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arenaboom
en arkitekturstudie av idrottsarenor i sverige
under 2000-talets första decennier

oskar nordell

Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i konstve-
tenskap vid Uppsala universitet. Avhandlingen försvaras offentligen fredagen 
den 9 september 2022 kl. 13.15 i Geijersalen, Campus Engelska parken, Upp-
sala. Fakultetsopponent är prof. Mattias Kärrholm (lth, Lunds universitet).

abstract

This thesis explores the ongoing construction boom of sport arenas in Sweden. 
The study aims to understand why so many arenas have been built, rebuilt, 
or expanded in Sweden since the turn of the twenty-first century, as well as to 
analyse how and why arenas are designed in specific ways. The study is desig-
ned as a multiple case study of one historical and four contemporary arenas in 
Sweden. With a methodological base in Actor-network Theory and Territoria-
lisation, and a theoretical base in Network Theory, Complexity, and Ontologi-
cal Multiplicity the study is set to describe what it is that makes arenas, and in 
turn what arenas make, in order to bring to knowledge what arenas are.

Arenas are formed as objects in separate – but related – practices, which 
are coordinated into an ontological multiplicity. As Actor-networks, arenas are 
made by a conglomeration of heterogenous actors and actants – human and 
organisational stakeholders, contemporary as well as historical buildings and 
building elements, places and territories, conceptualisations and mind sets – 
mobilised through transnational global flows. As actors, arenas are made active 
in present conceptualisations of the way sports leagues and clubs, as well as 
cities – large and small – have been forced to adapt to situations characterised 
by increased competition. The arenas are both the results of, and in turn active 
in, processes of neoliberalisation.

This has resulted in arenas with multifaceted relations on both local 
and global levels. And, it has resulted in architecture that is materially, spatially, 
and functionally something different to the typology of the arena described in 
traditional art-historical architectural history.

keywords

art history, architecture, urban studies, sport studies, arena, stadium, city, actor-net-
work theory, territoriality, transnational flows, neoliberalization, glocalization
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introduktion

Sedan millennieskiftet år 2000 har fler än 50 nya idrottsarenor upp-
förts i Sverige och fler än 50 redan existerande anläggningar har genom-
gått större förändringar. Arenorna återfinns på platser från nordligaste 
Lappland till södra Skåne och i landets största städer såväl som i någ-
ra av de minsta kommunerna. Samtidigt är detta inte något unikt för 
Sverige. Parallellt med det omfattande byggandet inom landets gränser 
pågår ett lika ihärdigt byggande och upprustande av arenor i stora delar 
av den övriga världen.

Med andra ord befinner vi oss mitt i en våg av arenabyggande som 
sköljer över oss. På engelska talar man om ”construction boom” – vilket 
enligt Svensk ordbok definieras som ett uppsving eller en högkonjunktur 
i byggandet av något, som närmast kan liknas vid den höga knall som 
följer av kraftigt expanderande gaser.1 Under de senaste decennierna har 
denna knall gällande idrottsarenor hörts högt och tydligt, vi befinner 
oss mitt i en boom: en arenaboom.

Från är till gör

Arenor som modern byggnadskategori har en drygt hundraårig historia 
i Sverige. Det har under årens lopp resulterat i ett stort antal anläggning-
ar som föregår de som uppförs under den nu pågående arenaboomen. 
Den relativt långa tidsrymden, det stora antalet och det kontinuerliga 
bruket av arenor borde innebära att det skulle vara enkelt att definiera 
vad en arena är och vad den svarar mot. Om begreppet arena pekar ut 
en byggnadstyp så bör det utifrån begreppet kunna gå att fastställa hur 
arenorna utformas och dessutom svara på varför så många byggs här 
och nu. Det genom historien stora antalet arenor gör att man föreställer 
sig att det borde gå att forma en översikt, ordna dem och kanske till och 
med upprätta en typologi till grund för en kronologisk utveckling som 
dessutom relaterar till arenor på andra platser. Kan kontinuiteten av 

1 Svenska Akademiens ordböcker, www.svenska.se, sökord ”boom”, 2018-09-12.
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arenabyggande och den hypotetiska ordningen ovan skänka förklaring-
ar till den arenaboom som äger rum?

Problemet är att det inte riktigt går. Ser vi till de arenor som upp-
förs nu så uppvisar de ganska stor spridning både gällande utformning 
och funktioner. Dessutom skiljer de sig på flera sätt från historiska are-
nor. Det går även att fråga sig varför just så många arenor uppförs nu 
men knappt något stadion? Det vill säga att det på rent språklig nivå 
verkar finnas ett fokus på arena där det tidigare existerade en större 
begreppsmässig variation. Vad ligger i begreppet arena som gör att det 
sätts på såväl specialutformade projekt i miljardklassen i några av våra 
största städer, som på tidigare idrottsplatser och idrottshallar i mindre 
orter och förorter? Vad är det med arenor som gör att en flyghangar i 
Kiruna när den står tom på helgerna förses med tillfälliga läktare och 
kan gå under namnet Arena Arctica? Kan vi verkligen tala om en bygg-
nadstyp när den inte går att bestämma typologiskt, vare sig form- eller 
funktionsmässigt? För hur relateras hangaren till den tidigare idrotts-
platsen och vidare till miljardanläggningen? Och vad har dessa anlägg-
ningar gemensamt med de anläggningar och byggnader som finns utan-
för landets gränser och bakåt i historien? Om de visar sådan formmässig 
spridning hur är det då möjligt att se dem som uttryck för funktioner 
givna av det omkringliggande samhällets önskemål och behov?2

Om en arena ska bestämmas enligt formkriterier hopar sig en 
rad problem: en enkel visuell inventering av det nuvarande beståndet 
gör gällande att här återfinns ett sådant myller av tekniker, former, ma-
terial, rumsligheter, proportioner och uttryck att försöket snabbt kan 
avskrivas. En arena kan vara liten eller stor; öppen eller stängd, enkel 
eller avancerad; återhållsam eller expressiv, med mera. Om en arena is-
tället ska bestämmas enligt funktionskriterier uppenbarar sig likaså en 
rad problem. En liknande inventering som ovan ger resultatet att det 
i beståndet återfinns en rad olika uttalade funktioner samt flera kom-
binationer av funktioner utan identifierbar logik. Vissa funktioner är 
interna i byggnaderna medan andra är yttre och mer verkar handla om 
arenans plats och roll i staden. Vidare verkar vissa funktioner mer ta 
formen av förväntningar på vad en arena kan eller bör åstadkomma. En 
del arenor är specifikt byggda för ett visst antal varierande funktioner 
medan andra är funktionsanpassningar av redan existerande byggnader. 
Ytterligare en del redan existerande byggnader inom kategorin har inte 

2 För en problematisering av relationen mellan form och funktion se inledningen i Eva Löf-
gren, Rummet och rätten: tingshus som föreställning, byggnad och rum i användning 1734–1970, 
Diss: Göteborgs universitet, Stockholm, 2011, s. 15ff.
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förändrats alls men istället ändrat namnet till att inkludera ”arena”. Va-
riationerna som rör sig inom – och mellan – uppställningen form och/
eller funktion verkar nästintill ändlösa. Uppenbarligen förhåller man 
sig till ”arena” på olika sätt, som rum, materialitet, kvalitetsmarkör med 
mera.3

Det samlade resultatet blir att försöken att definiera vad en arena 
är utifrån antingen form- eller funktionskriterier, eller som kombina-
tioner av dem, gör begreppet antingen så snävt att det diskvalificerar 
en rad uttalade arenor, alternativt så inkluderande och urvattnat att det 
tappar all analytisk skärpa. Själva grundproblemet kan därmed defini- 
eras som att vi ser en våg av arenor och arenaprojekt uppföras, både 
inom och utom landets gränser, utan att vi riktigt kan precisera vad de 
är för något. Och om vi inte kan precisera vad arenorna är, hur ska vi 
då kunna förstå vad de svarar mot för förväntningar och förhoppningar, 
och vidare vad de ger för effekter och får för konsekvenser för de platser 
där de byggs och för de människor som på något sätt påverkas av dem?

Försöket att säga vad en arena är utifrån uppställningen form 
och/eller funktion ter sig rätt fruktlöst.4 Men det finns onekligen något 
som vi kommit överens om att kalla arena. Frågan blir då hur man når 
detta ”något”. Utifrån diskussionen ovan kanske själva frågan om vad 
en arena är utgör själva problemet. Istället för att fråga vad en arena är; 
vad händer om jag frågar vad i bred mening som gör en arena, och vad 
en arena i sin tur gör?5 En arena kan inte bestämmas utifrån i förväg 
definierade form- och funktionskriterier. Men den kanske istället kan 

3 Mattias Kärrholm, arkitekt och professor i arkitektur, presenterar i två artiklar tankebanor 
som föregår de som ovan skisserats. Kärrholm lyfter problematiken med det inom forsk-
ningen förhärskande sättet att förstå byggnadstyper som något statiskt och fördefinierat. 
Vad Kärrholm vänder sig mot inom byggnadstypsforskningen är tendensen att fokusera 
på de idéer och tänkta funktioner som ligger bakom byggnaderna istället för att studera 
den roll de har som byggd och levd miljö. Vidare att dessa idéer och uppgifter i princip 
alltid landar i en kategorisering som enbart placerar sig på en skala mellan de två polerna 
form och funktion. Kärrholms poäng är att byggnadstyper är viktiga, men att deras be-
tydelser inte främst ligger i deras historik, utan i den skillnad och den påverkan de har i 
det pågående samhället och vardagslivet. Mattias Kärrholm, ”Building Type Production 
and Everyday Life: Rethinking Building Types through Actor-Network Theory and Ob-
ject Oriented Philosophy”, i Environment and Planning D: Society & Space 31, 2013; Mattias 
Kärrholm, ”In Search of Building Types: On Visitor Centers, Tresholds and the Territori-
alisation of Entrances”, i Journal of Space Syntax 7:1, 2016.

4 Se exempelvis Emilie Karlsmo & Eva Löfgren, ”Historiography of Swedish Building 
Types”, i Konsthistorisk Tidskrift/Journal of Art History 85:1, 2016, för en vidare diskussion 
om svårigheter som kan uppstå vid etablerandet av byggnadstyper utifrån formens rela-
tion till funktion.

5 Rådande tankar kommer från Annemarie Mols teorier om begreppet multiplicitet vilket 
kommer beskrivas mer utförligt i avhandlingens teoriavsnitt.
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bestämmas utifrån vad som formar den, hur den formas och hur den i 
sin tur formar?6 Genom sådana frågor kan definitionen av byggnads- 
kategorin frigöras från kraven på att den ska se ut på ett speciellt sätt 
eller vara byggd för ett specifikt antal funktioner. Fokus flyttas istället 
till att studera hur den återkommande formas som objekt i olika situ- 
erade praktiker och hur detta formande koordineras.

avhandlingens syfte och frågeställningar

Arenor är stora anläggningar. De tar ansenliga markområden i anspråk 
och i deras materialitet kapslar de in stora volymer. Av sin storlek kom-
mer att de syns, att de ger en rent visuell verkan. Därav kostar de också 
mycket pengar – även om en kostnad i slutändan är något som måste 
bestämmas relationellt. Utöver det kräver arenor omfattade infrastruk-
tur för att slussa alla de människor som använder arenan till och från 
den, och det måste finnas sätt att föra in och ut material som används 
i de evenemang – idrott, konserter, möten, med mera – som äger rum i 
arenan. Både i sin storlek och i sina funktioner finns därmed en närmast 
påtvingad relation mellan arenan och dess omgivning: arenan tar plats 
och den gör plats. Naturligtvis rör sig alla dessa faktorer över en skala 
som bara kan bestämmas genom att se till de enskilda projekten: vissa 
är större än andra, vissa kostar mer, vissa uppförs på platser som redan 
har en god infrastruktur, vissa ges en mer uttrycksfull arkitektur medan 
andra är mer återhållsamma, et cetera. Dessa förhållanden och den på-
gående arenaboomen är i sig ett motiv för ett fördjupat studium.

Det finns dock enligt min mening ingen fast uppsättning veten-
skapliga verktyg för att inom konstvetenskapen som disciplin närma 
sig ett samtida arkitekturfenomen som detta. Avhandlingsprojektet 
handlar därmed också om att vidareutveckla teorier och metoder för 
att inom det arkitekturhistoriska fältet studera arkitektur som ligger 
väldigt nära forskaren i tid. Det vetenskapliga bidraget utgörs därmed 
av vidareutveckling av en uppsättning vetenskapliga verktyg och en ex-
emplifiering genom tillämpning av dessa verktyg på ett tidigare relativt 
obeforskat empiriskt material bestående av svenska idrottsarenor.

Syftet med avhandlingen kan därmed bestämmas till att i ett för-
sta led beskriva och analysera vad som gör arenor och vad arenor gör för 

6 Kärrholm, 2016, s. 56. Det Kärrholm lyfter fram är att byggnader gör skillnad och att den 
skillnaden är situerad. Som en parallell till Mol beskriver Kärrholm att vad byggnaden gör 
i sin tur är något som sker i praktiker, där vad han kallar aspekter och aktörer samlas för 
att generera betydelse.



15

inledning

att därmed bringa kunskap om vad arenor är. I ett andra led kan syftet 
bestämmas till att låta analysens resultat ligga till grund för att genom 
tolkning bringa kunskap om varför så många arenor byggs, byggs om 
eller byggs till just här och nu. Syftet preciseras med följande frågeställ-
ningar:

Vad avgör hur idrottsarenor utformas och brukas? Vilka intres-
senter är delaktiga, vad ges vikt och betydelse och tilldelas en roll?

Vilken verkan ger detta, var för sig och tillsammans – vad gör 
idrottsarenorna?

Varför sker det på sådana sätt just här och nu? Vad berättar idrott-
sarenorna som har bäring utanför dem själva?

teori

Som ett fundament använder jag mig av nätverksteori i form av Actor-
network Theory (Aktör-nätverksteori eller ant). Det finns en (till en 
början förvirrande, men sedan något roande) trop bland de ledande 
namnen inom ant att med alla medel ta avstånd från det samlande 
begreppet Actor-network Theory, eller till och med de individuella del- 
arna ”actor”, ”network”, ”theory” och även ”-”.7 Poängen med den pågå-
ende självrannsakan är en ovilja att förpassa ant till att antingen abstra- 
heras till en teori, eller till att konkretiseras till en ren arbetsmetod. ant 
är inget som förklarar hur något annat är, det är heller inget man kan 
applicera eller använda på något. Designhistoriker Kjetil Fallan exem-
pelvis, beskriver ant som en ”theory of action” och betonar att det inte 
är en metodologisk verktygslåda, mer ett sätt att tänka kring hur saker 
och ting interagerar.8

Så trots att ant inte kan klassas som en regelrätt teori eller en 
fastslagen metod innebär den individuelle forskarens beslut att placera 
sin forskning bland ant-corpusen (eller kanske rättare sagt sälla sig till 
den skara forskare som skriver under på ant) vissa ställningstaganden 
rörande hur man kan tänka om världen och hur man på ett bra sätt 
beskriver detta. Vad de som beskriver ant brukar landa i är att Actor-

7 Bruno Latour, ”On Recalling ant”, i Actor-network Theory and After (red.) John Law & 
John Hassard, Oxford, 1998.

8 Kjetil Fallan, ”Architecture in Action: Traveling with Actor-network Theory in the Land 
of Architectural Research”, i Architectural Theory Review 16:2, 2011, s. 187, 192 med hän-
visning till John Law.
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network Theory är ett teori- och metod-komplex ur vilket det är upp 
till den individuelle forskaren att sätta samman sin repertoar. Det är just 
vad jag avser göra i den här studien. Jag kommer i det följande presen-
tera de teoretiska och metodologiska verktyg från ant-komplexet med 
vilka jag tar mig an arenorna. Det innebär att jag inleder med att beskri-
va hur jag använder ant som en form av teori för att sedan övergå till 
att beskriva hur jag använder ant som en form av metod.

Ontologisk multiplicitet – en form av komplexitet

Ovan beskrev jag svårigheterna med att försöka fastställa vad en arena 
egentligen är. Hur försöken att nagla fast den på en skala som rörde sig 
mellan form och funktion antingen gjorde begreppet alldeles för redu-
cerande alternativt alldeles för inkluderande. En arena verkar på olika 
platser och vid olika tillfällen kunna vara olika saker för olika människor. 
Begreppet arena kanske hellre borde förstås i plural. Det verkar därmed 
som om detta rör själva uppfattningen av dess ontologi: en arenans on-
tologi som kanske hellre ska uppfattas som en arenans ontologier.

Men hur kan ett objekt förstås som ontologier, hur kan något (i 
singular) vara många (i plural)? Annemarie Mol, filosof och antropolog, 
beskriver i The Body Multiple (2002) hur ett och samma objekt skapas 
på helt olika sätt i olika praktiker. Mol benämner detta som objektets 
multiplicitet.9 Hennes exempel är åderförkalkning i ett sjukhus och det 
Mol visar är att åderförkalkning är en mängd olika ting vid en lika stor 
mängd tider och platser i sjukhuset. För patienten i sitt hem är åderför-
kalkning smärta; för undersökningsläkaren i kliniken är åderförkalk-
ning en viss uppsättning symptom; för kirurgen i operationsrummet 
är åderförkalkning plack i artärerna; och för forskaren i laboratoriet är 
åderförkalkning resultatet av en speciell livsstil, och så vidare. Poängen 
är att själva objektets ontologi är så olika mellan dessa varierade prakti-
ker att det måste förstås i plural: ett objekts ontologier. Objektet är mer 
än ett, och det träder fram och tillbaka i verklighetens olika situationer. 
Nyckeln här är att se till hur de olika ontologierna träder fram. Det vill 
säga hur de konstrueras i dessa praktiker, som alltid är situerade i tid och 
rum. I praktikerna framträder objektet olika, men viktigt att poängtera 
är att det alltid handlar om samma objekt. Det är aldrig uppstyckat eller 
fragmenterat utan framträder alltid som just ett och samma objekt. I 
Mols exempel råder det ingen tvekan att det i varje situation och varje 

9 Annemarie Mol, The Body Multiple: Ontology in Medical Practice, Durham, 2002.
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praktik handlar om just åderförkalkning. Objektets olika ontologier är 
därmed alltid relaterade till varandra och dess form koordineras i ett 
ständigt flöde av framträdanden och tillbakadraganden. Sammantaget 
resulterar Mols filosofi om objektets ontologi i att ett objekt är mer än 
ett, men färre än flera. Jag har identifierat idrotten och staden som de pri-
mära, men inte de enda, praktiker i vilka den samtida arenan framträder 
som objekt.

Här finns därmed tydligt en hög grad av komplexitet om vi med 
komplexitet följer den definition Mol utformat tillsammans med soci-
ologen John Law:

There is complexity if things relate but don’t add up, if events occur but 
not within the processes of linear time, and if phenomena share a spa-
ce but cannot be mapped in terms of a single set of three-dimensional 
coordinates.10

Komplexitet blir därmed ett sätt att ta sig an världen utan att försöka 
reducera eller förenkla den. Begreppet innebär även en vändning bort 
från det som är själva kärnan i Mols vetenskapsfilosofiska begrepp, pro-
blemet med perspektiv.

Skilda subjekt kan göra en mängd uttalanden om ett objekt från 
olika perspektiv. Det Mol sätter fingret på är att en sådan subjekt-ob-
jektsrelation egentligen inte säger något om själva objektet, medan det 
kan säga en hel del om de talande subjektens positioner. Även om en 
oändlig mängd perspektiv kan formas av en lika oändlig mängd subjekt 
så förblir ändock själva objektet orört – inbyggt i själva grundbetydelsen 
av ordet perspektiv är en distans till objektet som därmed framstår som 
oberörbart. Vad objektet är förpassas någon annanstans. Objektet finns 
där, avskilt från perspektiven som formas med blicken riktat mot det. 
Men vad formas de runt? Mening skiljs från det kring vilket det for-
mas.11 Det är mot denna epistemologiska tradition Mol gör en praxiolo-
gisk vändning. Istället för att fråga vad objektet är, bör forskaren fråga 
hur objektet görs i olika praktiker. Objektet är inte fast, det är dynamiskt 
och det träder fram i olika situerade praktiker vilka sedan koordineras 
sinsemellan – det rör sig ju trots allt om ett objekt, som inte är fragmen-
terat utan istället multipelt.

Kunskap är därmed inte definierat som något som det refereras 
till, utan något som manipuleras. Den drivande frågan är inte längre 

10 Complexities: Social Studies of Knowledge Practices (red.) John Law & Annemarie Mol, 
Durham & London, 2002.

11 Mol, 2002, s. 10–12.
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epistemologisk hur sanningen ska finnas, utan istället hur objekt hante-
ras i praktiken?12 Multiplicitet blir därmed ett begrepp för att beskriva 
hur objekt inte bör förstås utifrån uppställningen av en rad dikotomier 
–  natur/kultur, agent/struktur, med flera – där den ene determinerar 
den andre. Vetenskapssociologen Bruno Latour presenterar utförligt 
problemet med determinerande dikotomier och ”det socialas” ändlösa 
perspektiv i inledningen till Reassembling the Social (2005) och i artikeln 
”The Promises of Constructivism” (2003).13

en vändning mot hur något görs

Multiplicitet är en teori som handlar om ontologi. Istället för att brottas 
med problemen gällande en deterministisk relation mellan subjekt och 
objekt; eller ett oändligt antal olika subjekts perspektiv på ett objekt fö-
reslår Mol en radikal omförståelse av objektets själva varande. Istället för 
objektets ontologi i singularis föreslår hon objektets ontologier i plural. 
Ett objekt har flera ontologier vilka träder fram (och tillbaka) i olika si-
tuationer. Om praktikerna lyfts fram istället för att sättas inom parentes 
så får det stora konsekvenser: verkligheten multipliceras. Om praktiker-
na lyfts fram så finns det inte längre något passivt objekt i mitten kring 
vilket det kan formas ändlösa perspektiv. Istället framträder – och för-
svinner – objektet med de praktiker i vilket det manipuleras. Och i och 
med att objektet manipuleras olika mellan olika praktiker så multiplice-
ras verkligheten. Allt (och alla) som skapar objektet är mer än en, de är 
mer än singular. Det leder till frågan om hur de relateras. För även om 
objektet skiljer sig mellan olika praktiker så finns det relationer mellan 
praktikerna vilka alla formar samma objekt. Det är inte flera objekt, det 
är inte ett fragmenterat objekt, det är ett objekt som är multipelt. Ett ob-
jekt är alltså mer än ett. Nyckeln till att förstå de olika ontologierna är att se 
till hur de träder fram (och tillbaka) i verklighetens olika situationer, det 
vill säga hur de formas i praktiker. Nyckeln till den teoretiska förståelsen 
kan därmed förklaras metodologiskt.14

En situation är en praktik och en praktik är alltid situerad i rum 
och tid. Situeringen gör att praktikernas heterogena förutsättningar och 
konsekvenser betonas, något som med ett annat ord kan beskrivas som 

12 Mol, 2002, s. 5.
13 Bruno Latour, Reassembling the Social: An Introduction to Actor-network Theory, Oxford, 2005; 

Bruno Latour, ”The Promises of Constructivism”, i Chasing Technoscience: Matrix for Mate-
riality (red.) Don Ihde, Bloomington, IN, 2003.

14 Mol, 2002, s. 5.
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nätverk. En praktiks nätverk är komplext och heterogent i sin samman-
sättning. Det vill säga att i olika praktiker som formar samma objekt så 
aktiveras ett visst antal betydelsebärande enheter – aktörer. Aktörerna 
kan vara samma eller olika i de varierade praktikerna, men hur de länkas 
samman är specifikt just för den praktikens utformning av det gemen-
samma objektet. Därav betoningen av komplexitet och heterogenitet.

