inte mycket att säga till om, de 
externa arrangörerna som anordnar evenemanget sätter allt som oftast sina egna priser. Det är 
vid evenemang som arenorna anordnar själva som de har störst chans att påverka priset. Det 
samma gäller för punkten �programming�, där det oftast är de externa arrangörerna som 
bestämmer programmet. Då det gäller �people� så utmärker sig Globe Arenas. Deras planer 
på att skapa en serviceskola för att lära alla som möter publiken vad arenan står för är och 
borde vara en förebild för de andra arenorna. Genom att göra det så kan arenan relativt lätt få 
ut sitt budskap och värderingar till besökare och på så sätt skapa sig själva en stor fördel då 
det gäller imagebyggande. Med utgångspunkt i att det hela genomförs på rätt sätt och med rätt 
servicenivå, så vinner man många fördelar.   
 
För att locka evenemang till sina arenor är något som kan liknas vid imagebyggande otroligt 
viktigt. Merparten av respondenterna hävdar att man inte får förringa de fördelar man skapar 
sig genom att göra det lätt för en arrangör att arrangera sitt evenemang. Om evenemangen 
flyter bra, det är lätt att exempelvis rigga upp scenen, dra all el och så få missöden som 
möjligt dyker upp så är det den bästa marknadsföringen man kan få. Genom det så bygger 
arenorna en image gentemot externa arrangörer. Denna image ligger sedan som grund för 
framtida samarbeten. Så man kan säga att framtida och kommande evenemang bygger mycket 
på kontakter emellan arenorna och de externa arrangörer som representerar olika delar av 
upplevelseindustrin..  
 
Det råder ingen tvekan om att det är konkurrens om befolkningens tid och pengar Förutom att 
arenorna konkurrerar med andra arenor och evenemang så finns det även andra företeelser 
som påverkar om folk går på evenemang eller inte. Det som Lennart Åhs var inne på stämmer 
nog ganska väl, människor är mer selektiva med hur de spenderar sin tid idag, jämfört med för 
ett antal år sedan, mycket på grund av utbudet på tv och den ökade arbetsbördan. På 
sommaren så är konkurrensen om tiden som störst, men då är det huvudsakliga problemet att 
arenorna är av inomhustyp och de flesta vill då vara utomhus. Men min uppfattning är att 
konkurrensen främst gäller tiden och inte pengarna. Det antal evenemang som hålls i de olika 
arenorna varje år är så pass litet så att det inte borde vara ett problem rent ekonomiskt för 
majoriteten av befolkningen att besöka de evenemang som de är intresserade av. Skulle det 
trots allt visa sig att så är fallet får arenorna ta sig en funderare på sin prissättning i 
förhållandet till upplevelsen. 
 



 

31  
 

9.3  Slutsatser 
 
Av de intervjuade personerna får jag en ganska samstämmig bild: Arenan är mycket viktig för 
såväl bygden som för den enskilda föreningen eller organisationen som driver densamma. I 
och med att dessa arenor, med ny inriktning och bredare uppdrag, är relativt nya som 
företeelse på sin ort så finns inte ännu något glaskart resultat att peka på. Men att det byggs så 
många nya arenor i ett litet land som Sverige visar på att det finns en trend att satsa på arenor. 
Genom att byta ut de gamla hallarna mot nya, mer moderna anläggningar skapas det större 
möjligheter att få in mer folk och även andra typer av evenemang. 
 