I praktikerna framträder objektet olika, det handlar dock alltid 
om samma objekt. Objektet är aldrig uppstyckat och fragmenterat utan 
framträder alltid som just ett objekt. De olika framträdandena är där-
med alltid relaterade till varandra. Av det kommer att ett objekt är mer än 
ett men färre än flera. Den andra metodologiska nyckeln är därmed att se 
hur objektets olika ontologier relaterar till varandra. De olika ontolo-
gierna kan samsas, vara i våldsam konflikt, förutsätta och/eller tränga 
undan varandra. Forskarens uppgift är att identifiera och beskriva dessa 
relationer.15

Kontentan av denna teoris metodologi kan därmed summeras på 
följande sätt: genom att se hur ett objekt praktiskt framträder i form av 
heterogena nätverk och hur dessa framträdanden relateras, kan man nå 
resultat om dess ontologiska multiplicitet. Eller ännu enklare: genom 
att se hur något görs kan man nå kunskap om vad det är.

Att betona att praktikerna alltid är situerade gör att deras speci-
fika förutsättningar och konsekvenser betonas och Mol beskriver detta 
som nätverk, vilka är komplexa och heterogena i sin sammansättning. 
Det vill säga att i olika praktiker som formar samma objekt så aktiveras 
ett visst antal betydelsebärande enheter – vilka Mol kallar aktörer. Ak-
törerna kan vara samma eller olika i de varierade praktikerna, men hur 
de länkas samman är specifikt just för den praktikens utformning av det 
gemensamma objektet, därav betoningen av komplexitet och heteroge-
nitet. Heterogena aktörer länkas samman i komplexa nätverk – vilket 
naturligtvis leder till frågan vad Mol – eller kanske hellre jag – menar 
med ”aktör” och ”nätverk”, vilket beskrivs mer utförligt under rubriken 
Actor-network Theory nedan.

Flöden

Vad jag inledningsvis presenterade är hur både utformningen och defi-
nitionen av arenor i Sverige idag är något som bör förstås i en komplex 
och relationell analytisk situation. För det krävs en arkitekturens on-

15 Mol, 2002, s. 63f.
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tologi förstådd som något i förändring och som ett samlande av flera 
heterogena aktörer. Det begrepp som bäst beskriver detta är flöde. Jag 
kommer i det följande beskriva hur jag definierar flöde för att möjlig-
göra en tolkning som kan fånga upp rörelser som sträcker sig över både 
tid och rum.

tid

(Sam)tiden är ett centralt begrepp för projektet. Avhandlingen beskri-
ver något innevarande. Forskningsprojektets syfte bygger också på frå-
gor rörande relationen mellan det förflutna och samtiden, förhållandet 
mellan historia-nutid-framtid. Vad är samtida arkitektur? Är det ett 
objekt att studera inom arkitekturhistoria, eller studerar vi där histo-
risk arkitektur? I sin problematisering av det närbesläktade begreppet 
samtidskonst beskriver konstvetaren Dan Karlholm hur de vanliga inne-
börderna av samtidskonst – den konst som görs nu; den konst som är 
från de senaste 10–15 åren; den nya konsten genom historien – inte 
säger någonting om dess innehåll. I motsats till dessa definitioner stäl-
ler Karlholm upp en egen som tar fasta på graden av upplevd aktualitet 
och relevans hos det som bestäms som samtida och som skiljer ut den 
från annan samtidig konst. Den relativa kvalitetsbaserade samtiden, 
som därmed måste hållas kronologiskt flytande, menar jag äger giltig-
het också inom arkitekturen.16 Jag använder därmed begreppet samtida 
för att beskriva graden av upplevd aktualitet hos ett fenomen, medan 
nutida istället ska förstås som en tidsangivelse.

kronologiska flöden

Arkitekturhistoria kan ha en viktig roll i beforskandet av den arkitek-
tur som byggs just nu. Här menar jag dock att sättet arkitekturhistoria 
ofta skrivs på, de teorier som bildar perspektiv och de metoder som 
omsätts, inte alltid når fram. Den linjära tidsuppfattningen med tids-
avsnitt som avlöser varandra i en ständigt pågående utveckling (mot 
det bättre eller sämre) och fokuseringen på enskilda arkitekters produk-
tion – eller, för att komma bort från detta, behandlingen av arkitektur 
som text speglandes en determinerande kontext – räcker inte till för att 
beskriva den verklighet empirin i det här forskningsprojektet uppvisar. 

16 Dan Karlholm, Kontemporalism: om samtidskonstens historia och framtid, Stockholm, 2014, s. 
263.
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När jag analyserar arenornas arkitektur på plats, intervjuar de arkitek-
ter som ritat arenorna, de byggherrar som beställt dem, eller de företag 
som driver dem, samt läser de dokument som stakar ut realiseringen av 
dem så motsvarar det inte hur arkitektur traditionellt sett ordnas i ar-
kitekturhistorien. Arkitekten är blott en av en mängd aktörer delaktiga 
i utformningen av byggnaderna; faktum är att vad som kan bestämmas 
som aktör inte är förbehållet en mänsklig dimension – en mängd ting 
påverkar utformandet av en byggnad, inte enbart människor.

Vidare är relationer till platser och tider frekvent förekommande 
men tar varken hänsyn till nationella gränser eller till utvecklingsför-
loppet som vi förstår det i historieskrivningen.17 Faktum är att själva 
studieobjektet – arkitektur – inte följer de gränser som utgör grund för 
hur det behandlas inom de historiska disciplinerna, det vill säga som 
”verk”: en konceptuell helhet som genom arkitektens genius realiseras 
(eller förblir i konceptform). Vad mitt material istället uppvisar är nå-
got i ständig rörelse. En ontologiskt skild arkitektur som inte är fixerad 
utan i förändring, och där ett flertal heterogena aktörer samlas i reali-
serandet av den.18

I det här projektet används istället begreppet flöde (engelskans 
flow) för att beskriva hur aktörer kan korsa stora tidsspann när de mo-
biliseras i olika aktör-nätverk. Att en aktör verksam i ett aktör-nätverk 
inte har sitt ursprung i samma tid ogiltigförklarar den inte, det är gra-
den av upplevd aktualitet som avgör om den kan mobiliseras eller ej. 
Samtiden blir så att säga trans-kronologisk. Därför positionerar jag mig 
teoretiskt med en annan arkitekturens ontologi, en ontologi som inte 
ser byggnaden som statisk, vare sig det avser något konceptuellt eller 
nyckelfärdigt. Jag ser byggnaden som en rörelse, något i ständig föränd-
ring, ett projekt utan egentlig början eller slut.

transnationella flöden

För att beskriva rörelser i rum använder jag mig av preciseringen trans-
nationella flöden, analyserbara med hjälp av antropologen Arjun Appa-
durais definition av Global Cultural Flows. I Appadurais metod konkre-
tiseras flödena till ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes, och 
ideoscapes som kan ha allt eller inget att göra med varandra. Appadurai 

17 Bruno Latour & Albena Yaneva, ”Give Me a Gun and I will Make All Buildings Move: An 
ant’s View of Architecture”, i Explorations in Architecture: Teaching, Design, Research (red.) 
Reto Geiser, Basel, 2008, s. 80–81.

18 Fallan, 2011, s. 187.
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ställer upp en relationell förståelse av hur människor, mediering, teknik, 
ekonomi och idéer rör sig över världen.19 Appadurai använder suffixet 
”-scape” för att poängtera att innehållet i dessa flöden inte är givet utan 
att de är konstruktioner som är beroende av perspektiv, situering och 
kontext hos de som navigerar dessa landskap. Vidare att suffixet pekar 
mot de fluida och oregelbundna formerna landskapen utgörs av.20 Jag 
väljer här att beskriva flödena som transnationella och del av det som 
något diffust brukar beskrivas som globalisering. Jag följer här socio- 
logen Leslie Sklairs definition: ”globalisering kan konceptualiseras 
i termer av transnationella praktiker. Praktiker som korsar nationella 
gränser men som inte nödvändigtvis måste ha sitt ursprung i nationellt 
definierade aktörer eller institutioner”.21 Precis som Appadurai beskri-
ver Sklair hur praktikerna flödar över och mellan platser utan hänsyn 
till nationella gränser och att de karaktäriseras av fyra kriterier som 
samstämmer med Appadurais olika flöden: den elektroniska revolutio-
nen, postkolonialism, skapandet av transnationella sociala rum, samt 
nya former av kosmopolitism.22 Vidare menar Sklair att medan den glo-
bala kapitalismen står för strukturen så står den transnationella kapital- 
istiska klassen för agenterna, vilka han delar in i fyra fraktioner: de som 
äger eller kontrollerar transnationella företag och deras lokala samar-
betspartners; globaliserande politiker och byråkrater; globaliserande 
professionella; samt handlare och media.23 Sklair talar här om struktur 
och agenter men jag gör inte den distinktionen utan använder istället 
det samlande begreppet aktör-nätverk (vilket beskrivs utförligt under 
avsnittet Actor-network Theory nedan).

Det viktiga här, som både Appadurai och Sklair betonar, är hur en 
mängd olika förutsättningar – ekonomi och politik, teknologi, kultur, 
med mera – gör det möjligt att mobilisera aktörer på en mängd olika plat-
ser, och de betonar enkelheten i att korsa såväl geografiska som politiska 
och sociokulturella gränser. Att globaliseringen verkar på fler plan beto-
nas än mer tydligt hos sociologen Saskia Sassen i inledningen till Terri- 
torium, makt, rättigheter: sammansättningar från medeltiden till den globala 

19 Arjun Appadurai, ”Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”, i Theory, 
Culture & Society 7:2–3, 1990, s. 296; Arjun Appadurai, Modernity at Large: Cultural Dimen-
sions of Globalization, Minneapolis, MN, 1996, s. 29–33, 37.

20 Appadurai, 1990, s. 296–297.
21 Leslie Sklair, ”Iconic Architecture and Capitalist Globalization”, i City 10:1, 2006, s. 136, 

min översättning.
22 Sklair, 2006, s. 136.
23 Sklair, 2006, s. 141.
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tidsåldern (2007). Där pekar Sassen ut att globaliseringen dels rör sig 
på en överstatlig nivå, främst illustrerad av globala institutioner och 
processer såsom exempelvis Världshandelsorganisationen eller finans-
marknaderna. Men, globaliseringen drivs också i sektorer och processer 
som verkar i en nationell eller subnationell tradition. Det som gör dessa 
globala är att de är inriktade mot globala målsättningar och system. 
Jag ser det som att globaliseringen med detta perspektiv förankras i det 
lokala.24 Med hjälp av Sklairs definition av det globala, Sassens nyanse-
ring av globaliseringens dynamik samt Appadurais globala flöden kan 
de transnationella mobiliseringarna beskrivas och analyseras.

Med en teoretisk förståelse av arkitektur som något dynamiskt, 
som något som görs i olika praktiker och som mobiliserar aktörer utan-
för traditionella gränsdragningar i tid och rum kan jag bättre analysera 
och tolka samtida idrottsarenor.

Materialitet

Materialitet är en löst sammanhängande tvärvetenskaplig teoribildning 
som avser att på ett djupare plan klargöra hur människan använder sig 
av och skapar mening genom materiella objekt samt hur dessa sedan är 
med och konstituerar det fortsatta samhällslivet.25 Byggnader är onek-
ligen materiella. Samtidigt går det inte att undgå att en mycket viktig 
arkitektonisk kvalitet i grund och botten är icke-materiell, det vill säga 
de yttre och inre rum som avgränsas av arkitekturens fysiska element. 
Inom arkitektur – och således även inom arkitekturforskningen – finns 
ett spel mellan det materiella och immateriella att ta hänsyn till, mell-
an vilka betydelsebildningarna flödar. De materiella egenskaperna hos 
arkitekturen är viktigt och de spelar roll i bruket av individuella bygg-
nader. Arkitektur gör. Sociologen Thomas F. Gieryn beskriver i What 
Buildings do (2002) hur byggnader stabiliserar det sociala livet och ger 
struktur till sociala institutioner, ger varaktighet till sociala nätverk och 
ger tyngd till handlingsmönster.26 Arkitektur ordnar världen, avgränsar 
de rum vi befinner oss i och styr hur vi rör oss mellan dem. Relationen 
mellan människan och arkitektur är knappast enkelriktad. Arkitektur 
gör allt ovan, men samtidigt sker ett motsatt flöde. Arkitektur både 

24 Saskia Sassen, Territorium, makt, rättigheter: sammansättningar från medeltiden till den globala 
tidsåldern, (övers. Henrik Gundenäs), Stockholm, 2007, s. 18–19.

25 Elin Manker, Förlagd form: designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890, Diss: Stockhol-
ms universitet, Stockholm, 2019, s. 27.

26 Thomas F. Gieryn, ”What Buildings do”, i Theory and Society 31, 2002, s. 35.
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skapas, omskapas och återskapas kontinuerligt i ombyggnationer och 
rivningar, men också i tolkningar, omtolkningar, värderingar och repre- 
sentationer. Gieryn fortsätter sin beskrivning med att konstatera att 
byggnader kontinuerligt rekonstrueras både materiellt och semiotiskt.27 
För att inte förlora sig i en diskussion om vad som egentligen deter-
minerar och vad som blir determinerat, två ytterligheter som Gieryn 
illustrerar med Anthony Giddens agens och Pierre Bourdieus struktur, 
låter han istället extremerna mötas genom nätverksteori. Byggnader är 
samtidigt konsekvensen av och strukturen för sociala praktiker.28

Vad materialitet som teoribildning kan bidra med är att flytta fo-
kus från arkitekt och designfas (arkitekt som individ och som kontor; 
designfas som det arbete som utförs hos arkitekten) och istället framhä-
va användandet – eller bruket – av arkitektur, och därmed också under-
stryka görandet: vad som gör arkitektur och vad arkitektur gör.

Viktigt att poängtera är samtidigt att ett ökat fokus på arkitek-
turens materialitet inte betyder att detta sker på bekostnad av dess im-
materialitet. Inte heller att arkitekten eller designfasen på något sätt 
nedvärderas. Tvärtom låter detta studiet av arkitekten och dess praktik 
bli mer dynamiskt och länkat till andra aktörer och praktiker.

metod, material och urval

Jag har kartlagt de arenor i Sverige jag identifierat och som på något 
sätt berörts av utvecklingen från millennieskiftet 2000 fram till idag, 
och sedan strukturerat informationen i en databas.29 Informationen 
är inhämtad via olika idrotters ligor och förbund samt kommunal in-
formation tillgängligt via internet. Punkterna i databasen utgörs av 
stad/kommun, årtal för färdigställande, arkitekt, byggherre, konstruk-
tör, idrotter, föreningar/lag, nybyggnation/expansion/renovation, tak/

27 Gieryn, 2002, s. 35.
28 Gieryn, 2002, s. 41.
29 Som diskuterats inledningsvis finns det närmast inkommensurabla svårigheter inbyggt i 

denna kartläggning. Om jag inte vill utgå från på förhand uppställda definitioner av vad 
som är en arena och inte – hur ska urvalet ske, hur ska gränserna för vad som inkluderas 
och inte dras upp? Kartläggningen måste ses som en under hela projektet pågående metod 
vars resultat kontinuerligt uppdaterats. Dessutom kommer arenaboomen – eller åtmins-
tone byggandet av arenor – fortsätta även efter avhandlingen är klar. Avhandlingen gör 
därmed inte anspråk på att samla alla arenor i Sverige. Istället har den använts för att skapa 
överblick och för att just synliggöra omöjliga gränsdragningar mellan vad som är en arena 
och inte med utgångspunkt i definierade typologier. Slutligen har kartläggningen gjort det 
möjligt för mig att visualisera arenaboomens omfattning och spridning utan att för den 
sakens skull ställa upp kvantitativa krav på dess innehåll och representativitet.
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öppen konstruktion, kostnad.30 Databasen har fungerat som ett slags 
kvantitativ metod, en inventering och därmed konkretisering av den 
pågående arenaboomen. Databasen har gett en överblick och därmed 
bildat en utgångspunkt för vidare urval. Samtidigt har skapandet av den 
belyst svårigheterna gällande kvalitativa gränsdragningar: vad ska tas 
med och vad faller utanför undersökningen? Vad betyder antalet an-
läggningar eller projekt i sig – vad pekar det mot som går utanför det 
kvantitativa antalet?

Utmaningen har varit att utforma en undersökning som både kan 
gå på djupet gällande individuella arenor samtidigt som den kan röra 
sig på ett bredare plan gällande arenaboomen. Därför har jag valt att 
använda mig av fallstudiemetodik och utforma undersökningen som en 
studie av ett antal fall. Fallstudien fungerar som ett slags meta-metod, 
ett ramverk inom vilket andra strategier, teorier och metoder samlas.31 
Med hjälp av fallstudiens ramverk kan jag studera de individuella fallen 
och utifrån dessa säga något om det större fallet som är själva byggnads-
boomen av arenor. Det finns därmed en rörelse mellan nivåer: arenorna 
är både individuella fall och samtidigt analysenheter i det fall som är 
arenaboomen. Den rörelsen kommer även speglas i ant som analysme-
tod vilket beskrivs mer utförligt nedan.

Inom fallstudiemetodologin förs diskussioner om centrala te-
man gällande exempelvis vad som utgör ett fall eller eventuella krav på 
generaliserbarhet. Jag väljer att utgå från Rolf Johansson, arkitekt och 
forskare, som under lång tid bidragit till utvecklingen av metodiken. Jo-
hansson beskriver ett fall som ”en fungerande komplex helhet som stu-
deras i sitt sammanhang”.32 Själva fallstudien som meta-metod samlar 
sedan strategier, teorier och metoder för att förstå och förklara denna 
komplexa helhet genom att inkludera så många relevanta variabler och 
egenskaper som möjligt. Vad som är relevant styrs av studiens syfte och 
dess frågeställningar. En stark tradition i fallstudiemetodiken bygger 
på ett slags upprepningslogik som kommer ur det naturvetenskapliga 
experimentet som ideal. Komparationer ska kunna göras rakt av genom 
att fallstudien antingen ska kunna förutsäga liknande resultat eller pro-

30 Databasen existerar i digital form och återfinns hos författaren. Vid tid för manusstopp 
består den av 139 stycken poster.

31 Rolf Johansson, ”Ett explikativt angreppssätt: fallstudiemetodikens utveckling, logiska grund 
och betydelse i arkitekturforskningen”, i Nordisk arkitekturforskning 2002:2, 2002, s. 20; Rolf 
Johansson, ”On Case Study Methodology”, i Open House International 32:3, 2007, s. 49.

32 Johansson, 2002, s. 20.
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ducera olika resultat från samma förutsägbara premisser.33 Men en sådan 
deduktiv princip är inte allenarådande inom fallstudiemetodiken. Såväl 
induktiva som abduktiva principer tillämpas för att generalisera resul-
taten från fallstudier. I sådana fall är det viktigt att generaliseringarna 
inte är statistiska utan analytiska. I den här studien är det framför allt 
en kombination av abduktivt och induktivt resonemang, med överslag 
mot det förra, som vägleder hur resultaten av de individuella fallen kan 
göras operativa på en högre nivå.34 

Baserat på kartläggningen i databasen, på inläsning av tidigare 
forskning och aktuell debatt har jag valt att utgå från fyra nutida idrott-
sarenor och en historisk arena vilka fungerar som avhandlingens fall. 
De fyra nutida arenorna är: Löfbergs Arena i Karlstad (2001), Malmö 
Arena (2008), Guldfågeln Arena i Kalmar (2011) och Tele2 Arena i 
Stockholm (2013). Det historiska fallet utgörs av Stockholms olympiska 
stadion (1912). Stadion som fall fyller en speciell men viktig funktion. 
Avhandlingens syfte är att studera samtida arenor och den med avhand-

33 Rolf Johansson, ”Ett bra fall är ett steg framåt: om fallstudier, historiska studier och his-
toriska fallstudier”, i Nordisk arkitekturforskning 2000:1-2, 2000, s. 68.

34 Johansson, 2007, s. 52–53.

Stockholms olympiska stadion. Foto: Andreas Sandström, Bildbyrån

Löfbergs Arena, Karlstad. Foto: Fredrik Karlsson
Malmö Arena © Malmö Arena

Guldfågeln Arena, Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic
Tele2 Arena, Stockholm © Stockholm Live
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lingsprojektet pågående arenaboomen. Men det är min övertygelse att 
själva urskiljandet av något som avgränsas till här och nu därmed också 
genererar ett där och då. Det vill säga att själva avgränsandet av något 
därmed implicerar vad det avgränsas mot. Jag vill dock understryka att 
det inte per automatik innebär en pacificering av det historiska. Tvärt-
om, vilket undersökningen kommer att visa, kan det innebära en full 
aktivering av det historiska i nutiden.35 En minst lika viktig funktion 
med det historiska fallet är att komma runt problematiken med en på 
förhand uppställd typologi i undersökningen av arenor. Genom att 
noggrant beskriva Stockholms olympiska stadion och de relationer som 
upprättas mellan ett nu och ett då ämnar jag visa hur historiska arenor 
inte per definition kan användas som utgångspunkt för att definiera vad 
arenor av idag är. Stadion ger därmed möjlighet till tillämpning och 
exemplifiering på ett historiskt material, vilket är till gagn för såväl det 
arkitekturhistoriska fältet som för teorierna och metoderna i fråga.36

Fallstudien är upplagd som en flerfallsstudie, en samling av ett 
urval fall valda utifrån deras individuella kvaliteter. Det handlar därmed 
om en instrumentell flerfallsstudie: fallen är inte givna och studerade i sin 
egen rätt som fall (som i en intrinsic case study); urvalet kommer heller 
inte ur statistik eller någon form av sannolikhetsurval. Istället finns mo-
tiveringar bakom varför just de här fallen är intressanta att studera.37 
Relaterat till diskussionen ovan om generaliserbarhet blir det viktigt att 
poängtera att den här fallstudien inte bygger på krav på jämförbarhet 
mellan fallen som ska utmynna i någon slags fast komparation. I något 
som påminner om studiet av fall i sin egen rätt hos intrinsic case studies 
studeras de valda arenorna delvis var och en för sig som enskilda fall. 
Här är det dock viktigt att poängtera att bara för att jag väljer att inte 
ställa krav på komparation så innebär det inte att arenorna föreställs iso-
lerade från varandra i egna separata kontexter. Tvärtom, där relationer 
eller jämförelser är möjliga och motiverade mellan fallen så redovisas 
de. I avhandlingen framträder detta även genom en kontinuerlig exem-
plifiering med ett urval av såväl nationella som internationella arenor.

Den här studien (precis som den mesta forskning) omfattas av en 
tidsgräns. För att praktiskt hantera kraven på en avhandling som resul-
tat av en forskarutbildning i konstvetenskap, och förhålla dem till syftet 

35 Om uppfattningar av ett nu som aktualitet eller ”nuvarande angelägenhet” och hur vi här 
nu förhåller sig till de där då samt hur det kan förhålla sig till och överskrida temporala 
uppdelningar se Karlholm, 2014, s. 107, 112–114, 271–172.

36 Fallan, 2011; Johansson, 2000, s. 69–70.
37 Johansson, 2000, s. 68.
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med avhandlingen har jag valt att välja ut fyra nutida fall för djupare 
studier. Det ger en god överblick över att varje fall är unikt och samti-
digt möjlighet till att extrahera ut vad vi kan kalla gemensamheter som 
pekar ut arenaboomen.38

Valet av fall var inte på förhand givet utan växte fram i projektets 
inledande skede. En rad faktorer spelade roll och vägdes mot varandra i 
urvalsprocessen. För det första valde jag att avgränsa mig till arenor an-
passade för främst – men inte uteslutande – ishockey och fotboll. Anled-
ningen är att arenor för dessa idrotter drivit utvecklingen i Sverige. De 
är vidare byggnader av sådan storlek – såväl fysiskt som projektmässigt 
–  att de bättre synliggör och illustrerar bakomliggande processer. Där-
efter eftersökte jag skillnader och spridning mellan fallen. Till exempel 
ville jag ha åtminstone viss geografisk spridning i landet.39 Jag efterfrå-
gande även viss spridning gällande kommunernas storlek. Relaterat till 
arenornas lokalisering ville jag också se skillnader gällande var i staden 
arenan är placerad och hur den relaterar till både närområde och den 
övriga staden, något som inkluderar relationen till eventuella tidigare 
anläggningar. Andra faktorer gällde mer själva byggnaderna. Jag ville 
studera arenor från arenaboomens inledande skede och sedan fördelat 
fram till dess att avhandlingsprojektet påbörjades.40 Fallstudierna för-
delar sig därmed mellan 2001–2013. En annan skillnad var ägandeför-
hållandena och med detta rollen det kommunala styret hade i arenorna, 
gällande såväl projekteringsfasen som driften. En annan viktig skillnad 
var arenornas storlek – såväl längd, bredd och höjd som antalet åskådare, 
och relaterat till detta projektens storlek – hur mycket arenorna kostade 
att uppföra och vad det kunde peka mot gällande exempelvis konstruk-
tion, material, utrustning, anpassning för olika funktioner, och så vidare.

Förutom viktandet av dessa hårda fakta om fallen skedde urvalet 
också baserat på reflektioner utifrån avhandlingens syften. Vad kunde 
fallen, enskilt och gemensamt, berätta om samtida arenaarkitektur och 

38 Jag ser det som en gyllene medelväg. Hade jag valt att bredda studien till att omfatta fler 
arenor hade själva byggnadsboomen kanske illustrerats fylligare medan förståelsen för hur 
den materialiseras i enskilda byggnader hade fått stryka på foten. Om jag tvärtom hade 
vänt på det och enbart studerat en arena hade just den byggnaden naturligtvis kunnat 
beskrivas utförligare och djupare – men det hade varit svårt att uttala sig om det vidare 
fenomen som är arenaboomen. För en metodologisk diskussion om olika former av fall-
studiemetodik se Rolf Johanssons genomgångar av dess framväxt i exempelvis: Johansson, 
2000; Johansson, 2002; Johansson, 2007.

39 Inledningsvis arbetade jag med flera möjliga fall geografiskt placerade i norra Sverige. När 
urvalsfaktorerna viktades mot varandra framträdde dock större möjligheter med de valda 
fallen placerade i Svealand och Götaland.

40 Vilket kunde bestämmas genom kartläggningen och sammanställningen av databasen.
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arenaboomen som fenomen? Hur kunde beskrivningen av dem fungera 
både som vetenskaplig bevisföring och som exemplifiering för en ut-
veckling som äger rum också utanför dem, i andra anläggningar och på 
andra platser? Det blev därmed viktigt att kunna identifiera relationer 
mellan fallen och andra arenor. Ett exempel på en sådan relation är ge-
nomslaget Löfbergs Arena i Karlstad fick vilket innebar att den ansvari-
ge arkitekten Ulf Bergfjord såväl ritat som skissat på flera andra arenor 
i Sverige.41 Valet av fall är utkomsten av en process om skedde parallellt 
med insamling och bearbetning av materialet. Den processen speglas 
här av att jag avsiktligen inte vill låsa förståelsen av fallen genom att de-
finiera byggnaderna i någon slags utförlig beskrivning. Fallen kommer 
således beskrivas mer utförligt i avhandlingens undersökningskapitel.

Fallen är unika byggnader med unika berättelser. I den här av-
handlingen fyller de funktionen av att fungera som ett slags utgångs-
punkter från vilka övergripande temata extraheras vilka får bäring även 
utanför de mer närstuderade arenorna. Jag är därmed medveten om att 
valet av andra fall naturligtvis skulle ge andra berättelser. Samtidigt är 
jag övertygad om att de större frågor som den här studien svarar på 
–  vad som gör arenor och vad arenor gör samt varför det sker i sådan 
omfattning här och nu – också gäller övriga samtida arenor som är del 
av den pågående arenaboomen.

Urval

Att många av Sveriges kommuner under loppet av ett par årtionden 
fysiskt planerar för arenabyggen, oavsett om det är kommunen i sig 
som är byggherre eller ej, är något speciellt. Vidare är arenor komplexa 
byggnader som regelbundet tillskrivs en mängd informativa betydelser. 
Utvecklingen är dessutom inte ett specifikt svenskt fenomen – det om-
fattande byggandet av arenor återfinns i stora delar av världen. Avhand-
lingsprojektet avgränsas till att sätta den svenska utvecklingen i fokus 
utan att för den skull upprätta något slags internationella skygglappar. 
Istället väljer jag att se detta som en möjlighet att beskriva rörelser som 
går mellan det globala och det lokala, mellan det generella och det spe-
cifika. Avhandlingen diskuterar arkitektur som samhällsfenomen, men 
är för den delens skull inte en samhällsvetenskaplig studie. Det är en ar-
kitekturhistorisk studie (även om historien här ligger omedelbart nära). 

41 Bergfjord och arkitektkontoret Bergfjord & Ivarsson Arkitekter (sedermera Tengbom) har 
även ritat Saab Arena (2004), Hägglunds Arena (2006), Monitor erp Arena (2006), Spar-
banken Lidköping Arena (2009), Fortnox Arena (2012).



31

inledning

Att det är en arkitekturhistorisk studie innebär att det är menings- och 
betydelseproduktion som står i fokus och inte främst samhällets oli-
ka system. Idrottsarenor som svensk arkitektur under 2000-talets för-
sta decennier bildar därmed utgångspunkt för studien utan att för den 
skull kapa möjligheter till rörelser i tid och rum som sträcker sig utanför 
dessa ramar.

Utöver fallen bygger avhandlingen på fler urval och avgränsningar. 
Avhandlingen pekar ut och beskriver något i vardande. Den stora sprid-
ningen i att bygga, bygga om eller bygga till arenor som drog igång under 
åren efter millennieskiftet år 2000 pågår fortfarande. Avhandlingen har 
därmed en tidsmässig start till just millennieskiftet men ett mer flytande 
slut – vilket är 2022, det år avhandlingen läggs fram. Avgränsningen pe-
kar därmed ut ett förhållandevis kort tidsspann om cirka 20 år som ligger 
omedelbart nära i tid. Jag driver därmed en tes i avhandlingen att det som 
sker under denna tidsperiod är något urskiljbart.

Jag har också valt att fokusera på den byggnadsboom av arenor 
som sker i Sverige. Det finns såväl logiska som praktiska orsaker bakom 
det urvalet. Som diskuterats gällande fallstudiemetodiken är ambitio-
nen med projektet att kunna röra mig mellan olika nivåer: från den 
enskilda arenan till fenomenet arenaboomen i stort. Jag är väl medveten 
om att arenor byggs i stor omfattning i stora delar av övriga världen. 
Det hade dock varit svårt att gå ned på objektsnivå om perspektivet 
varit mer globalt. Att hålla mig inom de geografiska gränser som utgör 
Sverige – med tillhörande samordning gällande politisk administration, 
ekonomiska system och generella kulturella betingelser – gör det möj-
ligt för mig att både uttala mig om individuella byggnader och den an-
samling av dem som är byggnadsboomen.

Jag vill dock poängtera att den kronologiska och geografiska fo-
kuseringen är en form av urval och inte en strikt avgränsning. Genom 
såväl transkronologiska som transnationella flöden visar jag hur det 
studerade urvalet relaterar till såväl andra platser som tider.

Byggnadsboomen av arenor utgör det studerade fältet, men av-
handlingens bärighet sträcker sig utanför detta avgränsade fält. Genom 
att analysera och tolka byggnadsboomen av arenor kan vi nå kunskap 
om relationen mellan samhälle och arkitektur. Den stora spridningen 
av olika former av arenabyggnationer under detta korta tidsspann har 
mycket att berätta om den värld vi materiellt konstruerar åt oss själva 
och som sedan återverkar på oss. Till detta hör att avhandlingen är en 
arkitekturstudie – det är hur arenorna konstrueras som arkitektoniska 
objekt som står i fokus.
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Material

Arkitekturanalyser i fält har utgjort en bärande metod för insamling 
av material. Jag har vid flera tillfällen besökt de studerade arenorna. 
Det har skett i form av anmälda studiebesök, men också besök vid oli-
ka typer av evenemang, guidade turer, arkitekturvandringar och som 
seminarier. Förutom de arenor som utgör studiens fall har jag besökt 
ett antal andra anläggningar i Sverige och utfört fältanalyser i Italien, 
Spanien, Storbritannien, Tyskland och usa. Vid arkitekturanalyserna 
har jag rört mig runt och i anläggningarna, i de utrymmen jag har haft 
tillgång till. Fältarbetena har noga förberetts utifrån studiens syfte. De 
har sedan dokumenterats i form av utförliga anteckningar, fotografier 
och filmer på plats. Efter besöken har dessa samlats upp, gåtts igenom 
och kompletterats med ytterligare anteckningar. Slutligen har material-
et samlats och satts samman med övrig informationsinhämtning.

I praktikerna identifierar jag hur arenorna konstrueras som ob-
jekt. Jag frågar vad som beskrivs som betydelsebärande för hur de utfor-
mas och för hur de brukas. I och med närheten i tid till det studerade 
materialet finns informationen till stor del hos de personer, organisatio-
ner, myndigheter och företag som varit eller som fortfarande är delak-
tiga i utformandet och driften av arenorna. Därmed utgör intervjuer en 
viktig metod för inhämtandet av empiri för avhandlingen.

Jag har genomfört fem intervjuer med sammanlagt sju personer. 
De personer som intervjuats är Fredrik Källström, White Arkitekter, 
ansvarig arkitekt för Tele2 Arena, Stockholm; Ulf Bergfjord, Bergfjord 
& Ivarsson (sedan 2011 Tengbom), ansvarig arkitekt för Löfbergs Are-
na, Karlstad; Percy Nilsson, Parkfast AB och Malmö Arena, byggherre 
för Malmö Arena; Peder Knutsson, Arkoteknik (sedan 2008 Tengbom), 
ansvarig arkitekt för Guldfågeln Arena, Kalmar; Ronny Nilsson, Kal-
mar, tidigare styrelseordförande i Kalmar FF och VD för Kalmar Are-
na AB; Mattias Rosenlund, Kalmar, vid tiden klubbchef i Kalmar FF; 
Thomas Lundgren, Örnsköldsvik, samhällsplanerare tidigare verksam 
vid Örnsköldsvik kommun.

Precis som när det gäller utformningen av fallstudien i stort finns 
vissa val att göra när det kommer till intervjuer som form av empiri. Ska 
en person få representera hela byggnaden och dess tillkomst eller ska så 
många personer som möjligt – med lika många skilda perspektiv – få 
komma till tals? Här måste avväganden göras som inte bara motiveras 
av informationsläget, utan också av rent avhandlingstekniska skäl. Vad 
det finns tid och möjlighet att göra utifrån projektet som helhet? Jag 
har sett materialet som kommer ur intervjuerna som en specifik form av 
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material, vilket kompletteras av andra former genom datatriangulering. 
Jag har därmed gjort urvalet av intervjupersoner beroende på källäget 
för den specifika byggnaden och på vilken information jag är i behov 
av utifrån studiens syfte och frågeställningar. Som framgår av professi-
onerna ovan har det framför allt rört frågor gällande den arkitektonis-
ka processen, vilka arenornas arkitekter varit mest lämpliga att svara 
på. Dock inte uteslutande vilket motiverar att jag även utfört intervjuer 
med representanter för andra professioner och roller.

Intervjuerna har utformats som kvalitativa forskningsintervjuer som 
de beskrivs av Steinar Kvale. De har tagit formen av ett samtal där jag på 
förväg definierat tematik och öppnare frågor som fått vägleda samtalet. 
Denna vägledning har fungerat som ett ramverk inom vilket samtalen 
fått löpa förhållandevis fria.42 Intervjuerna har pågått i cirka 1–2 timmar 
och har dokumenterats genom inspelningar och anteckningar. Inspel-
ningarna har sedan grovt transkriberats.43 Materialet som kommer ur 
intervjuerna utgörs av en kombination av ljudfiler, transkriberingar och 
anteckningar som satts samman till en helhet och sedan analyserats.44

Den information som hämtas ur intervjuerna kombineras med 
text- och bildbaserat material som dokumenterar tillkomsten och bru-
ket av arenorna. Det rör sig om ett material tillgängligt i olika former 
och via olika medier: tidningar och tidskrifter, arenors och hyresgästers 
hemsidor, digitala supporterfora samt kommunal diarieföring. Materi-
alet kompletterar den information som inhämtas via intervjuerna och 
ger tillsammans med arkitekturanalysen en triangulering gällande em-
pirins beskaffenhet och värde. När det gäller avhandlingens första kapi-
tel har jag också använt mig av arkivmaterial.

Sammantaget är materialet således heterogent till sin samman-
sättning vilket också speglar de metoder som används för att analysera 
materialet och den teori som tillämpas för att tolka analysens resultat.

42 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 1997, s. 32ff.
43 Intervjuerna är framför allt en form av informationsinhämtning. Jag har inte haft nå-

got behov av att analysera själva intervjusituationen och utskrifterna har en mer formell, 
skriftspråklig karaktär. Kvale, 1997, s. 156. Ljudspår, anteckningar och transkriberingar 
finns i författarens ägo.

44 Analysen av intervjuerna har således skett enligt vad Kvale beskriver ad hoc: Kvale, 1997, s. 
184–185.
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Actor-network Theory

Arkitekturanalyserna i avhandlingen utförs med hjälp av nätverkste-
oretiska begrepp som till sin helhet eller till sina delar hämtas från 
Actor-network Theory. ant fungerar som en teoretisk utgångspunkt 
där några av dess mest centrala begrepp används operativt. Begreppen 
hämtas dels från klassiska företrädare för ant som de ovan nämnda 
Bruno Latour, John Law och Annemarie Mol, men också från forskare 
som utvecklat ant för mer arkitekturspecifika studier: Mattias Kärr-
holm och arkitekten och arkitekturforskaren Albena Yaneva. Viktiga 
forskare för min förståelse av ant och mitt bruk av några av dess be-
grepp är också designhistorikern Kjetil Fallan och konstvetaren Elin 
Manker. Just Manker beskriver grunderna i ant på ett fördelaktigt 
enkelt sätt:

Att såväl människor som andra materiella och immateriella företeelser är 
aktörer vilka påverkar varandra genom meningsskapande relationer är en 
grundläggande ståndpunkt inom ant. […] Att det är aktiva relationer 
mellan aktörer, agens, som definierar när en aktör är en sådan, att dessa 
samverkar som nätverk, samt att därtill aktörer är heterogena.45

Inom ant är inte bara människor aktörer utan allt som gör skillnad 
–  som påverkar – kan vara en aktör. I och med att ant har sin grund i 
sociologin är det också just detta, att även objekt, idéer och situationer 
kan vara aktörer likställda människan, som blivit mest kritiserat och 
debatterat.46 I Reassembling the Social går Latour, i 2005 års upplaga, till 
svaromål mot kritikerna och ställer upp ant som en motvikt till vad 
han kallar den traditionella sociologins krav på antingen struktur eller 
agens. För att förstå innebörden hos de viktiga begreppen måste vi allt-
så förstå vad det är Latour (och andra företrädare för ant) argumente-
rar mot.

45 Manker, 2019, s. 32.
46 H. M. Collins & Steven Yearly, ”Epistemological Chicken”, i Science as Practice and Cul-

ture (red.) Andrew Pickering, Chicago & London, 1992; Michel Callon & Bruno Latour, 
”Don’t Throw the Baby Out with the Bath School”, i Science as Practice and Culture (red.) 
Andrew Pickering, Chicago & London, 1992.
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latour och det sociala

[S]ocial, for ant, is the name of a type of momentary association which 
is characterized by the way it gathers together into new shapes.47

Det Latour i Reassembling the Social motsätter sig är tendensen inom 
samhällsvetenskaperna att förutsätta att det finns ”något” som kan 
kallas social struktur, social dimension, samhällsordning, eller liknan-
de. Ett något som då skulle vara skilt från andra domäner som ekonomi, 
geografi, vetenskap, politik eller konst och arkitektur. Vidare att andra 
ting kan vara sociala om de uppfyller vissa krav: de kan inte vara fri-
stående från detta något, de måste på något positivt eller negativt sätt 
förhålla sig till det. Och när den sociala domänen väl identifierats kan 
den – oavsett hur vag den är – användas för att belysa specifikt sociala 
fenomen: med andra ord att det sociala används för att förklara det 
sociala. Ytterligare en aspekt av detta som Latour vänder sig mot är att 
detta sociala också kan användas för att ge en speciell förklaring till det 
som andra domäner inte kan redogöra för.48 Genom att åberopa sociala 
faktorer kan sociala aspekter av icke-sociala fenomen förklaras (tänk 
exempelvis sociala dimensioner av…, eller socialt inflytande på…).

Kontentan är alltså, enligt Latour, att det inom samhällsvetenska-
perna finns en rådande övertygelse om existensen av en social kontext 
i vilken icke-sociala aktiviteter äger rum. Denna kontext är en del av 
verkligheten och den kan användas som en särskild sorts kausalitet för 
att förklara de återstående aspekter som andra domäner av samhället/
verkligheten inte kan förklara fullt ut. Vanliga aktörer är fullt omslutna 
av den sociala kontexten och den är enbart synlig för de disciplinerade 
ögonen hos sociologer eller socio-forskare från andra discipliner.49

Latour menar istället att det inte finns någon samhällelig ord-
ning, social struktur eller kontext i vilken allt annat underordnas. Det 
går inte att förklara andra domäner med hjälp av någon social kraft. Det 
sociala kan inte belysa andra domäner. Istället menar han att man ska 
vända på steken: hur andra domäner sitter ihop kan förklara vad just 
det sociala är. Det sociala är inte något homogent, det sociala är enligt 
Latour ett spår av associationer mellan heterogena element.50 Det soci-
ala blir ett slags aktiv rörelse mellan ting som inte är sociala i sig:

47 Latour, 2005, s. 65.
48 Bruno Latour, Tinget återställt: en introduktion till Actor-network Theory, (övers. Linnea Kjell-

berg), Lund, 2015, s. 15.
49 Latour, 2015, s. 16.
50 Latour, 2015, s. 17–19.



36

nordell | arenaboom

I have argued that most often in social sciences, ’social’ designates a type 
of link: it’s taken as the name of a specific domain, a sort of material […] 
For ant, as we now understand, the definition of the term is different: it 
doesn’t designate a domain of reality or some particular item, but rather 
is the name of a movement, a displacement, a transformation, a transla-
tion, an enrollment. It is an association between entities which are in no 
way recognizable as being social in the ordinary manner, except during 
the brief moment when they are reshuffled together.51

Latours poäng är att om det finns en social ordning/struktur/kontext 
som allt annat är speglingar av – varför överhuvudtaget studera dessa 
speglingar? När strukturen väl är identifierad borde allt annat per au-
tomatik också vara förklarat. Problemet, återigen, blir att den sociala 
strukturen används för att förklara sociala kopplingar. Det Latour men-
ar är att det inte finns något socialt kitt – det sociala är ett resultat av 
att icke-sociala ting skapar icke-sociala förbindelser. Latours mål är att 
skapa en sociologi som åter tar fasta på detta hopsättande av koppling-
ar: reassembling the social – en återgång till latinets socius = följeslagare, 
från sequ, sequi ”att följa” (följa spåren av kopplingarna).52

spår och agens – att göra skillnad

After all, there is hardly any doubt that kettles ’boil’ water, knifes ’cut’ 
meat, baskets ’hold’ provisions, hammers ’hit’ nails on the head, rails 
’keep’ kids from falling, locks ’close’ rooms against uninvited visitors, 
soap ’takes’ the dirt away, schedules ’list’ class sessions, prize tags ’help’ 
people calculating, and so on.53

I Latours sociologi kan man således inte förklara något med hjälp av 
struktur, social kontext eller samhällelig ordning. Det finns heller inget 
socialt kitt eller socialt stoff som binder samman två sociala ting. Det 
sociala kan aldrig förklara något socialt. Att något är socialt innebär att 
det har en relation med, att det påverkar och blir påverkat av, någonting 
annat. 

Att påverka eller göra skillnad pekar ut en form av aktivitet – att 
något måste hända. Det är alltså i de aktiva relationerna som agens för-
delas. Latour beskriver agerande på följande sätt: ”Action is not done 
under the full control of consciousness; action should rather be felt as 

51 Latour, 2005, s. 64–65.
52 Latour, 2015, s. 18.
53 Latour, 2005, s. 71.
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a node, a knot, and a conglomerate of many surprising sets of agencies 
that have to be slowly disentangled”.54

Att agens ses som något fördelat är inte i sig en radikal tanke. 
Men där tidigare sociologer (och företrädare för andra discipliner) för-
klarar spridningen som just social struktur eller samhällelig ordning och 
därmed samlar det som varit spritt till ett homogent socialt stoff; där 
går ant mot strömmen och gör en poäng av spridningen.55 Som Kärr-
holm påpekat finns det i den här förståelsen av agens ett nära släktskap 
med Michel Foucaults maktbegrepp. Agens är inte något internerat hos 
subjekten, det är inte något en aktör kan ”besitta”, utan precis som med 
Foucaults makt fördelas agens mellan aktörer i form av relationer.56 
Denna relationella förståelse av agens gör också att den/det som är ak-
tör i en situation inte nödvändigtvis är det i en annan.

En viktig poäng som Manker tar upp med hänvisning till La-
tour är att relationer också kan upprättas utan någon efterföljande 
påverkan, med resultatet att agens inte fördelas och aktörskap inte 
upprättas. Manker använder Karen Barads begrepp interaction och in-
traaction, men jag finner Latours begrepp intermediary och mediator 
lika brukbara.57 Om något i en relation fungerar som intermediary 
kan den/det närmast beskrivas som en tom mellanhand där inget sker 
mellan input och output – det ena räcker för att beskriva det andra 
och själva mellanhanden är i en analytisk mening verkningslös. En 
mediator å andra sidan är en medlare där påverkan sker, där något 
händer i relationen mellan aktörerna, det vill säga att de – på något 
sätt – påverkas av relationen.

relationer: materialitetens semiotik

Aktörer blir till aktörer när de mobiliseras genom relationer och agens 
uppstår när relationerna stabiliseras i nätverk. Begreppet nätverk ska 
inte ses som att det pekar ut något konkret (Latour exemplifierar med 
elledningar, avloppsnät och Manker med järnvägsnät) utan är ett sätt 
att beskriva relationer mellan aktörer. Nätverksanalys är således ett sätt 
att metodiskt beskriva och analysera materialet, det är metaforiskt och 
pekar inte ut något verkligt. Precis som Manker ser jag nätverk som 

54 Latour, 2005, s. 44.
55 Latour, 2005, s. 44–46.
56 Mattias Kärrholm, Arkitekturens territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och gestalt-

ning i stadens offentliga rum, Diss: Lunds Universitet, Lund, 2004, s. 100–106.
57 Manker, 2019, s. 33, not 60; Latour, 2005, s. 39.
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ansamlingar av aktörer som medvetet eller omedvetet är medskapare 
till varandra.58

John Law beskriver ant som en materialitetens semiotik.59 Semio-
tik ska här inte uteslutande ses som det systematiska studiet av tecken 
utan mer som vetenskapen om betydelser. Kärnan i denna semiotiska 
förståelse av betydelser är att de inte ses som en gång givna utan som 
relationella; att betydelser alltid skapas i relationer som är situerade och 
att det finns en arbiträritet mellan det betecknande och det betecknade. 
ant representerar en materialitetens semiotik eftersom alla betydelser 
och all påverkan produceras i ontologiskt heterogena nätverk.60 Det som 
håller samman nätverken är relationerna, som kan förstås semiotiskt: 
de olika elementen i nätverket både definierar och formar varandra.61

nätverk och aktör-nätverk

Det är den här relationella förståelsen av hur mening och betydelser 
bildas som är grunden i själva begreppet Actor-network. En aktör får 
sin agens av en samling meningsbärande relationer till andra aktörer: 
aktören kan endast agera i form av att samtidigt vara ett aktör-nätverk. 
Värt att betona här är alltså att det inte handlar om ett kopplat nätverk 
av fria och homogena aktörer som besitter sin agens (aktörer i nätverk) 
utan att varje aktör blir just aktör och har möjlighet att agera genom 
att den är ett nätverk av andra heterogena aktörer, mänskliga som 
icke-mänskliga, materiella som immateriella, som genom att de samlas 
fördelar agens (aktör-nätverk).