Från att ha varit rena idrottshallar har man tagit steget att försöka profilera sig även som 
exempelvis konsertlokal eller mässarrangör. Givetvis är detta inte någon lätt omställning och 
den nya inriktningen ställer mycket större krav. Kraven blir hårdare vad gäller både 
organisation och ekonomi. Men det finns mycket stora vinster att göra om man lyckas 
marknadsföra sitt koncept. Marknadsföring får alltså en nyckelroll och det verkar som om de 
flesta av intervjupersonerna har insett detta faktum. Men vad gäller marknadsföringen 
gentemot den egna kommunen så finns det mycket att jobba med. Genom att följa Karlstads 
exempel och sikta in sig på att mäta fler effekter än det som endast händer på själva arenan 
skulle det underlätta för framtida evenemang. Ett väl genomarbetat underlag med statistik på 
övernattningar, �opportunity costs� och liknande är väldigt värdefullt vid kontakter med 
lokala näringsidkare, politiker och invånare. Med hjälp av ett sådant underlag så har arenan 
och arrangören större möjlighet att visa sin betydelse. 
 

• Är andra evenemang än sportevenemang nödvändiga för en arena? 
 
Ja, jag anser att de är helt nödvändiga. Även om alla arenorna i denna studien har klart störst 
andel evenemang inom just sport och eventuellt skulle kunna driva runt arenan med enbart det 
så måste de ha även andra typer av evenemang. En effekt som inte tillräckligt tydligt kommer 
fram anser jag vara möjligheten att locka nya kundgrupper eller besökare till den tidigare 
idrottsinriktade byggnaden. Genom att få in nya grupper av besökare som av tradition inte är 
ishockeyåskådare har man en stor möjlighet att väcka intresse för det som är basen i 
verksamheten. Det kan också vara möjligt att ytterligare öka troheten hos besökarna genom 
att erbjuda så varierat utbud att man inte finner anledning att leta någon annanstans. 
 
Om man utgår från det ovanstående skulle det också innebära att man tar bort andra typer av 
arrangörer från spelplanen. Det betyder i sin tur att det skulle vara ett sätt att ta bort 
konkurrens inom det egna upptagningsområdet, vilket åtminstone kortsiktigts skulle vara till 
glädje för den nya Arenan. 
 

• Hur förhåller sig arenor som ursprungligen färdigställts för sport, till andra typer av 
evenemang? 

 
Arenorna är genomgående positiva till andra typer av evenemang. De inser att bredden i 
verksamheten är väldigt viktig. Ju större kundgrupp man når och lyckas locka till arenan desto 
bättre och det skapar Genom att tillskapa en ny verksamhet som både basverksamhet och för 
en ökad åretruntanvändning skulle detta betyda att man skapade ett finansiellt golv för sin 
verksamhet. Dessutom betyder det att det rent organisatorisk borde vara möjligt att 
administrera en ökad verksamhet med befintlig personal. Ekonomisystem, administrativa 
rutiner, marknadsföring, sponsorgrupper med flera finns redan upparbetade och borde med 
viss enklare anpassning också kunna stödja det antal arrangemang som ligger utanför de 
traditionella.  
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• Hur marknadsför arenor sina evenemang och hur jobbar de för att få evenemang? 
 
Marknadsföringen av evenemangen sköts till stor del av de externa arrangörerna som 
arrangerar evenemanget. Detta är en bra utgångspunkt då arrangörerna har en stor kunskap 
om evenemanget de arrangerar. De torde också ha en stor kunskap om hur man marknadsför 
evenemang till en större publik än den lokala. Denna kunskap kompletterad med arenornas 
hjälp att nå ut i de lokala medierna utgör en bra grund för att nå den publik som är 
intresserade av att ta del av evenemanget, både lokalt, regionalt och nationellt. På det sättet så 
får man en stor möjlighet att fylla arenan med besökare. Jag anser att detta är ett väldigt bra 
sätt att jobba på då man utnyttjar de olika kompetenserna väldigt bra och man får jobba med 
det man är bäst på, arrangörerna med sin marknadsföring och arenorna med att tillhandahålla 
en väl fungerande facilitet med en trimmad organisation runt om.  
 