Kärrholm lyfter fram att ting bidrar till att verkställa ett program 
lika bra, eller ibland bättre, än vilken mänsklig aktör som helst. Ett pro-
gram är här en kedja av aktörer som ska översätta en maktordning. La-
tours paradexempel är en hotelldirektör och den kedja av aktörer som 
går från direktören till portiern, en skylt med direktörens uppmaning, 
bronsklumpen på nyckeln och hotellgästen, och där programmet inne-
bär att direktören vill ha kvar sina nycklar. Makten över programmet är 
effekten av en rad samverkande aktörer i ett nätverk.62

58 Manker, 2019, s. 35; Latour, 2005, s. 129.
59 John Law, ”Actor Network Theory and Material Semiotics, Version of 25th April 2007”, 

Paper Draft, Lancaster, 2007.
60 Kärrholm, 2004, s. 122.
61 Law, 2007, s. 7.
62 Kärrholm, 2004, s. 117–118.
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En aktör definieras av sin roll i nätverket, det rör sig således om 
ett relationellt aktörsbegrepp. En aktör motsvarar inte ett på förhand 
definierat objekt eller subjekt utan definieras av sin roll i en specifik 
kontext (nätverket) där alla länkar är likvärdiga. Aktörer represente-
rar inte enbart agerande subjekt utan också icke-människor, tekniska 
apparater, mikrober, konventioner eller regler – kort sagt ting. Inom 
ant genereras alla betydelser och all påverkan i materiella nätverk av 
artefakter, människokroppar, manicker, et cetera. Både människor och 
maskiner beskrivs i termer av materiella aktörer (eller aktanter, vilket 
beskrivs närmare nedan).63

Latour menar att en aktör är vad som fås att agera av många an-
dra. En aktör är alltså inte en agent som självständigt agerar baserat på 
en innevarande agens den på förhand besitter. Något blir till aktör för 
att den/det får kraft eller möjlighet till att agera av många andra aktörer:

any thing that does modify a state of affairs by making a difference is 
an actor […] Thus, the questions to ask about any agent are simply the 
following: Does it make a difference in the course of some other agent’s 
action or not?”64

Jämför det med hur arkitektur- och urbanhistorikern Anthony D. King 
beskriver byggd miljö i Buildings and Society (1980): 

Built environments encode or give expression to a particular set of cul-
tural rules and also influence both social and cognitive environments. 
How people build not only results from but also influences how people 
think.65

Det växelspel King beskriver mellan den byggda miljön och människor, 
det vill säga hur byggnader inte bara byggs av människor utan gör nå-
got tillbaka, är precis vad Latour menar med påverkan/göra skillnad/
modifiering.

Latour och Yaneva beskriver de heterogena aktör-nätverken väl 
i sin essä Give me a Gun and I will Make All Buildings Move: An ANT’s 
View of Architecture (2003) om ant och arkitektur: en arkitekt kan i en 
traditionell mening uppfattas som en aktör. Men ingen arkitekt ritar en 
byggnad ex nihilo.66 En mängd ting aktiveras hos en arkitekt i formandet 

63 Kärrholm, 2004, s. 119ff.
64 Latour, 2005, s. 71.
65 Anthony D. King, ”Introduction”, i Buildings and Society: Essays on the Social Development of 

the Built Environment (red.) Anthony D. King, London, 1980, s. 27.
66 Latour, 2003, s. 50; även citerat i Fallan, 2011, s. 195.
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av en byggnad: idéer, beställare, byggnadslagar och regler, arbetskam-
rater, pennor, papper och datorer, ingenjörer, tomtstorlekar, budgetar, 
materialval, osv. Allt detta och mer därtill samlas hos arkitekten när 
den kan agera som aktör. Om fokus istället flyttas till arkitekturen, till 
byggnaden, kan vi se att den också är en aktör som samlar arkitekter, 
ägare, brukare, men också andra byggnader, städer, funktioner och for-
mer, ändrade villkor och ombyggnationer, et cetera.67 Direkta fördelar 
med nätverksperspektivet i studiet av arkitektur är dels möjligheten att 
betona komplexiteten i dess tillkomstprocess, där fokus breddas från att 
bara ligga på arkitekten; dels möjligheten att betona arkitekturens liv 
bortom design- och produktionsfasen.

Latour är snabb med att poängtera att det heterogena aktörska-
pet inte ska ses som att det är aktörerna som determinerar agerandet – 
att hammare styr och kontrollerar själva spikandet exempelvis, det vore 
bara att vända på steken. Poängen är att ting är med och påverkar och 
att det sker i paritet med mänskliga aktörer.68 I ant:s uppfattning om 
det sociala kan mänskliga, icke-mänskliga, materiella och icke-materiella 
ting vara aktörer. Som Fallan skriver fram är detta dock inte särskilt 
svårsmält i studiet av arkitektur. Att arkitekturen betyder något och gör 
något är knappast kontroversiellt varken inom arkitekturens praktik 
eller dess teori.69 I den här avhandlingen sällar jag mig till förståelsen 
att aktörer kan ta vilken form som helst – så länge de gör skillnad och 
lämnar någon form av spår.70 

aktörer och aktanter

För att fånga upp heterogeniteten hos möjliga aktörer finns inom ant 
ytterligare ett begrepp: aktant. I artikeln ”Building Type Production 
and Everyday Life” (2013) beskriver Kärrholm i en not hur han ser på 
skillnaden mellan aktör och aktant:

En aktör används här om något som bidrar med en viss påverkan i en 
specifik situation, det är ett koncept som används för att separera vad 
ett ting gör från vad det är. […] En aktant används här för att denotera 
en mer abstrakt aktör, det vill säga för att specificera en ”typisk” aktör.71

67 Latour & Yaneva, 2008.
68 Latour, 2005, s. 71–72.
69 Fallan, 2011.
70 Latour, 2005, s. 52–53.
71 Kärrholm, 2013, s. 6, min översättning och kursivering.
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I noten väljer Kärrholm att exemplifiera med sin personliga gula kaf-
fekopp som är en viktig aktör för hans kaffepaus, medan det mer all-
männa ”kaffekopp” ofta är en viktig aktant i alla sorters kaffepaus-si-
tuationer. Kärrholm bygger sitt argument med hänvisning till Latours 
Reassembling the Social. Den tes Latour för i det refererade avsnittet är 
inte att just visa på skillnaden mellan aktör och aktant, utan att vad som 
helst får status av aktör, om den/det påverkar eller gör någon skillnad.72 
När Latour förklarar aktantbegreppet utförligare beskrivs det som ett 
tekniskt begrepp för att fånga upp de aktörer som kan påverka en given 
situation, men som det är svårt att klart och tydligt avgränsa – det vill 
säga ge form/figuration.73 Exempel skulle kunna vara diskurser, normer 
eller maktordningar. 

Fallan förklarar det annorlunda. I och med att det inte finns nå-
gon skillnad mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer menar Fallan 
att de bättre beskrivs som aktanter, något som påverkas att agera. I Fall-
ans beskrivning av skillnaden mellan en aktör och aktant så identifieras 
en aktör av vad den gör och en aktant av att den fås att agera. Skillnaden 
kan uttryckas i perspektiv: när man ser på något som en aktör ser man 
till dess effekter; när man ser till något som en aktant ser man till hur 
den påverkas att agera. Fallan bygger sin definition på Latour men han 
hänvisar enbart till en sida i Reassembling the Social (s. 46) där det inte 
direkt är skillnaden mellan aktör och aktant som poängteras.74

I sin avhandling skriver Kärrholm att aktör och aktant används 
synonymt inom ant.75 Kärrholm resonerar dock vidare och menar att 
det finns en semiotisk poäng med aktantbegreppet. Hans förklaring 
påminner om Fallans i det att betydelser kan spåras till aktanter vilka 
beskrivs som: det som får saker att hända. Den semiotiska poängen är att 
aktanterna är helt frikopplade från en viss agent. Betydelserna spåras till 
aktanter och inte till objekt eller subjekt. Det gör också att varje männ-
iska eller ting kan anta skilda aktantroller i olika sammanhang. Eller 
att en grupp människor eller aktörer tillsammans kan utgöra en aktant. 
Kärrholm menar vidare att aktant infördes i semiotiken just för att ak-
tör blivit så sammankopplat med agerande människa eller institution. 
Bruket av begreppet pekar då ut ett analytiskt sammanhang.76 I en se-
nare artikel, ”In Search of Building Types” (2016), bygger Kärrholm is-

72 Latour, 2005, s. 71.
73 Latour, 2005, s. 54-55, 71.
74 Fallan, 2011, s. 187; Latour, 2005, s. 44–46.
75 Kärrholm, 2004, s. 123.
76 Kärrholm, 2004, s. 122–123.
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tället vidare på Latours abstrakta nivå – motsvarande definitionen som 
inleder den här texten – där han menar att en aktör är något konkret 
som bidrar till att förändra eller påverka en situation, hans exempel är 
i det här fallet en blå kaffekopp (istället för den tidigare gula) som har 
en tydlig roll i kaffepausen. En aktant agerar istället på en mer abstrakt 
nivå. För att vara kvar i kaffepaus-exemplet utgörs aktanten av själva 
idén om kaffekopp som något aktivt i kaffepausen som situation. Rollen 
som kaffekopps-aktanten har är något som återkommer i flera konkreti- 
seringar av kaffepausen där kaffekopps-aktanten byts ut till konkreta 
kaffekopps-aktörer. Detta blir viktigt för fortsättningen och kommer 
förklaras mer utförligt nedan.77

Hur aktantbegreppet ska definieras är således inte helt klart inom 
ant. Detta lyfter Kärrholm i ”In Search of Building Types” där han vi-
sar hur Latour vid olika tidpunkter definierar aktant på varierande sätt: 
ibland följandes det abstrakta spåret, ibland mer enligt Fallans tolkning 
och ibland att aktör och aktant är raka synonymer.78

aktant som byggnadstyp eller byggnadskategori

Kärrholm väljer att skapa en egen funktion för aktantbegreppet. Han 
gör det med utgångspunkt från hur byggnadstyper kan användas för ar-
kitekturanalys. Han tar stöd i A. J. Greimas & Joseph Courtés semiotik 
som definierar en aktant som varelser eller ting som i vilken form som 
helst tar del i processer. Aktanter är abstrakta roller som ännu inte fyllts 
med semantiska eller ideologiska investeringar. Det är här Kärrholm 
ser en öppning mot sin förståelse av byggnadstyp. En aktant är inte en 
konkret aktör utan en aktörstyp.

Här blir det viktigt att föra in en diskussion om typer kontra kate-
gorier. I sin genomgång av forskning om byggnadstyper i Sverige fram-
håller Karlsmo och Löfgren (2016) att forskningen till stor del fördelat 
sig mellan en uppfattning om typer baserade i byggnaders form eller 
funktion. Vidare lyfter de fram det starka genomslag projektet Svensk 
stad fick för byggnadstypsforskningen, vilket betonade hur ekonomiska 
och sociala funktioner föregår formen. En viktig poäng de gör är att 
retoriskt ställa frågan om arkitekturforskaren då ens behöver studera 
den byggda formen alls, eller om det räcker att bekanta sig med den av-
sedda funktionen och byggnadsprogrammet för att analysera och tolka 

77 Kärrholm, 2016, s. 55–56.
78 Kärrholm, 2016, s. 58.
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byggnaden.79 Om forskaren dessutom väljer att ta rygg på Latour och 
helt upplösa den sociala kontexten till fördel för heterogena nätverk 
så får det stora konsekvenser: om det inte finns en social ordning som 
föregår formen, vad händer då med byggnadstypen som ska svara mot 
den? Karlsmo och Löfgren citerar Thomas A. Markus, arkitekt och arki-
tekturteoretiker, som menar att förhållandet mellan form och funktion 
är arbiträrt, en given form kan användas för olika funktioner och vice 
versa.80 De påkallar därmed ett slags vaksamhet för hur en byggnadstyp 
ska definieras och ger insikt om dess begränsningar.

Kärrholm, med stöd i bland annat Karlsmo och Löfgren, identi-
fierar två huvudsakliga problem med byggnadstypsforskningen: dels att 
den, som ovan nämnts, tenderar att fokusera på idéer och uppgifter som 
föregår själva byggnaden; dels att den tenderar att fokusera på antingen 
form eller funktion.81 Med hjälp av aktantanalys menar Kärrholm att 
man kan kringgå dessa två problem. Det handlar alltså inte om att helt 
avvisa de tidigare perspektiven utan om att omdefiniera vad som så att 
säga skapar ramverk för själva kategoriseringen. Begreppet kategori får 
här ses som en nyckel i diskussionen.

Kärrholm tar stöd i Latour och Yaneva och menar att byggnads-
typer inte ska ses som låsta till någon form av fördefinierad kategori, 
utan istället som rörliga mål. Att se arkitektur som process och praktik, 
som något ständigt pågående – från idé, över konstruktion, bruk och 
rivning, till minne – är också vad just Latour och Yaneva (2008) fram-
håller i deras essä om arkitektur från ett ant-perspektiv.82 En byggnad 
gör skillnad i en specifik situation och blir associerad till byggnader som 
har, eller har haft, liknande verkan. Verkan är alltid resultatet av ett 
aktör-nätverk bestående av en mängd aktörer som tillsammans fördelar 
agens (det vill säga ger verkan). Poängen här är att om forskaren släpp-
er den strikta kategoriseringen kopplad till form och/eller funktion så 
inser hon att den verkan en samling byggnader kan ha kan abstraheras 
och kategoriseras på en mängd olika sätt – nya typer kan genereras.

Det mest grundläggande att ta med från Kärrholms definition är att 
kategoriseringen inte ska ske på något i förväg uppställt och vidare att ka-
tegoriseringen sker genom att se till arkitektur som praktik och process, det 
vill säga genom att följa aktörerna – spåra hur de samlas i nätverk.

79 Karlsmo & Löfgren, 2016, s. 22.
80 Karlsmo & Löfgren, 2016, s. 22; Thomas A. Markus, Buildings & Power: Freedom and Con-

trol in the Origin of Modern Building Types, London, 1993, s. 8.
81 Kärrholm, 2016, s. 57.
82 Latour & Yaneva, 2008.
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Resultatet av Kärrholms omdefinition av byggnadstyp är att själ-
va begreppet ”typ” måste ses annorlunda än konventionen. Han illu- 
strerar konventionen med arkitekten och forskaren Philip Steadmans 
förklaring att något innehåll i en typ – det innehåll som gör den igen-
kännbar – delas av alla dess instanser. Det vill säga, för att en byggnad 
ska tillhöra en typ måste den innehålla något essentiellt som delas av 
alla andra byggnader som tillhör typen. Men om man istället använder 
sig av Kärrholms definition som fokuserar på påverkan/resultat/effekt 
istället för innehåll så behövs inte detta fokus på en eller flera essentiella 
egenskaper som pekar ut typen. Istället kan den definieras om en eller 
flera delar ur en hel repertoar aktiveras. En byggnadstyp utgörs då av 
att flera byggnader har en viss verkan gemensamt, men de konkreta 
beståndsdelarna i den här verkan behöver inte vara av samma slag utan 
kan variera inom typen. Typen kan också beskrivas som flytande, att 
den utgör en familj av likheter utan krav på specifika egenskaper. Det är 
också här som Kärrholm ser relationen mellan aktant och aktör: en typ 
förhåller sig till inkarnationerna av den som en aktant förhåller sig till 
aktörer; som hur idén om en kaffekopp som viktig i situationen kaffe-
paus förhåller sig till min kaffekopp i min kaffepaus.83 Byggnadstypsak-
tanten kan innehålla en mängd olika former och funktioner där en eller 
flera mobiliseras på olika sätt i specifika aktör-nätverk. Jag kanske inte 
ens dricker kaffe men skåpet i fikarummet innehåller kaffekoppar och 
därför är det bekvämt att dricka vatten ur dem när jag har paus – kaffe-
koppsaktanten aktiverad.

Med det här perspektivet kan begreppet arena förklaras som en 
byggnadstypsaktant. Vad en arena är kan inte ställas upp på förhand. 
Det finns för många variabler, för många varianter för att en arena ska 
kunna definieras utifrån gängse byggnadstypsforskning. Samtidigt finns 
det någonting som ramas in av begreppet arena, dock är inte ramverket 
klart definierat, det är flytande och rör sig över många olika former och 
funktioner – som dessutom varieras och förändras över tid. Definitio-
nen av en arena kan således inte reduceras till en beståndsdel som åter-
kommer hos alla konkreta aktörer. Definitionen är istället en aktant, 
en aktörstyp, där typ inte kan ställas upp som en fördefinierad kategori 
utan är något som måste hämtas in empiriskt ur konkreta exempel, det 
vill säga hos arenor som de görs genom praktiker.

Kärnan i Kärrholms resonemang är att typer, i meningen på för-
hand uppställda kategorier, kan tjäna mycket på att utvecklas genom ak-

83 Kärrholm, 2016, s. 58.
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tantanalys. Jag följer Kärrholms resonemang men väljer att ytterligare 
följa den problematisering Karlsmo och Löfgren gör av typ-begreppet 
för att istället ersätta det med begreppet kategori. Något som är fullt 
möjligt att göra utan att överge innehållet i Kärrholms definition.84

stabilisering och black-boxing

Ett nätverk blir effektivt, det gör något, när det stabiliseras. Stabilise-
ringen brukar inom ant beskrivas som black-boxing. Gieryn utveck-
lar detta begrepp specifikt för arkitektur. Ett exempel på stabilisering/
black-boxing är när en design övergår i byggd form. Det som en gång 
var en förändringsbar ritning blir ett byggt objekt. Det som var många 
möjligheter övergår till att bli faktiskhet. Gieryn menar att resultatet är 
en black-box som stabiliserar eller låser fast både de materiella artefak-
terna och de sociala relationer som samlats i dess utformning.85 

En poäng Manker lyfter fram med nätverksteorin är att nätverken 
inte är statiska, de bör hellre ses som process, vilket också lyfts fram i 
Mols förståelse av nätverksbegreppet. Som Mol poängterar är sättet att 
analysera denna process genom att se till praktiken. En viktig poäng att 
göra här är att även om aktör-nätverken konstant måste produceras och 
reproduceras som process, så sker ändå en stabilisering av relationerna 
–  agens uppstår – vilket lämnar spår. Som Latour påpekar i Reassembling 
the Social, om något inte gör någon skillnad så är det ingen aktör, och om 
något sker så måste lämna något avtryck.86

Mattias Kärrholm sätter fingret på att stabiliseringen av ett nät-
verk är att skapa förutsägbarhet.87 De verksamma delar som befinner 
sig i den svarta lådan, eller kanske bättre som döljs av den, behöver inte 
ifrågasättas eller prövas. De tas helt enkelt för givna. Viktigt att poäng-
tera är att ett stabiliserat aktör-nätverk, en black-box, inte är något pe-
trifierat. En byggnad återskapas ständigt både materiellt och diskursivt; 
en black-box kan öppnas, ett stabiliserat aktör-nätverk kan – för att tala 
med Latour – återsamlas.88

84 Tyvärr är begreppet ”byggnadskategoriaktant” till och med ännu värre semantiskt än 
”byggnadstypsaktant”. När jag i avhandlingen skriver om aktanter i relation till byggnads-
kategoriseringar är det definitionen ovan som bildar det teoretiska fundamentet.

85 Gieryn, 2002, s. 42.
86 Se exempelvis Latour, 2005, s. 79.
87 Kärrholm, 2004, s. 119.
88 Med hänvisning till just titeln på Latours mest spridda verk Reassembling the Social. Se även 

Albena Yaneva & Liam Heaphy, ”Urban Controversies and the Making of the Social”, i 
Arq: Architectural Research Quarterly 16:1, 2012, s. 32–33.
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Arkitektur som rum

För avhandlingen handlar det således om att identifiera och analysera 
vilka aktörer (även i form av aktanter) som samlas i arenorna och att 
se vad den samlade agensen ger för effekter. Fokus läggs mer på vad 
specifika exempel gör än redan fördefinierade aktörers (ofta mänskliga 
intressenters) i förväg etablerade avsikter. Utifrån ant kan en aktör de-
finieras som något konkret som gör skillnad. Aktören kan vara mänsklig 
eller icke-mänsklig, materiell eller immateriell. En aktant, däremot, är 
också något som gör skillnad, men i kontrast till aktören är en aktant is-
tället något mer abstrakt. En aktant är en idealaktör i abstraherad form, 
i den här studien bestämd av transnationella, transkulturella och trans-
kronologiska flöden. Genom att empiriskt identifiera aktör-nätverken 
och följa deras flöden kan aktanter verksamma i nutida arenor ringas in.

I Reassembling the Social lyfter Latour fram objektens betydelse för 
hur människor agerar. I ett retoriskt retsamt manér ställer han frågor 
om (den tvivlande) läsaren på allvar tror att det inte spelar någon roll 
om man spikar med eller utan en hammare, byter kanal på tv:n med eller 
utan en fjärrkontroll, saktar ned en bil med eller utan en vägbula, et cete-
ra.89 Hans poäng är att visa att objekten gör någonting, att de tillför age-
randet något, att de är aktörer eller deltagare i händelsen. Detta ska inte 
likställas med att objekten determinerar agerandet, utan att det mellan 
kausalitet och blott existens finns en omfattande skala, det behöver inte 
vara antingen/eller. Saker kan göra en mängd saker: tillåta, blockera, 
influera, inbjuda, förbjuda, et cetera.90

Arkitektur är dock inte enbart materialitet. Arkitektur är också 
vad som avgränsas av det materiella – det vill säga vad som vanligt-
vis beskrivs med begreppet rum. Rum och dess derivat rumslighet är 
dock förhållandevis omtvistade och därmed inte helt okontroversiella 
begrepp. På engelska kan de översättas till spatiality och space och be-
greppen har vida diskuterats inom såväl arkitekturteorin som filoso-
fin. Adrian Forty gör en förklarande genomgång av space i Words and 
Buildings där han pekar på att problemet med det engelska begreppet är 
att det inte innehåller den dynamik som dess tyska motpart raum gör. 
Raum fångar både in materiella och betydelsemässiga kvaliteter, vilket 
därefter måste påtvingas det engelska begreppet. Samma innehållspro-
blematik kan också appliceras på svenskans rum, trots dess semantiska 
likhet med sin tyska motpart. Den stora stötestenen är hur det materi-

89 Latour, 2005, s. 71.
90 Latour, 2005, s. 72.
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ella rummet ska förstås i relation till andra former av rum, som exem-
pelvis det sociala rummet, det kulturella rummet, det politiska rummet, 
och så vidare. Kulturgeografen Doreen Massey menar exempelvis i For 
Space (2005) att rummet är multipelt och relationellt och aldrig kan 
ses som en helhet. En relationell approach har även urbanteoretikern 
Henri Lefebvre i La production de l’espace (1974, på engelska 1991) där 
rummet som thirdspace är en spatial förståelse av relationerna mellan 
det faktiska, det föreställda och det levda rummet. Lefebvres och Mas-
seys gärningar i att ta sig an rummets problematik är hedervärda. För 
den här studien når dock deras respektive angreppssätt inte riktigt ända 
fram och det gäller framför allt nivåbildningen. Inom det övergripande 
rumsbegreppet finns en underordnad uppdelning som aldrig riktigt kan 
föras samman. Här kan dock den platta värld som förespråkas inom 
ant tillämpas. Vad händer med arkitektur som rum om det förstås och 
analyseras utifrån ett nätverksperspektiv?

territorialitet

För att undvika att dela upp det sociala i makro och mikro eller förkla-
ringsmodeller som söker sig mot struktur förespråkar Latour att vi ska 
föreställa oss det sociala som platt.91 I en platt värld finns inget ramverk 
som på förhand strukturerar upp relationerna som befolkar den, ingen 
makronivå som determinerar den som avgränsas till mikronivå. Jag vill 
mena att den föreställningsvärlden också kan användas för att ta sig an 
rummet. Istället för ett uppdelat rum – med de tillhörande svårigheter-
na att ordna mellan delarna – kanske vi hellre ska tänka oss ett platt rum 
i Latoursk mening.

Mattias Kärrholm har med stöd i ant utvecklat en metod för att 
ställa frågor rörande vad som gör rum och vad rum gör. Det analytiska 
begrepp han definierar är territorialitet. Territorialitet beskriver Kärr-
holm som en rumsligt avgränsad och verksam kontroll och en rumslig institu-
tionalisering.92 Det pekar därmed ut det sätt på vilket en avgränsad plats 
tilldelas en viss karaktär vilken upprätthålls i form av specifika regler 
eller rutinmässigt beteende – den blir ett territorium.93 Territorialitet 
kan därmed användas för att analysera vad som gör ett rum, och vidare, 

91 Latour, 2005, s. 171–172.
92 Kärrholm, 2004, s. 77.
93 Mattias Kärrholm, ”Territorial Complexity in Public Places: A Study of Territorial Pro-

duction at Three Squares in Lund”, i Nordisk arkitekturforskning 2005:1, 2005, s. 99.
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vad ett rum i sin tur gör.94 Det handlar om att se till alla aspekter som 
gör att en specifik plats uppfattas på ett speciellt sätt, som ger platsen 
mening och betydelse och därmed också formar den mänskliga inter-
aktionen med platsen. Just begreppet interaktion är viktigt då det pekar 
ut att det sker reciprokt. En avgränsad plats bör ses som ett nätverk vil-
ket mobiliserar en mängd heterogena aktörer. Men en avgränsad plats 
är också en aktör vilken mobiliseras i andra meningsbyggande nätverk. 
Territoriella indelningar och klassificeringar ramar in den urbana värl-
den. De påverkar hur vi rör oss och hur vi agerar och dessa ordningar 
understöds av materiella former och design. En stad eller en byggnad 
består av mängder med territorier som är aktiva i hur vi uppfattar och 
rör oss i den byggda miljön. Istället för att fungera som en bakgrund till 
socialt liv eller som en effekt av socialt liv ska arkitekturen istället ses 
som en verkande del av det sociala.95 Rummet är så att säga platt.

Territorier måste konstant produceras och reproduceras (genom 
kontroll, socialiserat beteende, artefakter, med mera) för att fortsätta 
vara effektiva. Ett territorium, precis som ett nätverk, är inte stabilt 
utan mobilt. Det står i ständig förändring och det måste kontinuerligt 
markeras och presenteras på olika sätt.96 Kärrholm listar fyra produk-
tionsformer som rör sig längs två axlar: den första sträcker sig mellan 
det planerade territoriet till det som uppstår i stunden genom bruk; 
den andra sträcker sig mellan det opersonliga och det mer direkt per-
sonliga. Produktionsformerna definierar han som strategi, taktik, asso-
ciation och appropriation.97 Med hjälp av territorialitet som begrepp 
går det därmed att analysera försök till att territorialisera en plats eller 
byggnad, likväl som det går att analysera försök till att re-territorialisera 
dem. I och med att analysen är platt går det att analysera vilka aktörer, 
oavsett deras form (mänskliga, icke-mänskliga, materiella, icke-materi-
ella), som mobiliseras i territorialiseringen. Översatt till rumslig analys 
av arenor går det därmed att analysera hur och varför arenorna utformas 
på det sätt som de gör och hur den utformningen möter själva bruket av 
dem. Vilka territorier kan identifieras i arenorna? Vilka är de betydel-

94 Kärrholms definition av vad ett territorium är skiljer sig från de traditionella uppfattning-
arna av begreppet som psykologiskt eller behavioristiskt. Det skiljer sig också från en po-
litisk-geografisk förståelse som främst fokuserar på territorialitet som medvetna strategier 
eller försök att avgränsa ett territorium. För en grundlig genomgång se Kärrholm, 2004.

95 Mattias Kärrholm, ”The Materiality of Territorial Production: A Conceptual Discussion 
of Territoriality, Materiality, and the Everyday Life of Public Space”, i Space and Culture 
10:4, 2007, s. 3, 15-16.

96 Kärrholm, 2007, s. 6.
97 Kärrholm, 2004, s. 81–83. Dessa produktionsformer är inte de enda möjjliga.
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sebärande egenskaperna som gör arenornas territorier? Är territorierna 
stabila över tid eller resultat av re-territorialisering?

territoriell komplexitet

En byggnad eller bebyggd miljö kan vara föremål för flera territoriella 
produktioner som överlagrar varandra och vilka koordineras sinsemel-
lan.98 Även om arenorna domineras av en territoriell strategi – kanske 
framför allt som plats för att utöva och beskåda idrott – går det att iden-
tifiera lager av kompletterande territoriella produktioner. Den plats 
som utgör själva planen kanske också huserar konserter eller kongresser. 
Den plats som rent strategiskt utgör åskådarplatsen kanske är uppdelad 
i en mängd sektioner varav vissa associeras till en speciell kategori be-
sökare medan andra approprieras av andra. Arenan kanske taktiskt görs 
för att husera en engångsfunktion som ett speciellt evenemang. Det här 
är ett axplock för att illustrera argumentationen. Det finns en mängd 
möjliga scenarion för hur en arena kan beskrivas genom lager av territo-
riella produktioner. Något som är talande för såväl arenors territoriella 
komplexitet som hur Kärrholm beskriver dem är hur de träder fram och 
tillbaka – skiftar mellan närvaro och frånvaro – med specifika rytmer.99 
Hur påverkar olika funktioner hur en arenas olika rum territorialise-
ras? Vad spelar idrottens och de återkommande evenemangens säsonger 
för roll? Hur territorialiseras en arena vid tid för match eller konsert i 
förhållande till när det inte äger rum något i själva arenarummet? Gör 
detta att andra territorier träder fram? Den territoriella komplexitet jag 
skissat ovan pekar mot att arenornas territoriella överlagringar är ka-
rakteriserade av heteronymiska relationer.100 Det innebär att de olika 
produktionsformerna kan interrelatera varandra utan inbördes hierar-
ki. Ingen produktionsform måste vara dominant.

Det innebär också att de olika produktionerna inte nödvändigt-
vis behöver ligga i konflikt med varandra. De existerar sida vid sida 
eller delar upp rytmen mellan sig. Den territoriella regleringen av en 
plats behöver inte heller fungera på en utan på flera nivåer, via såväl 
officiella som inofficiella kanaler. I en arena samlas ofta olika grupper 

98 Kärrholm, 2007, s. 19ff.
99 Kärrholm, 2004, s. 247–249.
100 Kärrholm hämtar heteronym från den portugisiska författaren Fernando Pessoas. Pessoas 

använde sig av flera författaridentiteter som alla likvärdigt delade rum i honom. Det skil-
jer sig från det hierarkiska pseudonym som endast är ett substitut för författarens riktiga 
namn och identitet. Kärrholm, 2007, s. 21–22.
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av människor vars bruk av arenans olika rum ger upphov till omfatt- 
ande territoriell produktion. Vid exempelvis en derbymatch i fotboll 
kan parallella territoriella produktioner upprättas, såväl officiellt sank-
tionerade som specifikt kodade mellan olika supportergrupper. Den 
territoriella konflikt som kan uppstå mellan supportergrupper skulle 
kunna beskrivas som en match i matchen där territoriell produktion är 
såväl medel som mål.101 Territoriella konflikter kan dock lika gärna vara 
resultatet av försök till homogenisering eller hierarkisering. I en arena 
skulle det kunna beskrivas av hur den utformas för ett specifikt klientel 
eller för specifika evenemang på bekostad av andra och hur detta möter 
motstånd. Poängen med att använda komplexitet som begrepp är att 
belysa att världen omkring oss sällan består av en enkel ordning, ett sätt 
att uppfatta den eller använda den. Istället samsas flera ordningar eller 
lager av ordningar – som stödjer, ignorerar eller strider med varandra 
–  om utrymmet. Den territoriella komplexiteten motsvarar koordine-
ringen mellan objektets multipla ontologier som det beskrivs av Mol 
i The Body Multiple.102 Med komplexitet applicerat på territorialisering 
kan samspelet mellan människor och arkitektur analyseras djupare.

En viktig poäng hos Kärrholm är att territoriell komplexitet inte 
per definition är något svårt att avläsa eller förstå. Komplexiteten är en 
ofta enkel och logisk del av vardagslivet. Olika aktiviteter som från en 
utgångspunkt inte verkar passa en plats utan istället komplicerar den, 
kan från en annan fungera alldeles utmärkt.103

ant/territorialitets-kombinationen pekar även ut några viktiga 
aspekter att förhålla sig till. Dels hur ant alltid placerar sig mellan två 
olika perspektiv: ett riktat mot de aktörer (och aktanter) som samlas i 
aktör-nätverk för att gemensamt agera (göra skillnad, påverka, produ-
cera); och ett diametralt motriktat perspektiv som då pekar mot de ef-
fekter som den samlade agensen (aktör-nätverken) ger upphov till. Det 
kompliceras ytterligare av att något som i det ena perspektivet beskrivs 
som en effekt, i ett annat perspektiv kan vara en aktör eller aktant.104 
En arena kan med en teoretisk grund i materialitet förstås som en ef-
fekt i sig, som ett enda stort aktör-nätverk. Men en arena kan också 
förstås som en aktör – som något som gör skillnad – om den sätts i ett 
aktör-nätverk om en stad eller om urbanitet. Det må vara komplext, 

101 Detta beskrivs utförligt i avhandlingens fjärde kapitel.
102 Se kapitel 3 ”Coordination” i Mol, 2002.
103 Kärrholm, 2007, s. 22; Kärrholm, 2005, s. 111.
104 Kärrholm benämner detta som ”en glidning i fokus snarare än absolut distinktion”,  

Kärrholm, 2004, s. 131.
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men komplexitet innebär inte per automatik otydlighet. Genom metod 
och disposition kan komplexiteten istället omfamnas och med teoretisk 
positionering kan den tolkas och förklaras.

forskningsläge

Den här avhandlingen bygger på flera vis vidare på en tradition av bygg-
nadskategoriforskning inom svensk arkitekturhistoria. Som presente-
rats utförligt i inledningen använder jag mig inte av på förhand upp-
ställda typer eller kategorier utan ämnar extrahera nya kategorier ur det 
empiriska materialet. Att vidga byggnadskategoriforskningen och kom-
plettera den existerande konstvetenskapliga arkitekturforskningen som 
riktar sig mot samtiden är ett försök till bidrag som avhandlingen gör.

Idrottsarenor är något som vid en första anblick kan te sig förhåll- 
andevis entydiga. De är förvisso relativt stora byggnader, men består i 
grunden en serie gradänger runt en plan av något slag. Ett mål för den 
här avhandlingen är lyfta fram arenornas komplexitet och de många 
betydelser som kan upprättas i relation till dem. I den svenska arkitek-
turhistoriska forskningen har arenor getts viss uppmärksamhet, men då 
oftast i en övergripande form där arenorna bestäms utifrån olika form- 
och funktionskombinationer. Bebyggelsehistorisk tidskrift kom år 2000 ut 
ett nummer på temat ”Idrottens platser” med Jan Lindroth och Ann 
Katrin Pihl Atmer som redaktörer. Historikern Jan Lindroth har un-
der lång tid agerat nestor för den svenska idrottshistoriska forskning-
en. Som en del av hans breda forskargärning har han även publicerat 
översikter om etablerandet och utvecklingen av platser och rum för 
idrott i Sverige under 1800- och det tidiga 1900-talet.

Arkitekturhistorikern Göran Lindahl har på liknande sätt beskri-
vit de moderna idrottsplatsernas arkitekturhistoria i antologibidraget 
”Klassisk återkomst” i Byggnader och betydelser: en antologi om arkitektur 
(2000). Idrottsarenor förekommer annars mestadels som uppgift i ar-
kitektbiografier eller som belysande exempel för en plats eller period 
i översiktsverk. I båda dessa fall är det inte arenan per se utan dess ar-
kitektoniska upphovsperson alternativt en eller flera betydelsebärande 
delar som sätts i fokus som representativt för en speciell tid eller uttryck. 
Ett belysande exempel är Globen som fungerat som studieobjekt för 
både omfattande och bred forskning. Dock inte på grund av att Globen 
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är just en arena, utan antingen för dess postmoderna arkitektur eller för 
dess nyskapande organisation och finansieringsform.105

Som beskrivits i det här kapitlet är begreppet arena mångfacett- 
erat. Begreppet pekar ut en mängd skilda byggnadsverk. På samma sätt 
ligger det till grund för en lika omfångsrik forskning. Det har varit viktigt 
att orientera mig i både byggnadskategorierna och hur dessa behandlas i 
forskningen. Här vill jag specifikt lyfta fram idrottshistoriker Simon Inglis 
Sightlines: A Stadium Odyssey (2000); kommunikations- och medieforskare 
Robert C. Trumpbours The New Cathedrals: Politics and Media in the History 
of Stadium Construction (2007) och The Rise of Stadiums in the Modern Unit-
ed States: Cathedrals of Sport (2010); sociolog Garry Crawford’s Consuming 
Sport: Fans, Sport, and Culture (2004); samt Architext-antologin Stadium 
Worlds: Football, Space, and the Built Environment (2010). Dessa verk har 
tillsammans gett en viss överblick över arenor i modern tid och över vil-
ka tendenser rörande hur de ska analyseras och tolkas som får dominans 
inom forskningen. Att beforska arenor är att kliva in i ett fält där inte 
bara studieobjektet utan även forskningen formas tvärvetenskapligt och 
transnationellt. Det är något som riskerar att inverka hämmande men 
som också kan vändas till fördel för nya studier inom fältet. Föreliggande 
projekt har ett teoretiskt ramverk och en metodologi som tillåter de rö-
relser mellan det specifika och det generella som krävs för att undvika det 
första och möjliggöra det sistnämnda.

En svensk forskare vars forskning tangerar det arkitekturhistoris-
ka fältet är kulturgeograf Olof Moen. Under 1980- och 90-talen publice-
rade han en serie viktiga verk om idrottens rumsligheter i den moderna 
staden. Moens forskning har gett mig kunskap att identifiera de prak-
tiker i vilka arenor konstrueras som objekt samt var och hur relationer 
mellan aktörer upprättas. Här vill jag speciellt lyfta fram The Stadium 
and the City (1995) vilken Moen redigerade tillsammans med den brittis-
ke geografen John Bale. Just Bale är den enskilt mest uppmärksamma-
de forskaren på idrottsarenor och den som etablerat sports geography 
som forskningsfält under det sena 1900-talet. Bales viktigaste bidrag 

105 Esbjörn Adamsson et al., ”Globen Stockholm: Berg arkitektkontor”, i Arkitektur 1989:4; 
Kerstin Sahlin-Andersson, ”Globen - ett 80-talsprojekt”, i Stockholm metropol: Arkitektur-
museets årsbok 1989 (red.) Christina Engfors, Stockholm, 1989; Henrik Hammar, Globen: en 
studie i sfärisk byggnadskonst, Uppsala, 1991; Catharina Dyrssen, Musikens rum: metaforer, ritu- 
aler, institutioner: en kulturanalytisk studie av arkitektur i och omkring musik, Göteborg, 1995; 
Kerstin Sahlin, ”The Social Construction of Projects: A Case Study of Organizing of an 
Extraordinary Building Project: The Stockholm Globe Arena”, i Organizing Organizations 
(red.) Nils Brunsson & Johan P. Olsen, Bergen & Sandviken, 1998; Helena Mattsson, ”Du 
sköna nya liberala värld: Globen City och 1980-talets samhällsförändringar”, i Tio bygg-
nader som definierade 1980-talet (red.) Dan Hallemar, Stockholm, 2020.
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är Sport, Space and the City (1993). Som geografer analyserar både Moen 
och Bale idrottsarenor ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Deras 
forskning belyser arenornas (och andra platser och rum för idrott) skift- 
ande roller i ett modernt samhälle som blir allt mer globalt och allt mer 
urbant. Jag tar stöd i deras forskning, men menar samtidigt att jag kan 
bidra till att nyansera fältet teoretiskt för att undkomma det glapp som 
uppstår mellan vad de lyfter fram som övergripande strukturer och en-
skilda empiriska exempels särarter. Med andra ord så tillämpar Bale och 
Moen en mer traditionell sociologi medan jag ser stora fördelar med att 
tillämpa ant:s relationella förståelse av vad som utgör ”det sociala” på 
studiet av arenor.

I den existerande konstvetenskapliga forskningen kan jag ta hjälp 
av grundliga undersökningar som behandlar ett brett och till viss del 
heterogent material. Arkitekten och konstvetaren Jacob Lindblads 470 
nya kyrkor: bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850–1890 (2009) är ett be-
lysande exempel på en forskningsdesign som behandlar ett stort mate-
rial, vida geografiskt spritt, som är heterogent till sin sammansättning 
och där Lindblad låter den arkitektoniska analysen bilda en ledande ut-
gångspunkt. Lindblads studie skiljer sig markant från föreliggande stud- 
ie i flera väsentliga avseenden – jag avser till exempel inte beskriva alla 
arenor, på det sätt Lindblad beskriver alla kyrkor under perioden – men 
i ambitionen att med kvalitativ analys behandla ett omfattande och he-
terogent material följer jag Lindblad.

En avhandling som är viktig för min studie är konstvetaren Per 
Strömbergs Upplevelseindustrins turistmiljöer: visuella berättarstrategier i 
svenska turistanläggningar 1985–2005 (2007). Strömberg behandlar ett 
samtida material som på flera sätt korrelerar med föreliggande stu-
die. Strömbergs grepp att både presentera och analysera turistmiljöerna 
som fenomen och att använda dem i samlad form för en vidare tolkning 
av vår samtid är stilbildande också för det här projektet. Strömbergs 
metodiska genomgång av strategiska begrepp och berättelser vilka om-
sätts i utformning och bruk av turistanläggningar har direkt bäring ock-
så för idrottsarenor. Utifrån ett ant-perspektiv är det fullt möjligt att 
se Strömbergs avhandling som en beskrivning av heterogena aktörer: 
myter och berättelser, platser och byggd miljö, marknadsmodeller och 
stadsbyggnadsstrategier vilka genom sina relationer upprättar upplevel-
seindustrins turistmiljöer.

En samlad forskargärning, dessutom med ant-inriktning, står 
Mattias Kärrholm, arkitekt och professor vid Institutionen för arki-
tektur och byggd miljö, lth, Lunds universitet, för. I sin avhandling 
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Arkitekturens territorialitet: till en diskussion om territoriell makt och gestalt-
ning i stadens offentliga rum (2004) etablerar Kärrholm sin definition 
av territoriet som en rumsligt verksam aktör. Avhandlingen är teo-
retiskt driven och går grundligt igenom centrala begrepp för en dis-
kussion om territoriell produktion, så som rummet och platsen eller 
territoriet. Baserat på främst Latours ant och Foucaults maktbegrepp 
utvecklar Kärrholm sedan territorialitet och sätt att analysera territo-
riella indelningar av världen. Medan avhandlingen främst utgörs av 
en teoretisk diskussion tillämpar och utvecklar Kärrholm territoriali-
tetsanalysen genom en serie empiriska exempel i artikelform, se exem-
pelvis ”Territorial Complexity in Public Places: A Study of Territorial 
Production at Three Squares in Lund” (2005) och ”The Materiality 
of Territorial Production: A Conceptual Discussion of Territoriality, 
Materiality, and the Everyday Life of Public Space” (2007). Utöver 
territorialitetsanalysen presenterar Kärrholm andra analysmodeller 
hämtade från ant och diskuterar deras möjligheter i studiet av arki-
tektur, se exempelvis ”Building Type Production and Everyday Life: 
Rethinking Building Types Through Actor-Network Theory and Ob-
ject Oriented Philosophy” (2013) och ”In Search of Building Types: 
On Visitor Centers, Tresholds and the Territorialisation of Entran-
ces” (2016) där Kärrholm visar hur aktantanalys kan utveckla studiet 
av byggnadstyper. Jag använder mig genomgående av Kärrholms be-
greppsapparat för att analysera den byggda miljön i relation till bety-
delsebildning om och bruk av den.

Kärrholm är också central för min tillämpning av ant som te-
ori- och metodkomplex i studiet av arkitektur. Ytterligare en central 
forskare för ant och arkitektur är arkitekten och arkitekturforskaren 
Albena Yaneva. Sedan 1980-talet har Yaneva varit del av den krets 
som utvecklat ant och har genom sina publikationer lagt mycket av 
grunden för hur ant kan peka ut perspektiv och verktyg för arkitek-
turstudier. Från Yaneva hämtar jag min förståelse av arkitektur som 
något processuellt och i ständig rörelse. Det är något Yaneva presen-
terar utförligt i The Making of a Building: A Pragmatist Approach to Ar-
chitecture (2009) och vilket är huvudtesen i den essä hon publicera-
de tillsammans med Bruno Latour 2008: ”Give me a Gun and I will 
Make All Buildings Move: An ant’s View of Architecture”. Att just 
idrottsarenor är sociala – på Latours relationella och heterogena sätt 
–  exemplifieras tydligt i Yanevas och arkitekturforskare Liam Heaphys 
artikel ”Urban Controversies and the Making of the Social” (2012) 
där de exemplifierar detta med Londons olympiska stadion som stod 
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färdig samma år. Något som Kjetil Fallan påpekat och som jag håller 
med om är dock att Yaneva lägger allt för stor vikt vid kontroverser 
i sin tillämpning av ant. Det vill säga att spår efter aktörer nästan 
enbart står att finna där någon form av kontrovers uppstått (även om 
kontrovers i det här fallet ska förstås mycket brett och inte direkt så 
konfliktfullt som i dess vardagliga betydelse).106 Fallan väljer att istäl-
let lyfta fram Kärrholms territorialitetsanalys som en alternativ eller 
kompletterande analys, vilken inte ställer krav på kontrovers som spår 
utan som ger möjlighet att i den byggda miljön identifiera aktiva eller 
till och med passiva aktörer. Jag håller med.