För att få evenemang till arenorna anser jag att de jobbar på ett tillfredställande sätt. Arenorna 
förefaller bearbeta arrangörer kontinuerligt för att bygga upp ett långsiktigt samarbete. Att 
arenorna även har insett viktigheten av att skaffa sig en bra image med hjälp av att vara enkla 
att samarbeta med är positivt. Men detta är ett fortlöpande arbete som de inte får slappna av 
med. Även om det har gått väldigt bra hittills så kan det snabbt ändra sig. Det gäller att vara 
på tårna hela tiden och ständigt leverera det som både arrangörerna och publiken vill ha. För 
även om konkurrensen emellan arenorna inte är uttalad så finns den i allra högsta grad. 
Framför allt genom �placelessness� teorin, alla arenorna är i stort sett likadana och en arena 
kan lätt bytas ut emot en annan om själva byggnaden eller organisationen runt den inte håller 
måttet. 
 
Sammanfattningsvis tycker jag alltså att satsningen på en Arena är vällovlig och jag ser stora 
möjligheter att lyckas med satsningen.  Det kräver dock en noggrann analys och god styrning 
och det är min förhoppning att de exempel jag valt att redogöra för på något sätt kan bidra till 
att öka förståelsen för den egna verksamheten och vad som krävs för en ljus framtid. 
 
 
9.4  Framtida forskningsförslag 
 
Under arbetet med denna uppsats så har jag fått upp ögonen för andra ingångvinklar och 
profileringar som också vore väldigt intressant att undersöka. Ett sätt att angripa ämnet vore 
att göra en mer strikt ekonomiskt analys av själva arenorna och evenemangen och försöka ta 
reda på hur stor del de olika evenemangen har, både vad gäller publikintäkter och 
kringförsäljning. 
 
I denna uppsats så har väldigt få negativa aspekter kommit fram, detta beror på vilka som har 
intervjuats och deras positioner i organisationerna. Men om man har en annan vinkel så finns 
det möjligheter att utvärdera evenemang utifrån negativa effekter så som exempelvis buller, 
nedskräpning och våld som följer evenemang. Detta är en intressant aspekt som skulle ge en 
än mer helhetlig bild av arenor och evenemang. 
 
Att utvärdera de metoder som finns för att mäta evenemang vore också intressant. Kanske för 
att ta fram en egen modell för mätning som vore enklare för arenorna att ta till sig men som 
ändå ger en bra bild av hur viktiga arenorna och evenemangen är för staden eller regionen. 
Detta för att hjälpa arenor att befästa sin position som viktiga. 
 
 
 
 



 

33  
 

 KÄLLFÖRTECKNING  
 
Litteratur:  
 
Andersson, T, D (1995), The Economic Impact of Stadium Events: Taking the Spectators 

Point of View. I J. Bale & O. Moen (Eds.), the Stadium and the City (pp. 295 � 310). 

Edinburgh: Keele University Press. 

 

Friedrich Grängsjö, Yvonne von (2001) Destinationsmarknadsföring: En studie av turism ur 

ett producentperspektiv, Företagsekonomiska Institutionen Stockholms Universitet, Edsbruk 

 

Getz, D (1997), Event Management & Event Tourism, Cognizant Communication 

Corporation, New York 

 

Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn (1997) Forskningsmetodik � om kvalitativa 

och kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund 

 

Jonsson, G (2003), Rotad, rotlös, rastlös � ung mobilitet i tid och rum, Akademisk 

avhandling, Umeå Universitet 

 

Kayser Nielsen, N (1995), The Stadium in the City: A Modern Story. I J. Bale & O. Moen 

(Eds.), the Stadium and the City (pp. 21 - 44). Edinburgh: Keele University Press. 