Kjetil Fallans sammanfattande artikel om ant och arkitektur: 
”Architecture in Action: Traveling with actor-network theory in the 
land of architectural research” (2011) tycker jag på många sätt är en bra 
introduktion. Men jag följer inte Fallan i sättet han ser på det något 
knepiga aktantbegreppet och hur det relaterar till aktörsbegreppet. Fall- 
an är en viktig nordisk forskare inom ant, med fokus på design, och 
har i den rollen agerat opponent på disputationer i konstvetenskap i 
Sverige. En för mitt projekt viktig konstvetenskaplig avhandling är Elin 
Mankers Förlagd form: designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890 
(2019). Förtjänstfullt presenterar Manker hur meningsskapande rela-
tioner upprättas över praktiker och teoretiska diskussioner och därmed 
upprättar heterogena aktör-nätverk som gör design under 1800-talets 
slut. Utöver det visar Manker tydligt hur något som vid en första an-
blick kan te sig enkelt i själva verket utgör ett komplex av betydelsebild-
ningar – för sin samtid och för historieskrivningen.

Ett viktigt fält för den här avhandlingen är det urbana och forsk-
ning om nutida städer. Idrottsarenor är framför allt ett urbant feno-
men, av den enkla anledning att de samlar ett stort antal människor. 
Jag bygger min förståelse av det urbana på den brittiske antropolo-
gen och geografen David Harveys forskning om den moderna staden 
i den senkapitalistiska eran. En viktig introduktion som samlar flera 
av Harveys mest grundläggande teser är Ojämlikhetens nya geografi: tex-
ter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen (2011). 
Harvey myntade 1989 begreppet ”entreprenörsurbanism” och utifrån 
en teoretisering av bland annat entreprenörsurbanismen gör urban-
sociolog Mats Franzén, statsvetare Nils Hertting och sociolog Catha-
rina Thörn en beskrivning och analys av nutida svenska städer i Stad 
till salu: entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (2016). 

106 Fallan, 2011.
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Deras resultat bildar utgångspunkt för min analys av arenors roller i 
nutida svenska städer.107

disposition

Avhandlingen är disponerad på följande sätt. Efter inledningskapitlet 
följer fyra kapitel som utgör själva undersökningen i avhandlingen. 
Dessa består av två huvudsakliga delar. Den första delen utgörs av ka-
pitel 1 vilket är en studie av Stockholms olympiska stadion. Det första 
kapitlet syftar till att testa avhandlingens teoretiska perspektiv och me-
toder på ett historiskt material. Det fyller dock ett annat syfte när det 
läses tillsammans med de tre följande kapitlen, vilket är att visa på de 
begränsningar som uppstår om avhandlingens historiska och nutida fall 
ska bestämmas utifrån en på förhand uppställd kategorisering. I och 
med att det utgör en egen del i avhandlingen är det också som kapi-
tel mer omfattande. Den interna dispositionen i kapitlet motsvarar den 
disposition som sprider sig över tre kapitel i den efterföljande delen. 
Det första kapitlet kan således läsas som mer fristående än de följande 
men fyller en viktig funktion då det utgör en förklarande grund för av-
handlingens angreppssätt.

De tre följande kapitlen (kapitel två, tre och fyra) utgör studiet 
av arenor tillkomna mer samtida med avhandlingen. Kapitlen är dispo-
nerade tematiskt och samtliga fall behandlas parallellt. Kapitel två tar 
det stora greppet om transnationella flöden som korsar geografiska och 
politiska gränser. I kapitlet beskrivs de mer långväga byggnadstypsak-
tanter och aktörer som mobiliseras när nätverk stabiliseras i den samti-
da arenaarkitekturen. Perspektivet kan här sägas riktas från arenan och 
utåt. Kapitel tre minskar greppet till att studera arenan som ett urbant 
aktör-nätverk, det vill säga som territorium i en stad. Perspektivet kan 
således beskrivas som att det ändrar riktning och riktas utifrån och mot 
arenan. Kapitlet undersöker vilka aktanter och aktörer som mobiliseras 
när arenorna är – och hur dessa blivit – del av en stad. Kapitel fyra smal-
nar av greppet ytterligare till att studera arenorna som plats och rum. 
Perspektivet flyttar således in, innanför arenornas fasader och ser till 
vilka aktör-nätverk som stabiliseras i bruket av arenorna. I undersök-
ningen beskrivs de aktörer och aktanter som samlas i arenan och vilka 
territorier som produceras och stabiliseras.

107 Se också David Harvey, ”From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transforma-
tion in Urban Governance in Late Capitalism”, i Geografiska Annaler Series B Human Geog-
raphy 71:1, 1989.
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Aktör-nätverk tar varken hänsyn till en avhandlings krav på över-
blickbarhet eller en forskares strävan efter klarhet. Det kommer därmed 
stå klart att kapitlens särskiljning inte motsvaras av de aktör-nätverk, ter-
ritorier, tider eller platser de beskriver. Överlappning sker: aktörer och 
aktanter mobiliseras på fler än en plats, nätverk sträcker sig utanför de 
ovan beskrivna perspektiven. Detta är dock inte ett problem – mer än 
möjligen ett litterärt sådant – utan ett resultat. Att försöka dölja komplex-
iteten vore att göra det undersökta materialet orättvisa. Detta och övriga 
resultat diskuteras och tolkas slutligen i en sammanfattande diskussion.

De tidsliga och rumsliga perspektiv 
som tillämpas i avhandlingens under-
sökningskapitel.

illustration av författaren





Kapitel 1

Stadion och Grut
Aktörer och nätverk
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prolog

Våren 2016 blev jag tillfrågad att tala inför en förening som samlar pro-
minenta personer inom arkitektur och byggande i Stockholm. Föredra-
get, på temat idrott och arkitektur genom Stockholms historia, hölls i 
föreningens eget hus i centrala staden. Utöver jag själv så talade också en 
idrottsforskare och Stockholms dåvarande kultur- och idrottsborgarråd.

Efter vi hade hållit våra föredrag samtalade vi tre vid sidan av 
scenen och samtalet gled in på en eventuellt kommande OS-ansökan 
för Stockholm. De andra två gav uttryck för att vara väl insatta i ämnet 
medan jag enbart hade hört talas om det ryktesvägen. Med tanke på att 
Stockholm hade dragit tillbaka sin senaste ansökan om ett vinter-OS 
2022 frågade jag nyfiket om det gällde ett sommar-OS eller ett vin-
ter-OS. De båda andra brast ut i gapskratt och förklarade att det na-
turligtvis gällde ett vinter-OS.108 Det framstod som närmast absurt att 
jag ens kunde föreställa mig att Stockholm skulle kunna arrangera ett 
sommar-OS. På bara 20 år – från Stockholms ansökan under 1990-talet 
om att få arrangera sommar-OS 2004 – hade idén om ett sommar-OS i 
staden alltså blivit något otänkbart. Ett sommar-OS är tydligen ett all-
deles för stort projekt logistiskt, ekonomiskt och praktiskt för en stad av 
Stockholms storlek att genomföra, det är något som anses ligga bortom 
stadens kapacitet.

Men drygt 100 år tidigare, år 1912, stod Stockholm som värd för 
just ett sommar-OS, den femte Olympiaden i ordningen.

introduktion till kapitlet

Det här kapitlet handlar om det stadion som uppfördes till OS 1912 och 
har flera syften. Stockholms olympiska stadion används som fall för att 
illustrera begränsningarna med att på förhand typologiskt bestämma 
vad en arena är som utgångspunkt i en studie. Jag ämnar därmed beskri-

108 Det gällde ansökan om Olympiska vinterspelen 2026. Stockholm/Åre gick långt i ansök-
ningsförfarandet men förlorade i den sista omröstningen i iok till förmån för Milano/
Cortina d’Ampezzo.
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va vad som gjorde Stadion och vad Stadion gjorde omkring 1912 och 
sedan föra in studiet av Stadion i vår egen tid. Vidare är kapitlet en un-
dersökning av vad den teoretiska och metodologiska verktygslådan kan 
tillföra studiet av en så pass väldokumenterad och utforskad byggnad 
som Stockholms stadion. Kan verktygen ge ny insikt och möjliggöra 
nya läsningar av byggnaden ifråga? Kapitlet kan därmed läsas både som 
en mer fristående historisk undersökning och som nära relaterat till av-
handlingens övriga kapitel.

Mer ingående beskriver och analyserar jag i kapitlet Stockholms 
stadion som ett aktör-nätverk beståendes av en mängd heterogena ak-
törer: individer som arkitekten Torben Grut (1871–1945), idrottsför-
kämpen Viktor Balck (1844–1928), kung Gustaf V (r. 1907–1950), In-
ternationella olympiska kommitténs ordförande Pierre de Coubertin 
(1863–1937) och kronprins Gustaf Adolf (1882–1973); vidare institutio-
ner som Internationella olympiska kommittén, Sveriges centralförening 
för idrottens främjande, Riksidrottsförbundet, staten och hovet; förete-
elser som idrott och politik; arkitekturhistoriska epoker som medelti-
den och antiken; former som amfiteatrar och stadion; och material som 
murar, tegel, granit och lasyr.

Kapitlet byter sedan perspektiv och fokuserar på Stadions arki-
tekt Torben Grut, men nu inte i första hand i rollen som aktör utan som 
ett aktör-nätverk i sig själv. Den andra delen av kapitlet beskriver vilka 
aktörer som mobiliseras av och i Grut i utformandet, byggandet och se-
dan bruket av Stadion. Här finns vidare ett avsnitt som kritiskt förhåller 
sig till arkitekturens traditionella historiografi.

Slutligen sammanfattas kapitlet genom att Stadion får träda in i 
rollen som aktör i olika aktör-nätverk under senare delar av 1900-talet, 
bland annat i mer nutida idrottsarenor. Syftet är att binda ihop diskus-
sionen och visa hur ting både intar roller som aktörer och aktör-nät-
verk. Det blir också ett sätt att visa hur djupgående studier av historiska 
byggnader kan ge värdefulla perspektiv men att definitionen av det his-
toriska inte rakt av kan användas för studiet av samtida byggnader och 
byggda miljöer. Stadion är i sig självt ett mycket spännande studieobjekt 
som just en idrottsarena, men kan för den delens skull inte per automa-
tik användas för rollen av förhistoria eller förklaringsmodell till samtida 
arenor i Sverige.
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Stockholms olympiska stadion

Stadion står på en tomt som avgränsas av Drottning Sofias väg i väs-
ter, Valhallavägen i söder, Lidingövägen åt öster och Gymnastik- och 
idrottshögskolan (gih) i norr. Byggnaden upptar nästan hela tomt-ytan 
förutom i söder där en park är förlagd. I plan omger byggnaden en fot-
bollsplan (105 x 65 meter) vilken kantas av löparbanor och i kurvorna 
platser för friidrott. Skådeplatsen är i väster, söder och öster omgärdad 
av en hästskoformad läktarbyggnad. Byggnaden är i söder, längs mittax-
eln, försedd med ett entrévalv vilket delar upp byggnaden i två separata 
läktare: Sofialäktaren åt Drottning Sofias väg och Lidingöläktaren åt 
Lidingövägen. I vardera ände åt norr är byggnaden försedd med ytter-
ligare entrévalv. Dessa valv ansluter i var sin ände till två stycken flank-
byggnader vilka båda kröns av varsitt fyrkantigt torn. Mellan tornen 
sträcker sig idag en svagt böjd arkad vilken kröner den norra fondläktar- 
en. I mitten av arkaden är en storbildskärm infälld i muren.

Byggnaderna har en bärande konstruktion i tegel och betong. So-
fialäktarens och Lidingöläktarens gradänger är indelade i en ursprung-
lig övre sektion om tio rader och en senare tillagd nedre sektion om 
nio rader. Den norra fondläktaren består av en sektion om 17 rader. 
Gradängerna är i dagsläget gjutna i betong och försedda med sittplatser 
i form av träbänkar. Centralt på Lidingöläktaren är en hedersläktare – 
tidigare kunglig loge, så kallad pulvinar – placerad och markerad med 
en baldakin och låga träbarriärer. Längst i norr på samma läktare är 
fem bås för radio- och tv-kommentatorer inplacerade i form av kuber 
upphängda i takkonstruktionen.

Läktarbyggnadens övre etage är genomgående täckt av en takkon-
struktion bestående av fackverk i trä vilken stöds på resta träbjälkar i furu 
som laserats i brun-svart – enligt Grut i kulören ”van Dyck”.109 Ursprung-
ligen täcktes taket av tegelpannor men är idag delvis ersatt av takplåt.110

Fasaden är genomgående murad i tegel på en sockel av granit för-
utom i anslutning till det södra valvet där sockeln utgörs av rullsten. 
Det handslagna teglet är från Helsingborgs Ångtegelbruk och är relativt 
hårdbränt vilket ger en djup och mörk ton som bitvis drar åt lila.111 Fasa-

109 Torben Grut, ”Stockholms stadion”, i Teknisk tidskrift: organ för Svenska teknologföreningens 
afdelning för husbyggnadskonst: arkitektur Inbunden årgång 1912:vii, 1912c, s. 90-91; Tor-
ben Grut, ”Stadion”, i Centralföreningen för idrottens främjande, Årsbok 1911/1912, Stock-
holm, 1912b.

110 Barbro Århem, Stadion: byggnadshistorisk dokumentation inför byggnadsminnesförklaring, 
Stockholms stadsmuseum, Stockholm, 1989, s. 8.

111 Grut, 1912c; Grut, 1912b.
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den är regelbundet indelad i cirka fem meter breda travéer vilka avgrän-
sas genom murade lisener. Längs långsidorna är travéernas murytor 
försedda med fönster som vetter in till omklädningsutrymmen, förråd, 
wc, funktionärs- och administrationsutrymmen, et cetera. Regelbundet 
bryts fasaden av portiker som leder upp till läktaruppgångarna – de så 
kallade vomitoria. Portikerna är markerade i muren med tornliknande 
ansatser. Ursprungligen hade Grut tänkt att en arkad skulle sträcka sig 
runt hela byggnaden men det ändrades till att bara gälla den södra sväng-
da delen.112 Arkaden som vetter ut mot den lilla parken består av svagt 
spetsformade bågar. Den bakomliggande loggian är krönt av kryssvalv. 
Långsidornas travéer tar upp arkadmotivet genom avlastningsbågar. Där 
muren inte bär något konstruktionsmässigt är teglet satt i olika mönster- 
bilder. Muren kröns av rad mindre och luckförsedda fönsteröppningar. 
Det södra valvet är i fasaden flankerat av två låga åttkantiga torn för-

112 Torben Grut, ”Stadion för Olympiska spelen 1912”, i Ny tidning för idrott 13:6, 1910b.

Flygbild över Stadion vid 1920-talets slut
Okänd fotograf, Flygvapenmuseum

Plan över Stadions sittplatser till OS 1912. Det till-
fälliga övre etaget på den norra läktaren visas ej.

Bilden hämtad från Århem, 1989, s. 11.
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bundna med ett murparti med resultatet att den södra porten skjuter ut 
från byggnaden och markerar den som Stadions huvudingång.

Flankbyggnadernas båda torn är cirka 30 meter höga och avslutas 
uppåt med en krenelerad mur. De är försedda med fönsteröppningar, 
balkonger och längst upp terrasser försedda med fyrfat. Det östra tornet 
har fått namnet Klocktornet då det på södra muren är försett med ett 
ur. Idag är även ljusramper placerade på såväl tornet som läktarbygg-
nadens taklist. I tornens lokaler och i flankbyggnaderna finns publika 
utrymmen såväl som kontor. Bland hyresgästerna återfinns exempelvis 
Sveriges Olympiska Kommitté, Centralföreningen för idrottens främ-
jande och Djurgårdens IF. 

Stadion har i dagsläget en kapacitet på cirka 14 500 åskådare vid 
idrottsevenemang.113 Åskådarantalet har genom årtiondena varierat. 
Framför allt beroende av att den norra fondläktaren genomgått flera 
större ombyggnationer. Till exempel kunde Stadion under OS 1912 ta 
emot cirka 22 000 åskådare då Grut försett den norra läktaren (som då 
var en ståplatsläktare) med ett provisoriskt extra övre etage som place-
rades över den dåvarande norra arkaden.114 Stadion var ursprungligen 
statlig egendom men överläts 1964 till Stockholms stad. Marken det 
står på tillhör dock inte staden utan utgör en del av Kungliga Djur-
gården som är statlig egendom och som kungen har dispositionsrätt 
till. Sedan 1990 är Stadion förklarat byggnadsminne av Länsstyrelsen i 
Stockholms län.115

stockholms stadion som aktör-nätverk
genom os 1912 som praktik

Poängen med min inledande anekdot var att visa att arrangemanget 
av ett OS är något stort, och det i dubbel bemärkelse. Det kräver en 
omfattande organisation, men det är också något märkvärdigt. Ett OS 
är stort, men tydligen är ett vinter-OS inte riktigt lika stort som ett 
sommar-OS.

113 Tema Arkitekter, Stockholms stadion: utredning 2009-03-25, Stockholms stad, Stockholm, 
2009.

114 Grut, 1912c.
115 Länsstyrelsen i Stockholms län, Kulturmiljöenheten, Byggnadsminnesförklaring av Stock- 

holms Stadion, Norra Djurgården 1;1, Norra Djurgården, Stockholms stad, Dnr 11.392-4-88, 
Stockholm, 1990.



66

nordell | arenaboom

Då Stockholm stod värd för OS år 1912 hade konceptet vinter-OS 
ännu inte lanserats, även om det vid den Internationella olympiska 
kommitténs (iok) kongresser hade framförts förslag om att inkludera 
också vinteridrotter som skidlöpning bland de olympiska grenarna (hur 
det skulle gå till rent tekniskt i och med att konstsnö ännu inte fanns 
framgår inte).116 När väl vinter-OS lanserades under 1920-talet basera-
de sig dessa dock i stort på de Nordiska spel som Sveriges centralfören-
ing för idrottens främjande (CF) tidigare arrangerat under 1900-talets 
inledande decennium.117

OS är stort idag, men var det också under 1900-talets början. 
I Riksarkivet finns över 23 hyllmeter arkivmaterial om olympiaden 
1912.118 Det pekar ut den omfattande organisation som krävdes för att 
genomföra spelen. I det samlade materialet om OS 1912 går det att 
identifiera de praktiker och spåra de aktörer som konstruerade objek-
tet för den här studien: Stockholms stadion. De mänskliga aktörerna 
beskriver själva i årsböcker, i olympiadens officiella redogörelse och i 
historiska tillbakablickar vad som påverkade i olika situationer samt på 
vilket sätt det spelade någon roll för utvecklingen – det vill säga vad som 
med ant-språk träder in i rollen som aktör. I redogörelser för de insats- 
er som ledde fram till olympiaden och byggandet av Stadion framträder 
de praktiker i vilka aktörerna konstruerade Stadion som objekt.

Varför OS?

Det formella beslutet att förlägga den femte olympiaden till Stockholm 
togs på iok:s kongress i Berlin i juni 1909. Det hade föregåtts av en 
del sonderande bland berörda svenska myndigheter av representanter 
för CF, officiellt och inofficiellt förhandlande med iok och med andra 
potentiella värdstäder.119 

Själva idén till ett OS på svensk mark verkar ha funnits i tankar-
na hos den svenska idrottsrörelsens företrädare sedan starten för den 

116 Officiell redogörelse för Olympiska spelen i Stockholm 1912 (red.) Erik Bergvall, Stockholm, 1913, 
s. 47, 53.

117 Jan Lindroth, Idrott för kung och fosterland: den svenska idrottens fader Viktor Balck 1844–1928, 
Stockholm, 2007, s. 101. Vinterspelen utvecklades gradvis under det tidiga 1900-talet. 
T. ex. så hörde de första vinterspelen från början till sommar-OS i Paris 1924 och utnämn-
des först retroaktivt till de första olympiska vinterspelen.

118 Åke Jönsson, Guide to the Sunshine Olympiad, Stockholm, 2018, s. 10.
119 Bergvall, 1913, s. 7–9. Se också kapitel 1: ”Viktor Balck’s Great Victory: Stockholm Beco-

mes Olympic” i Jönsson, 2018. De fyra föregående olympiaderna hölls i Aten 1896, i Paris 
1900, i St. Louis, 1904 och i London 1908.



67

stadion och grut. aktörer och nätverk

olympiska rörelsen 1894. Den fanns garanterat hos Viktor Balck – spin-
deln i nätet i det svenska idrottslivet.120 Balck var militär (generalma-
jor i armén), gymnast och idrottsledare. Han utbildade sig vid Gym-
nastiska centralinstitutet där han senare blev verksam som lärare och 
föreståndare. Balck var med om att grunda flera idrottsföreningar och 
organisationer, bland andra Stockholms gymnastikförening och Sven-
ska gymnastikförbundet, Stockholms roddförening, Svenska gymna- 
stik- och idrottsföreningars riksförbund (idag Riksidrottsförbundet, RF),  
CF och han var en av medlemmarna i den första Internationella olymp- 
iska kommittén. Han tog också initiativet till tidskrifterna Tidning för 
idrott och Ny tidning för idrott.121

Vid den här tiden existerade två parallella organisationer som re-
presenterade idrotten som folkrörelse i Sverige. De ovan nämnda CF 
och RF. Idrottshistorikern Jan Lindroth har i sin avhandling Idrottens 
väg till folkrörelse (1974) noggrant benat ut respektive organisations upp-
byggnad och verksamhet och den maktkamp de förde under den aktu-
ella tiden. Gällande skillnaden dem emellan så förklarar Lindroth det 
enkelt: ”CF var en stödförening av idrottssympatisörer, RF samlade 
under sig de aktiva idrottsmännen och deras lokalföreningar”.122 Orga-
nisationerna samarbetade dock gällande det svenska deltagandet i OS i 
London 1908 och även i viss mån om att uppvakta regeringen om medel 
till idrotten.123 Men det står också klart att de två organisationerna be-
fann sig i ett slags konkurrenssituation.124

Balck företrädde framför allt CF, även om han också innehade 
posten som vice ordförande i RF.125 CF hade bildats på Stockholms 
slott i maj 1897 av en krets ledd av Balck som brukade spela tennis med 
kronprinsen (sedermera Gustaf V). Kronprinsen blev föreningens för-
ste ordförande även om det var allmänt känt att Balck var den drivande 
i frågan. Styrelsen i föreningen bestod av 30 män som alla kom från 
rikets elitskikt.126 Med hjälp av de personliga nätverken lyckades fören-

120 Lindroth, 2007, s. 100.
121 Lindroth, 2007, s. 100.
122 Lindroth, 2007, s. 100; Sveriges centralförening för idrottens främjande, Årsbok 1909, 

Stockholm, 1909, s. 45.
123 Lindroth, 2007, s. 128.
124 Lindroth, 2007, s. 130–136.
125 Lindroth, 2007, s. 96.
126 Styrelsen för 1912 utgjordes av framför allt militärer av hög grad, bankirer, direktörer och 

professorer. Av de som inte betitlas genom sitt yrke kommer den absoluta majoriteten 
från högadeln. Ordförande var kronprinsen, beskyddare kungen och hedersledamöterna 
tillhörde alla den kungliga familjen förutom riksmarskalken. Sveriges centralförening för 
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ingen bygga upp en stark ekonomi baserad på mecenatskap, med målet 
att stödja all form av idrott i alla samhällsklasser.

Målet med att arrangera ett OS var att bringa ära över foster-
landet – genom idrottsliga framgångar och ett väl genomfört arrange-
mang; det kunde dessutom generera nationell prestige som reaktion på 
unionsupplösningen 1905.127 Ett OS på hemmaplan skulle även kunna 
fungera som marknadsföringskanal för svensk idrott, nationellt såväl 
som internationellt, och det skulle kunna innebära att CF kunde upp-
gradera sin egen idrottsplats, Östermalms IP på norra delen av Kungli-
ga Djurgården, till ett fullgott olympiskt stadion.128 Huvudkonkurrent 
till Stockholm var Berlin. Men Tysklands representant i iok lovade att 
rösta för Stockholm under förutsättning att Berlin tilldelades de följan-
de spelen tänkta att hållas 1916.129

De femte olympiska spelen

I den moderna olympiska rörelsens tidiga skede var strukturen för ett 
olympiskt spel ännu inte fastslagen. De fyra OS som föregick Stock-
holm skilde sig åt gällande exempelvis antalet grenar, tävlingsregler och 
spelens omfattning i tid. Det går att se ett slags kärna i vad vi idag kallar 
friidrott men som då gick under namnet allmän idrott, vilken skulle äga 
rum samlat under en ”olympisk vecka”. Före och efter den veckan kun-
de andra idrotter och tävlingar tillföras, något som bestämdes i dialog 
mellan det organiserande landet och iok:s kongress. Det första svenska 
förslaget var på ett förhållandevis litet OS med ett program bestående 
av allmän idrott, brottning, gymnastik och simning. Förslaget genom-
syrades av svensk idrottsideologi och motiverades följande: ”idrottsgre-
nar, som genom sin karaktär äro tillgängliga för alla och en hvar och 
som icke genom att vara särskildt lämpade för någon viss nation skulle 
gifva en afgjord fördel för den ena eller andra nationaliteten”.130 Idrotter 
som hade varit med i London 1908 som man bestämt motsatte sig från 
svenskt håll var exempelvis boxning, polo till häst och motorbåtsport. 

idrottens främjande, Årsbok 1913, Stockholm, 1913.
127 Lindroth, 2007, s. 101.
128 Jönsson, 2018, s. 19. Östermalms IP invigdes 1906 och ansågs allmänt vara en av de främ-

sta idrottsplatserna i landet.
129 Bergvall, 1913, s. 8–9; Leif Yttergren & Hans Bolling, ”Tävlingarna – människorna – sta-

den”, i Stockholmsolympiaden 1912: tävlingarna – människorna – staden (red.) Leif Yttergren & 
Hans Bolling, Stockholm, 2012, s. 17–18.

130 Bergvall, 1913, s. 46.
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Arrangörerna gillade heller inte de Coubertins förslag om att utdela 
guldmedalj för luftsport då det ansågs professionellt, medan guldmedalj 
för jakt och bergsbestigning bifölls.131 Från svenskt håll ville man i Lings 
anda enbart ha uppvisning i gymnastik men man fick vika sig för kon-
gressen.132 Det slutgiltiga programmet innehöll tävlingar i friidrott, 
brottning, landsvägscykling, fotboll, fäktning, gymnastik, hästtävling-
ar, skytte, tennis, rodd, simning och kappsegling. Dessutom utdelades 
olympiska medaljer i jakt, bergsbestigning och Concours d’Art (arki-
tektur, skulptur, bildkonst, musik, litteratur).133 Arrangörerna bjöd in 
ett 40-tal länder att delta. Det gällde framför allt länder i Europa och 
Nordamerika, existerande eller tidigare kolonier samt andra politiska 
eller ekonomiska stormakter, men även mindre länder som var med-
lemmar i iok eller som hade en representant för iok.134

Själva spelen var tänkta att spridas ut över staden och dess när-
område, framförallt beroende av praktisk nödvändighet. Simningen var 
tänkt att förläggas till ett tillfälligt uppfört simstadion på pontoner i 
Djurgårdsbrunnsviken, där också rodd skulle äga rum; en bana för seg-
lingen drogs upp i kustbandet utanför Nynäshamn; fotbollens grupp-
spel var tänkta att ta de nyligen uppförda fotbollsarenorna i Traneberg 
och Råsunda i anspråk; skyttevallar och hästsport förlades till Gärdet; 
tennis skulle använda de olika inomhus- och utomhusbanor som fanns 
på norra Djurgården; maratonsträckningen slingrade sig upp till Soll- 
entuna innan den vände tillbaka till centrala staden; och cyklingen 
sträckte sig via olika städer och orter Mälaren runt.135 Det är således 
möjligt att se hur olympiaden genom tävlingarna upprättar olika terri-
torier i och omkring staden under den tid spelen äger rum. Dessa terri-
torier agerar så att säga spelen rent fysiskt och upprättar Stockholm som 
olympisk arrangör eller olympisk stad. Redan från början fanns dock 
tanken om en plats som mer än de andra skulle manifestera (och där-
med territorialisera) olympiaden, en för ändamålet uppförd byggnad: 
Stockholms olympiska stadion.

För att arrangera spelen bildades en organisationskommitté med 
lika antal medlemmar ur CF och RF. Hedersordförande för kommit-
tén blev kronprins Gustaf Adolf och ordförande blev Viktor Balck. För 

131 Bergvall, 1913, s. 47–51.
132 Pehr Henrik Ling (1776–1839), grundare av Gymnastiska centralinstitutet, idag Gymnas-

tik- och idrottshögskolan. Går under epitetet ”den svenska gymnastikens fader”.
133 Bergvall, 1913, s. 54–61.
134 Bergvall, 1913, s. 20.
135 Pl. 91 och 92 i Bergvall, 1913.
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att få tillåtelse av iok att arrangera spelen var organisationskommittén 
tvungna att uppvisa att projektet hade en god ekonomisk grund att stå 
på, något man var beroende av staten för. Detta krav ställdes för att inte 
debaclet inför 1908 års OS skulle upprepas, då Rom hade tvingats dra 
tillbaka sitt värdskap och spelen i all hast fick flyttas över till London.136 
iok bevakade därmed hur arbetet hos den svenska organisationskom-
mittén fortlöpte.

Staten representerades i det här fallet av kung Gustaf V som i 
konselj formellt skrev under regeringens beslut; regeringen vilken ge-
nom ecklesiastikdepartementet ansvarade för idrottsfrågor; samt Över- 
intendentsämbetet som ansvarade för frågor gällande byggande. För-
frågningar ställdes till regeringen som fördelade ansvaret antingen 
till departementet eller till ämbetet, alla formella beslut togs sedan av 
kungen i konselj. Riksdagen kringgicks därmed och var inte delaktig i 
frågorna rörande OS eller Stadion.137

Organisationskommittén och Sveriges olympiska kommitté (som 
organiserade de svenska idrottarna) var helt beroende av staten för fi-
nansiering. Det utgick inga direkta statliga bidrag vid den här tiden, 
istället hade CF fått ansvaret att förvalta medel som erhölls från ett 
statligt idrottslotteri som skulle äga rum med åtta dragningar under 
åren 1909–1912. Intäkterna från lotteriet beräknades till 1 600 000 kr, 
varav CF skulle få erhålla 1 100 000 kr och 500 000 kr skulle gå till RF. 
Inkomsten skulle kapitaliseras och organisationerna skulle sedan få sina 
medel ur räntan.138 För att kunna ordna OS var organisationskommit-
tén dock tvungen att ansöka om en extra dragning i Idrottslotteriet.

Det går att följa hur förfrågningar och villkorade beslut vandrade 
mellan de olika organisationerna, kommittéerna och myndigheterna. 
Det upprättades ett komplex av relationer där Överintendentsämbetet 
förespråkade en mer beständig och brandsäker byggnad vilket ställde 
krav på större budget; en permanent anläggning kunde inte läggas vid 
Östermalms IP på grund av att SJ där kanske tänkte dra fram järnväg 
vilket krävde omlokalisering; inifrån CF:s styrelse föreslogs det privat 
ägda och intilliggande Idrottsparken; ecklesiastikdepartementet kunde 
tänka sig ytterligare en dragning i Idrottslotteriet under förutsättning 
att CF övertog frågan från organisationskommittén och upprättade ett 

136 Sveriges centralförening för idrottens främjande, Årsbok 1910, Stockholm, 1910, s. 126–
127; Jönsson, 2018, s. 16–17.

137 Jönsson, 2018, s. 93–94, 116–118; Yttergren & Bolling, 2012, s. 17.
138 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1909, s. 44; Sveriges centralförening för 

idrottens främjande, 1910, s. 142–146.
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avtal med AB Idrottsparken; det privata bolaget ville ha garantier för 
att få överta ett stadion på platsen för Idrottsparken; medan regeringen 
krävde att en anläggning bekostad av statliga medel skulle övertas av 
Statsverket efter OS, et cetera. Det upprättades en rad avtal mellan CF, 
RF och organisationskommittén, och i sin tur mellan dessa och myn-
digheterna och det privata bolaget.

Komplexiteten i de relationer som upprättas understryks av att 
flera individer dessutom satt på dubbla eller fler stolar i de berörda orga- 
nisationerna, kommittéerna och myndigheterna: Viktor Balck, exem-
pelvis, satt i styrelserna för CF, RF, iok, organisationskommittén och 
AB Idrottsparken.139 Nästan exakt samma uppdrag hade en annan för-
grundsgestalt inom svensk idrott, Clarence von Rosen (1867–1955), för-
utom att han inte ingick i RF:s organisation. von Rosen var dessutom 
störste enskilde ägare i AB Idrottsparken.140 I organisationskommittén 
ingick två herrar vid namn Walter Murray och Sigfrid Linnér, vilka 
båda dessutom var expeditionschefer på statliga departement – Murray 
vid ecklesiastikdepartementet och Linnér vid civildepartementet.141 
Gustaf V hade som framgått varit med att grunda CF och var dess för-
ste ordförande, och som kung intog han rollen som spelens höge be-
skyddare.142 Kronprins Gustaf Adolf (r. 1950–1973) var ordförande i CF, 
RF och hedersordförande i organisationskommittén samt steg in som 
regent och ordförande för konseljen när kungen var förhindrad.143 Sam-
mantaget var samtliga berörda individer del av samhällets högre skikt 
och ingick i varandras privata nätverk.144 Dessa relationer materialiseras 
sedan och fick verkan i de formella (och säkerligen informella) prakti-
ker som ledde arbetet med OS och Stadion framåt. Det går att beskriva 
komplexiteten i händelseutvecklingen som att samtliga rörde sig framåt 
mot det gemensamma målet OS, men att de samtidigt såg till att bevaka 
sina särintressen på vägen dit. iok ville ha ett genomfört OS byggt på 
sin högt ställda ideologiska grund; staten ville ha valuta för de medel de 
tillsköt; CF och RF ville gynna svensk idrott och lite mer högsyftande 
svensk idrottsideologi, men också de egna organisationerna; ägarna till 
det privata idrottsplatsbolaget ville ha utdelning på sina investeringar.

139 För en sammanfattning se kapitel 1: ”Balck i blixtbelysning” i Lindroth, 2007.
140 Jönsson, 2018, s. 37–38.
141 Pl. 6 i Bergvall, 1913.
142 Jönsson, 2018, s. 15.
143 Jönsson, 2018, s. 36–37, 73–74.
144 Lindroth, 2007, s. 147.
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Ett annat exempel på komplexiteten i de upprättade relationerna 
är hur Balck satt i flera styrelser vilka ingick avtal, upprättade kontrakt 
och genomförde köp med varandra. Det går retoriskt att fråga sig vilken 
organisation Balck egentligen representerade när CF förhandlade fram 
ett avtal med AB Idrottsparken gällande förvärvet av idrottsplatsen. 
Här är det nog rimligare att göra en perspektivförskjutning och se Balck 
inte som en aktör utan i sig själv som ett aktör-nätverk vilket i sitt age-
rande mobiliserar både CF och AB Idrottsparken. Det belyser således att 
frågan om något ska identifieras som aktör eller aktör-nätverk framför 
allt är en fråga om perspektiv. CF är ett aktör-nätverk som samlar en 
mängd aktörer i sitt agerande som organisation, däribland individen 
Viktor Balck. Samtidigt kan rollerna i en annan situation kastas om 
så att CF är en aktör som mobiliseras av Viktor Balck i hans ageran-
de. Aktör-nätverkens nivåer följer således inte det socialas traditionella 
ordning. En individ är inte per automatik en mindre enhet än en grupp 
eller ens ett förbund av grupper: alla tre nivåer kan tilldelas rollen av att 
vara likvärdiga aktörer.

I den praktik som utgjorde arrangemanget av OS 1912 framträder 
därmed ett relationellt komplex av en omfattande skara individer och 
organisationer. Men i praktiken framträder även andra – icke-mänskliga 
–  ting som aktörer. Tidigare spel och anläggningar, som OS 1908 i Lon-
don med White City Stadium mobiliserades som viktiga aktörer. I den 
officiella redogörelsen för Stockholmsolympiaden återges på svenska ett 
yttrande iok:s president baron de Coubertin höll vid iok:s kongress i 
Berlin 1909. Han framhöll i talet att den femte olympiaden i Stockholm 
inte fick följa i London-OS fotspår och bli för omfattande, för kostsam 
och för vidlyftig.145 Den skulle istället vara mer renodlat idrottsmässig 
och intim.146 OS i London hade varit ett långt OS vars tävlingar varade 
mellan april och oktober 1908. Spelen var dessutom endast en pendang 
till den betydligt mer omfattande Fransk-brittiska utställningen som 
ägde rum samma år i stadsdelen White City. Själva OS-stadion, White 
City Stadium, var en stor och provisorisk anläggning av gjutjärn och 
betong, där en velodrom innefattade en över 500 meter lång löparbana 
och en innerplan där det även fick plats en fullstor simanläggning. På 
grund av avstånden bör sikten från läktarna inte varit speciellt god. Till 
detta kommer då också att spelen i all hast tvingats flytta till London 
från Rom.

145 Bergvall, 1913, s. 8–9.
146 Bergvall, 1913.
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London-OS mobiliserades därmed som en negativt laddad aktör: 
det fick träda i rollen för vad iok och organisationskommittén inte ville 
åstadkomma. Från iok:s håll ville man ha garantier för att spelen skulle 
bli av, och det med ett fokus på tätt sammanhållna idrottstävlingar och 
utan konkurrens med andra evenemang. Från organisationskommittén 
ville man inte genomföra ett OS som riskerade få ett liknande eftermä-
le inom idrottsvärlden som London fått. Sammantaget genererades en 
målbild karakteriserad av begrepp som ideal, fokus och intimitet – be-
grepp som också materialiserades i spelens stadion.

Även de andra tidigare genomförda spelen (Aten 1896, Paris 1900 
och St. Louis 1904) och deras stadion mobiliserades som aktörer.147 I 
både Paris och St. Louis hade spelen stått i skuggan av stora utställning-
ar: Exposition Universelle 1900 och Louisiana Purchase Exposition 
1904. I Paris uppfördes ett stadion av nästan samma storlek som sena-
re i London, Vélodrome de Vincennes, och St. Louis Francis Olympic 
Field bestod endast av enkla betongläktare runt en öppen plats. De allra 
första spelen i Aten hade förvisso både varit värdiga och genomförda i 
ett ståtligt stadion: Panathinaikostadion. Men återbruket av den antika 
anläggningen drogs med sina specifika problem.

147 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1913, s. 64.

Panathinaikostadion i Aten. Ursprungligen uppförd under 300-talet f.v.t. Renoverad 
inför de första moderna olympiska spelen 1896 av Anastasios Metaxas.

Foto: Aerial-motion
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I händelseförloppet framträder också det projekterade Stadion som 
objekt för abstrakta aktörer. Till exempel den olympiska rörelsen som 
ideologi och hur Stadion skulle manifestera den olympiska tanken som 
idé.148 Relaterat till denna olympiska idé är uppfattningen om fostrandet 
av den svenska ungdomen och idrottens roll i samhället. Idrottens roll för, 
och fysiska manifestering i, samhället var vid denna tid i ett inledande och 
formerande skede, vilket också påverkade arbetet med Stadion.149

Gruts roll: en mindre framträdande aktör

Det framgår tydligt att Stadions arkitekt, Torben Grut (1871 – 1945), vid 
denna inledande fas inte var någon särdeles framträdande aktör. Han 
var otvetydigt aktör, men han rörde sig i utkanten av praktiken och agerade 
på uppdrag av andra aktörer som intog betydligt mer aktiva roller. Mak-
ten att agera var i mindre grad fördelad till Grut och i större grad till andra.

Torben Grut var vid tiden en medelålders arkitekt, utbildad vid 
Tekniska högskolan i Stockholm, Kunstakademiets Arkitektur-skole i 
Köpenhamn och Konstakademiens arkitekturskola i Stockholm. Han 
hade rest i Europa, till släktingar i Danmark och på stipendiatresa och 
han var en flitig debattör, som redaktör och skribent – främst i de vari- 
anter av Teknisk tidskrift som idag går under namnet Arkitektur. Sedan 
sekelskiftet 1900 hade Grut i sin praktik ritat flera villor och tennishal-
lar, men också ett uppmärksammat tävlingsbidrag för en ny stadsplan 
för Göteborg (1901) och ritat Sollidens slott (1903–1906) på Öland för 
kronprinsessan (sedermera drottning) Viktoria.150

I organiserandet av OS konstrueras Stadion som objekt långt utan- 
för den arkitektoniska praktik som är Gruts verksamhet. Stadion exi- 
sterar i allra högsta grad oavsett de förslag som Grut skisserar fram. Det 
här något oortodoxa synsättet på vad arkitektur kan vara (för att inte 
tala om när arkitektur kan vara) finner sin teoretiska grund i Latours 
och Yanevas syn på arkitektur som något i ständig rörelse och i Mols te-
ori om ontologisk multiplicitet. En byggnad görs inte bara av arkitekter 
genom arkitektoniska praktiker, och som arkitektur existerar den vid 
fler tillfällen än när sista spiken är inslagen.151

148 Henrik Sandblad, Olympia och Valhalla: idéhistoriska aspekter av den moderna idrottsrörelsens 
framväxt, Grillby, 1985, s. 234f.

149 Sandblad, 1985, s. 44, 49, 62, 150–151.
150 För en levnadsteckning över Torben Grut, se Micael Ekberg, Torben Grut: en arkitekt och 

hans ideal, Diss: Göteborgs universitet, Göteborg, 2000.
151 Se Inledning, avsnitten ”Nätverk och aktör-nätverk”, s. 38 och ”En vändning mot hur 
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Perspektivet gör dock att det går att spåra hur Gruts roll som ak-
tör blir starkare ju längre fram praktiken att arrangera OS lider. I takt 
med att Stadion som aktör-nätverk stabiliseras växer Gruts roll som ak-
tör. Hans medverkan och ökande grad av agens kan skisseras på följande 
sätt: Grut satt i styrelsen till h.k.h. Kronprinsens Lawn Tennis-Klubb 
(idag Kungl. Lawn Tennis Klubben) tillsammans med Balck och von 
Rosen och spelade regelbundet matcher mot kronprins Gustaf (V). Det 
fanns därmed personliga relationer bakom att Grut valdes som arki-
tekt för OS-projektet.152 Grut var arkitekt och del av Balcks personliga 
nätverk, och fick just därför ett uppdrag av denne att räkna på vad ett 
stadion på platsen för CF:s egen idrottsplats Östermalms IP skulle kos-
ta.153 Grut skissade sedan på uppdrag av organisationskommittén på ett 
förslag till en provisorisk anläggning vid Östermalms IP, och därefter 
fick han i uppdrag att utreda andra möjliga platser för ett stadion. På 
uppdrag av Överintendentsämbetets förste intendent Isak Gustaf Cla-
son anpassade Grut därefter planen för den provisoriska anläggningen 
till Idrottsparken och tog fram förslag till en mer permanent byggnad i 
beständiga material. Först när Stadion som aktör-nätverk slutligen sta-
biliserats till platsen för Idrottsparken intog Grut en mycket viktig roll 
för dess materialisering genom utformning och konstruktion. Den rol-
len kommer att närstuderas i kapitlets andra avsnitt.

Det framstår som tydligt att Gruts agens – hans grad av aktör-
skap – i den här situationen inte var speciellt stark. De starka aktörerna 
var i stället organisationer som organisationskommittén, regeringen 
och Överintendentsämbetet; individer som Balck eller förste intendent 
Clason; men också mer abstrakta men högst reella aktörer som exem-
pelvis budgeten, Idrottslotteriet eller Stockholms stads och SJ:s hot om 
expropriering av Östermalms IP. Grut var aktör, men i den här inled- 
ande fasen fördelades agens framför allt mellan andra aktörer. Även Sta-
dion som praktik var i denna inledande fas underordnad planeringen 
och genomförandet av OS som praktik. För att förtydliga detta ska vi se 
närmare på två av de allra starkaste aktörerna, där en intog en abstrakt 
form medan den andra var konkret. Deras konstituerande var intimt 
sammanlänkade och båda mobiliserades i Stadion som aktör-nätverk: 
budgeten och platsen.

något görs”, s. 18. För vidare läsning se Latour, 2003; Mol, 2002, s. 5.
152 Jönsson, 2018, s. 22.
153 Jönsson, 2018, s. 20–21.
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budget och plats som aktörer

Budgeten för de olympiska spelen framträder som en av de allra starkas-
te aktörerna i planeringen och genomförandet av OS 1912. Som aktör 
var budgeten i paritet med individer som Balck eller organisationer som 
organisationskommittén. Budgeten var – förr som nu – avgörande för 
att OS överhuvudtaget skulle bli av och den styrde över mycket av det 
fortsatta projektet – inte minst gällande Stadion.

När styrelsen för CF i mars och inledningen av april 1909 bör-
jade fundera på att ansöka om OS var det tänkt att de olympiska spe-
len skulle hållas i en för ändamålet uppförd stadion på CF:s egen an-
läggning Östermalms IP. Enligt Jönsson var detta ett sätt för CF att få 
Östermalms IP, som iordningställts 1906, uppgraderad till en fullgod 
anläggning.154 Tidigt visade det sig dock att det skulle kosta för mycket: 
450 000 kr enligt de uträkningar man anlitat Grut till att göra. CF:s 
styrelse beslutade istället den 6 maj 1909 för att gå vidare med en plan 
för ett semi-permanent stadion på Östermalms IP bestående dels av 
en permanent läktare av betong, dels en provisorisk av trä. Det skulle 
sänka kostnaden till ungefär hälften av det ursprungliga: 235 000 kr.155 
För att överhuvud taget kunna framställa ansökan till iok var CF dock 
beroende av att regeringen godkände en extra dragning helt avsedd för 
OS i Idrottslotteriet. CF:s ordförande, kronprinsen, kunde dock redan 
i förväg meddela att regeringen såg positivt på frågan.156

Det visade sig dock att SJ möjligtvis hade planer på att dra fram 
ett järnvägsspår över delar av Östermalms IP och att Stockholms stads 
planer för områdets framtida vägdragningar också kunde inskränka på 
tomten.157 Det överhängande hotet om expropriering för stadens infra-
struktur fick organisationskommittén och CF att se sig om efter alter-
nativ. Organisationerna skrev till kungen för att få tillstånd att använda 
Friesens park på Djurgården, den öppna planen mellan Biskopsudden 
och Djurgårdsvägen som utgjort plats för Konstindustriutställningen 
1909. Organisationskommittén gav Grut i uppdrag att undersöka plat-
sens lämplighet – vilket resulterade i ett negaitvt utfall. Man drog där-
med tillbaka sin ansökan. Vid samma tid inkom två förslag från privata 

154 Jönsson, 2018, s. 21f. Östermalms IP var en stor idrottsplats med flera gräs- och grusplaner 
och bland annat en rak bana för 200 meterslopp. Läktarbyggnader saknades dock i stor 
omfattning. Se exempelvis: Björn Persson, Idrottsanläggningar i Stockholms stad: en historisk 
exposé, Stockholm, 2009.