 

Keegan, W, (1995), Global Marketing Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 

 

Morrison, A (1995), Hospitality and travel marketing, Delmar, Albany 

 

Nordsteds Engelsk-svenska/Svensk-engelska ordboken (1998), Nordstedts Förlag AB, 

Stockholm 

 

Patel, Runa. och Davidsson Bo (1994) Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund 

 

Saunders, Mark (2003) Research Methods for Business Students, Financial Times/Prentice 

Hall, Harlow 

 



 

34  
 

Svenning, Conny (1999) Metodboken � Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, 

Lorentz, Staffanstorp 

 

Sörqvist, Lars (2000) Kundtillfredsställelse och kundmätningar, Studentlitteratur, Lund 

 

Wood, E (2005), �Measuring the economic and social impacts of local authority events�, 

International Journal of Public Sector Management, Vol 18 No 1 

 

Internet: 

 

Cloetta Centers hemsida, www.cloettacenter.se, 2006-04-15 

 

Ejendals Arenas hemsida, www.leksandstars.com, 2006-04-15 

 

Globearenas hemsida, www.globearenas.se, 2006-04-30 

 

Kinnarps Arenas hemsida, www.hv71.se, 2006-04-15 

 

Karlstads kommuns hemsida, www.karlstad.se, 2006-05-02 

 

Linköpings kommuns hemsida, www.linkoping.se, 2006-04-15 

 

Löfberg Lila Arenas hemsida,  www.lofbergslilaarena.se, 2006-04-15 

 

Muntliga källor: 

 

Aldenrud, Henrik, Arenachef, Cloetta Center, telefonintervju, 2006-04-26 

 

Kans, Jan, Arenachef, Ejendals Arena, intervju, Leksand, 2006-04-24 

 

Kinell, Bengt, Klubbdirektör HV71, telefonintervju, 2006-04-20 

 

Larsson, Ulf, VD Globe Arenas, intervju, Stockholm, 2006-05-19 

 

Åhs, Lennart, Arenachef, Löfbergs Lila Arena, telefonintervju, 2006-04-27 



 

35  
 

Bilaga 1 � Intervjuunderlag 
 
-Anser ni att er arena medverkar till att höja livskvaliteten på orten, och i så fall hur?  
 
-Känner ni att arenan influerar staden och tvärtom?  
 
-Hur fungerar samarbetet med kommunen, dess politiker och beslutsfattare?  
 
-Deltager ni aktivt för att göra kommunen/regionen som ni verkar i till en bättre plats? 
 
-Jobbar ni med att mäta de effekter som evenemanget ger, socialt, kulturellt och ekonomiskt?  
 
-Hur viktigt är åskådarnas/besökarnas upplevelser ifrån ett evenemang kontra ekonomisk 
vinning?  
 
-Vilken typ av evenemang är det vanligast att ni håller i och organiserar?  
 
-Känner ni att det är stor konkurrens om befolkningens tid och pengar?  
 
-Vilka anser ni vara era största konkurrenter, och hur försöker ni differentiera er från dessa?  
 
-Anser ni er vara kundrelaterade då det gäller organisering av evenemang?  
 
-Hur viktig är platsen där evenemangen hålls i förhållande till vad evenemanget går ut på?  
 
-Hur jobbar ni för att marknadsföra de evenemang som hålls på er arena?  
 
-Hur jobbar ni med att marknadsföra er själva för att få evenemang till er arena?  
 
-Märker ni någon skillnad i antalet evenemang som hålls och efterfrågan på evenemang?  
 
-Jobbar ni mycket med samarbeten runt evenemang, exempelvis med kommunen, regionen, 
turistbyråer och andra evenemangsorganisatörer?  
 
-Hur stor del av det totala antalet evenemang är exempelvis sport, konserter eller konferenser? 
 
-Skulle ni kunna driva arenan med enbart sportevenemang? 
 
-Hur stor omsättning har ett snittevenemang? 
 
-Hur stor är beläggningen på arenan, hur många dagar/kvällar är den uthyrt/använd? 
 
-Har antalet evenemang ökat i.o.m ombyggnaden av arenan? I så fall, hur stor betydelse hade 
flexibiliteten för att kunna hålla olika typer av evenemang vid bygganden och planeringen? 
 
 

Med vänlig hälsning 
Jesper Uvesten 

 