155 Jönsson, 2018, s. 25.
156 Jönsson, 2018, s. 23.
157 Sveriges centralförening för idrottens främjande, Årsbok 1911/1912, Stockholm, 1912b, s. 143.
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markägare på Lidingö respektive i Råsunda till organisationen med er-
bjudande om mark för en OS-stadion. Samtidigt skrev Balck i egenskap 
av ordförande för organisationskommittén ett brev till styrelseordför- 
anden för det privata AB Idrottsparken med en förfrågan om att köpa 
Idrottsparken för OS räkning. Man kan notera att den ordförande för 
det privata aktiebolaget Balck skrev till var sig själv.158

I samband med detta påbörjades ett intrikat spel mellan CF, or-
ganisationskommittén, AB Idrottsparken, regeringen och hovet där 
många deltagare satt på två eller fler stolar. Balck satt som sagt i sty-
relserna för CF och AB Idrottsparken och i organisationskommittén. 
Clarence von Rosen var störste enskilde ägare i AB Idrottsparken och 
satt i organisationskommittén och i styrelsen för CF. Styrelsearbetet i 
CF delade han med kronprins Gustav Adolf. Kronprinsen ägde delar 
av AB Idrottsparken, hade tillgång till regeringen och var hedersordfö-
rande i organisationskommittén. OS-frågorna delegerades av regering-
en till ecklesiastikdepartementet där organisationskommitténs Walter 
Murray arbetade som expeditionschef. Balck fick stöd i sina privata för-
handlingar med regeringen av baron Hermelin, vilken dessutom också 
satt i styrelserna för CF och AB Idrottsparken.

Efter de ovan beskrivna turerna gällande det framtida OS-stadi-
ons placering framträdde alltså det privatägda Idrottsparken strax syd-
väst om Östermalms IP som det bästa alternativet. Idrottsparken hade 
grundats 1896 och ansågs vara den främsta idrottsplatsen i landet.159 För 
OS räkning ansågs Idrottsparken ligga bra till i anslutning till stadens 
mer representativa kvarter, den hade spårvagnsanslutning och den låg 
nära övriga idrottsanläggningar runtomkring Östermalms IP och Gär-
det. Dessutom låg det flera kaserner och skolor nära Idrottsparken vilka 
kunde behövas för inkvartering under spelen. Det innebar att Idrotts-
parken var tvunget att förvärvas från det privata aktiebolag som ägde 
den. I CF:s styrelseberättelse över 1911 beskrivs att det krävdes många 
och långa underhandlingar och att AB Idrottsparken ratat flera förslag 

158 Jönsson, 2018, s. 82.
159 Se exempelvis denna apoteos över Idrottsparken i Stockholmstidningen 1910: ”Idrottspar-

ken har varit en banbrytare som få för idrotten här i landet, och dess tillkomst kan icke nog 
uppskattas. Nu kommer i dess ställe ett arkitektoniskt verk, som ska göra sin skapare kan-
ske mera berömd, men som näppeligen ska kunna ha större betydelse för den institution, 
hvars plats det intager”. Osignerad, ”Idrottsparkens saga all. En betydelsefull institution, 
som faller för utvecklingen”, Stockholmstidningen 1910-11-08, s. 2.
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från organisationskommittén.160 Grut anlitas i november 1909 för att 
skissa på förslag till stadion dels på platsen för Idrottsparken och dels på 
Östermalms IP. Hans beräkningar visade att ett stadion i Idrottsparken 
skulle bli cirka 60 000–70 000 kr dyrare än motsvarande anläggning på 
Östermalms IP.

Den första av Gruts skisser till Idrottsparken var på ett stadion 
av provisorisk karaktär där endast en läktare skulle sparas efter OS. Att 
Idrottsparken som en fullgod idrottsanläggning skulle ersättas av en 
temporär anläggning med bara en läktare efter OS accepterades dock 
inte av AB Idrottsparken.161 Grut fick därmed i uppdrag att utforma 
skisser och beräkningar för en permanent anläggning. Skisserna presen-
terades i Ny tidning för idrott i februari 1910 och i den ackompanjerande 
texten beskriver Grut en anläggning huvudsakligen uppförd i trä.162

Därefter uppsöktes berörda myndigheter för att få deras syn på sa-
ken. De berörda parterna – ecklesiastikdepartementet (då idrott under-
ordnades utbildningsväsendet); Överintendentsämbetet (då det gällde 
arkitekturfrågor bekostade med statliga medel); och Riksmarskalksäm-
betet (då platsen var en del av Kungliga Djurgården) – var samtliga po-
sitiva till en placering av ett stadion i Idrottsparken. Målet för organi-
sationskommittén var att uppföra ett stadion som kunde överlåtas till 
det privata bolaget när OS var över. Överintendentsämbetets utlåtande 
–  det för studien kanske mest intressanta – skedde genom förste inten-
denten Isac Gustaf Clason. Här är det också tydligt att tolkningarna av 
skedet skiftar beroende på historikerns fokus. Jönsson, som gav ut sin 
bok på CF:s eget förlag 2018, och har Balck, CF och organisationskom-
mittén i fokus, tolkar Överintendentsämbetet och Clason som drivande 
efter en direkt förfrågan av Balck.163 Tolkningen skiljer sig från Gruts 
huvudsakliga skildrare, arkitekturhistoriker Micael Ekberg, som istället 
har Grut som drivande i frågan.164 Jönssons material består i huvud-
sak av handlingar från CF:s och organisationskommitténs arkiv medan 
Ekberg i första hand går på de texter Grut skrev och publicerade i sam-

160 Sveriges centralförening för idrottens främjande, ”Styrelseberättelse”, i Årsbok 1911/1912, 
Stockholm, 1912a, s. 143–144. Se även kapitel 6: ”One for all, all for one. The Unique Guar- 
antee” i Jönsson, 2018, s. 81–105. Jönsson lyckas med grund i arkivmaterial förtjänstfullt 
nysta upp härvan.

161 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 143–144.
162 Grut, 1910b, s. 4-5.
163 Jönsson, 2018, s. 87–88.
164 Se Ekberg, 2000, s. 144; Micael Ekberg, ”Stockholms olympiastadion”, i Bebyggelsehistorisk 

tidskrift 2000:40, 2001, s. 90.
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band med byggandet av Stadion.165 Jönsson tolkar det som att organisa-
tionskommittén gett Balck och ledamoten N. Thisell i uppdrag att upp-
vakta myndigheterna och att Överintendentsämbetet involverades på 
uppdrag av Ecklesiastikministern. Ekberg menar istället – med direkt 
hänvisning till Grut själv – att det var Grut som uppsökte Ecklesias-
tikministern och gav som förslag till denne att Överintendentsämbetet 
skulle involveras.166 En kontroll av källorna visar att de skilda tolkning-
arna både är möjliga och rimliga – men oavsett vem som tog initiativet 
så blev Överintendentsämbetets utlåtande avgörande.167 Clason hade 
menat att Idrottsparken var en mycket lyckad plats för ett permanent 
stadion men att Gruts förslag behövde arbetas om till mer beständiga 
material, speciellt om anläggningen skulle bekostas med statliga medel. 
En byggnad huvudsakligen uppförd i trä kunde inte anses uppfylla kra-
ven på att förbli permanent. Vidare ansåg Clason i sitt utlåtande att 
regeringen borde tillåta ytterligare dragning i Idrottslotteriet för att be-
kosta ett stadion i sten och tegel. Den beräknade kostnaden för Stadion 
steg med detta till 720 000 kr.168

Grut hade redan på eget bevåg skissat på ett stadion i sten och tegel. 
I en redogörelse i Teknisk tidskrift: arkitektur (1912, nr vii) skriver Grut att 
Clason sedan utformade sitt utlåtande baserat på detta underlag.169 Det är 
även så Ekberg tolkar skedet. I sin avhandling framhärdar dock Ekberg 
att det är något besynnerligt och bakvänt då Clason var den stora auk-
toriteten av de båda.170 Ekberg utesluter heller inte helt att Clason kan 
ha haft med utformningen att göra. I en artikel i Bebyggelsehistorisk tid-
skrift (2000, nr 40) upprepar Ekberg beskrivningen av relationen, men 
utan anmärkningen om den bakvända tågordningen.171 Det är svårt att 

165 Se källförteckning i respektive författares verk. Här kan också tilläggas att det samlings-
verk som gavs ut 2012 på Stockholmia förlag till 100-årsfirandet av OS knappt nämner 
varken Grut eller Stadion: Stockholmsolympiaden 1912: tävlingarna – människorna – staden 
(red.) Hans Bolling & Leif Yttergren, Stockholm, 2012.

166 Grut, 1912c, s. 90.
167 Cathrine Mellander beskriver hur ämbetet i 1900-talets början är i en mycket expansiv 

fas med en lavinartad ökning av ärenden. Överintendentsämbetet ansvarade inte för allt 
statligt byggande, vilket istället var utspritt på flera myndigheter. Ämbetet hade dock se-
dan Helgo Zettervalls tid i slutet av 1800-talet praxis i att uttala sig i ett mycket stort antal 
ärenden. Cathrine Mellander, Arkitektoniska visioner under statligt förmyndarskap: en studie av 
Överintendentsämbetets verksamhet och organisation 1818–1917, Diss: Stockholms universitet, 
Stockholm, 2008, s. 195–197, 208–110.

168 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 143.
169 Grut, 1912c, s. 91.
170 Ekberg, 2000, s. 144.
171 Ekberg, 2001, s. 90.
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avgöra vem som var drivande i frågan. Däremot står det fullkomligt 
klart att Överintendentsämbetet genom Clason blev en betydande ak-
tör vilken tilldelas en hög grad av agens i de relationer som upprättas.

Regeringen biföll önskemålet om en ytterligare tionde dragning 
i Idrottslotteriet och bruk av överskott för att finansiera ett permanent 
stadion. Regeringen villkorade dock beslutet med en mängd krav: pla-
nerna skulle följa Överintendentsämbetets utlåtande; regeringen skul-
le tillsätta en kontrollant som översåg detta; byggnaden skulle övergå 
i statlig ägo efter OS; CF/organisationskommittén fick inte använda 
några andra statligt erhållna medel och organisationerna fick inte be om 
ytterligare statlig finansiering; samt att CF:s styrelse måste gå i borgen 
för finansieringen. Nu hade alltså frågan om statliga medel övertagits av 
CF från organisationskommittén. I april 1910 ingick CF avtal med AB 
Idrottsparken om själva Idrottsparken. 14 av 31 ledamöter i CF:s styrel-
se undertecknade också att man gick i borgen för OS finansiering och 
den 22 april 1910 tog regeringen formellt beslut i kunglig konselj.172 Det 
kan påpekas att den som formellt skrev under beslutet att ge organisa-
tionskommittén utökade finanser inte var kungen utan kronprins Gus-
tav Adolf som vid tillfället var ställföreträdande regent – detta samtidigt 
som han var ordförande för just organisationskommittén (och med i 
CF:s styrelse och delägare av AB Idrottsparken).173

Efter att beslutet tagits tillsatte organisationskommittén en bygg-
nadskommitté för att leda arbetet med utformning av Stadion.174 Under 
sommaren och hösten 1910 arbetade Grut, i samråd med kommitténs 
ledamöter, fram planer för Stadion. Samarbetet var inte friktionsfritt, 
och den stora tvistefrågan var ekonomin. Ett exempel var att Grut ville 
korta byggnaden 8–10 m för att utöka parken mot Valhallavägen fram-
för – men den tekniska kommittén som handhade spelens genomför-
ande sa nej. Ett annat exempel var att Burman, vice ordförande i bygg-
nadskommittén senare föreslog drastiska nedskärningar i byggnaden 
för att spara pengar, varav Grut skrev till ledamoten Edström om att få 
arbeta ifred och med en despots auktoritet.175 Överlag framgår det att 
organisationskommittén var oroade över kostnaderna för Stadionbyg-
get. Grut beskriver i efterhand situationen som att ”[n]ästan varje sten 
i byggnaden har man måst tigga och krångla sig till”.176

172 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 144–151.
173 Jönsson, 2018, s. 104.
174 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 153; Bergvall, 1913, s. 156–157.
175 Jönsson, 2018, s. 111–113.
176 Grut, 1912b, s. 82.
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Den 2 november 1910 kunde Grut presentera planerna på Sta-
dion för byggnadskommittén och den 10 november för CF:s styrelse 
–  tillsammans med en lista på saker byggnadskommittén tagit bort för 
att spara på medlen. På samma styrelsemöte framkom dock att CF var 
tvungna att omförhandla avtalet med AB Idrottsparken då man i det 
dåvarande avtalet inte uppfyllde ett av regeringens krav, det att Stadion 
skulle bli statsegendom efter OS. I det dåvarande avtalet skulle anlägg-
ningen övergå till AB Idrottsparken efter OS. Nya förhandlingar inled-
des och den 22 december kunde CF skriva till regeringen att Stadion 
skulle övergå i statlig ägo efter OS, med CF som förvaltare. Förhand-
lingarna med AB Idrottsparken var dock inte slutförda vid det tillfället, 
de drog ut på tiden fram till 19 mars 1911. Regeringen gav sitt slutgil-
tiga godkännande till affären den 12 maj 1911. Vid den tiden var dock 
arbetet med Stadion i full gång, redan den 23 november 1910 hade det 
första spadtaget tagits och den 28 november 1910 godkände Överin-
tendentsämbetet planerna för Stadion.177

Mot ett stabiliserat aktör-nätverk

Att Stadion till slut förlades till den plats där den idag ligger kan allt-
så ses som ett resultat där existerande idrottsplatser, utbyggnaden av 
järnvägen, myndigheter, organisationer, enskilda individer och ett stat-
ligt lotteri utgör aktörer. Om inte SJ hade flaggat för järnvägen hade 
Stadion med största sannolikhet placerats på Östermalms IP. För att 
tala ant så spelade det överhängande hotet om en järnvägsdragning en 
avgörande roll för den slutgiltiga placeringen av anläggningen – därmed 
intar järnvägshotet rollen av aktör. En mycket viktig aktör var också 
den budget som skulle finansiera OS och där Stadion utgjorde den en-
skilt största posten. Dock går det inte att skilja budgeten och Stadion 
åt – de konstituerar varandra och används om vart annat som skäl för 
den andres utveckling, något som exemplifierar hur agens är något som 
fördelas mellan aktörer och hur aktörer kan inta olika roller vid skilda 
tidpunkter. Status av aktör är inte heller något som bestäms i termer av 
omfattning av deltagandet i praktiken. Som exempel kan nämnas att 
Överintendentsämbetet endast gör ett kort inspel i början och slutet av 
år 1910 – en relativt liten omfattning. Men den roll det intar som aktör 
är direkt avgörande för Stadions utformning genom den höga grad av 
agens som tilldelas ämbetet genom de relationer som upprättas.

177 Bergvall, 1913, s. 159; Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 154–159.



82

nordell | arenaboom

I den praktik som utgjorde organiserandet av OS 1912 blir Sta-
dion som arkitektoniskt objekt ett aktör-nätverk, samlandes en mängd 
heterogena aktörer. Med hjälp av arkivmaterial, redogörelser och tid-
skriftsartiklar går det att se hur Stadion under åren 1909–1910 består 
av en mängd olika arkitektoniska former och uttryck på flera diskutera-
de platser för att till slut stabiliseras i den form den fick på platsen för 
Idrottsparken. Det är också tydligt att praktiken var mycket komplex, 
att den till stor del baserade sig på personliga nätverk inom Stockholms 
och landets ledande skikt och att både individer och organisationer 
kunde inta flera olika roller. Balck, von Rosen och kronprinsen hade 
alla säkerligen goda avsikter med att driva frågan om svenska olympiska 
spel. Det förenklade säkert också att involvera de andra organisationer 
och bolag man satt i styrelsen för. Samtidigt går det inte att bortse från 
att AB Idrottsparken gick med förlust och att OS skulle kunna frigö-
ra statliga medel för att täcka förlusterna, samtidigt som kontrollen av 
både det nya Stadion och det gamla Östermalms IP hölls kvar inom de 
organisationer man företrädde. Just detta lyftes när Balck kallades till 
regeringen för att diskutera avtalet mellan CF och AB Idrottsparken.178

I organiserandet av OS som praktik intog Grut dock inte en sär-
skilt framträdande roll som aktör i ett inledande skede. Han anlitades 
som del av personliga nätverk, inte i kraft av att vara en för ändamålet 
specialiserad arkitekt.179 Grut enrollerades på uppdrag av andra, mer 
kraftfulla aktörer och var i praktikens inledande skede ingalunda av-
görande för Stadion som aktör-nätverk. Grut var aktör, rent arkitekto-
niskt en viktig sådan i och med att han konkretiserade andra aktörers 
önskemål och förväntningar, men speciellt drivande verkar han inte ha 
varit. Gruts position var inte statisk och stärktes i takt med att Stadion 
som aktör-nätverk stabiliserades. Exempel på progressionen i hans ak-
törsroll är den svårdefinierade kontakten med Överintendentsämbetet 
under vintern 1910, då Grut gjorde skisser på ett permanent Stadion 
på egen hand, eller våren 1910 då han försvarade sin utformning och 
de tillhörande kostnaderna.180 Grut var dock inte i paritet med organi-
sationskommittén, Viktor Balck eller CF:s exekutivkommitté, vilka var 
direkt avgörande för Stadions vara eller icke vara.

Det här avsnittet har beskrivit hur Stadion gjordes i en praktik. 
Det visar hur Stadion som aktör-nätverk samlade en mängd hetero- 

178 Jönsson, 2018, s. 117.
179 Jönsson, 2018; Ekberg, 2000.
180 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 151–153.
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gena aktörer under det att det stabiliseras – detta även innan en enda av 
dess tegelstenar har murats på plats. Mitt resonemang belyser därmed 
hur arkitektur är något i rörelse och som konstrueras långt utanför ar-
kitekten som individ. Det var en mängd ting – konkreta och abstrakta, 
mänskliga och icke-mänskliga – som avgjorde att Stadion kom att pla-
ceras på platsen för Idrottsparken och att det fick den utformning det 
har. Att arkitektur är i rörelse innebär att Stadion under och speciellt 
efter OS kom att inta helt nya roller i nya praktiker som vi återkom-
mer till i det följande. Fler ting än Gruts kompetens som arkitekt hade 
direkt inverkan på byggnadens utformning. Grut var givetvis tvungen 
att förhålla sig till organisationskommittén, byggnadskommittén och 
Överintendentsämbetet i sitt arbete med att utforma Stadion, och för-
hållandet dem emellan var inte utan konflikter. Stadion intog vidare fle-
ra skepnader innan aktörerna stabiliserades till det vi idag känner som 
Stadion. Detta är skäl till att i nästa avsnitt byta perspektiv: vi flyttar 
fokus från Grut som aktör i Stadion som aktör-nätverk, till att zooma 
in på arkitekten själv. I det följande utgörs praktiken av Gruts arkitekto-
niska process, där vi frågar hur Grut i denna praktik gör Stadion. Grut 
är därmed inte längre aktör utan träder in i rollen som aktör-nätverk.

grut som aktör-nätverk i konstruktionen
av stadion som praktik

Här byter jag perspektiv för att analysera Grut som ett aktör-nätverk. 
Den praktik som här fokuseras är utformningen och konstruktionen av 
Stadion. Det kommer därmed till viss del att överlappa det förra avsnit-
tet rent kronologiskt. Men, avsnittet kommer även att ta andra prakti-
ker i beaktning, exempelvis Gruts övriga verksamhet som arkitekt och 
hans skolning in i yrkesrollen. Resonemanget svarar på frågan vilka ak-
törer som samlas hos Grut, det vill säga vad som är betydelsefullt eller 
meningsgivande för Gruts utformning och byggande av Stadion.

I det följande återkommer flera av de tidigare presenterade aktö-
rerna: CF, organisationskommittén och byggnadskommittén, med in-
divider som Balck, Burman och Edström intar viktiga positioner även i 
Gruts praktik, framför allt i rollen som uppdragsgivare men också som 
del av Gruts privata nätverk. Speciellt viktiga positioner intar Överin-
tendentsämbetet och Isak Gustaf Clason. I relation till staten och Över- 
intendentsämbetets roller i praktiken står också budgeten. Till detta 
komplex av relationer kan vi också tillföra själva platsen för Stadion, 
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vilken vi sett röra sig mellan olika potentiella platser i Stockholm för 
att till slut landa på Idrottsparken. Byggnadsfirman Kreuger och Toll 
anlitas under 1910 som entreprenör för konstruktionen av Stadion och 
Grut arbetar nära firman i egenskap av arbetsledare. En annan viktig 
Kreuger är ingenjör Henrik Kreuger, verksam vid kth som gör en serie 
beräkningar på Stadion.181

Vi har tidigare sett hur plats och budget var intimt sammankopp-
lade med varandra och att det är närmast lönlöst att analytiskt försöka 
fastställa vilken som konstituerade den andre – relationen måste förstås 
som komplex och reciprok. Samma relationella förhållande till budge-
ten har materialvalen för Stadion. Ett exempel på detta är hur de hu-
vudsakliga materialen Grut angav i sina skisser och beräkningar inte var 
statiska utan förändrades under praktikens gång. Många gånger styrdes 
frågan av budgeten – vilket var en av de starkaste aktörerna Grut var 
tvungen att förhålla sig till. Andra gånger var förhållandet det omvända 
och det var materialen som aktör som dikterade budgeten. De skiftande 
materialen och ytskikten för byggnaden – som trä, vit färg, tegel eller 
granit – agerar också i Grut själv: de påverkar vad han som arkitekt vill 
uttrycka, vilket kommer beskrivas utförligt i detta avsnitt.

Bruno Latour brukar använda sig av arkitektur för att beskriva 
sin vetenskapsfilosofi och ant som metod.182 Hans poäng är att det som 
vid en första anblick kan te sig som något väldigt enkelt och enkelriktat 
–  en arkitekt producerar arkitektur – istället är något komplext och re-
lationellt. Latour betonar, vilket också Fallan citerar, att ingen arkitekt 
ritar en byggnad ex nihilo.183 En mängd ting aktiveras i produktionen av 
en byggnad, även när den enbart existerar i skissform. Vad aktiveras av 
Grut i arbetet med Stadion, vad är meningsbärande och blir betydelse-
bildande? Vilka aktörer kan identifieras och spåras?

En abstrakt aktör: det svenska

En bärande tanke med OS var som framgått att stärka den nationella 
känslan och bringa ära och heder åt Sverige.184 Vad som konceptuellt 
kan beskrivas som det svenska är också en aktör som kontinuerligt mo-
biliseras av Grut i arbetet med Stadion. I texter publicerade i olika fora 

181 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 153–154; Grut, 1912c, s. 87.
182 Latour, 2003.
183 Latour, 2003, s. 50; Fallan, 2011, s. 195.
184 Se även Jan Lindroth, Idrottens väg till folkrörelse: studier i svensk idrottsrörelse till 1915, Uppsa-

la, 1974, s. 90–91.
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under arbetes gång beskriver Grut återkommande sitt mål att bygga ett 
”svenskt stadion”,185 med en ”nationell och självfständigt lösning lämpad 
för nordligare länder”,186 som ”kommer att blifva till oberäknelig välsig-
nelse för land och folk”.187

Frågan att ställa sig är hur det svenska ska förmedlas i projek-
tet, hur det som aktör tilldelas agens. En artikel i Ny tidning för idrott, 
publicerad i samband med att ritningarna blivit godkända av spelens 
olika kommittéer, av CF och inskickade till regeringen för godkän-
nande, avslutas på följande sätt: ”Såsom synes, har vårt svenska Stadi-
on intet lånadt af antikens klassiska byggnader, utan bygger endast på 
inhemsk handtverksmässig byggnadstradition”.188 Artikeln är osignerad 
men på grund av detaljkännedomen, positioneringen gällande bygg-
nadens budget och programförklaringen har jag svårt att se att någon 
annan än Grut skulle kunna stå bakom den. I artikeln framgår det vi-
dare att byggnadstraditionen ska tillämpas på grovhuggen granit och 
handslaget tegel och med ”motiv hämtade från våra medeltida svens-
ka tegelbyggnader”.189 Det är således med material, motiv och teknik 
hämtat från historien Grut avser mobilisera det nationella. Tegel och 
granit, munkförband och kryssvalv mobiliseras som exempel på vad 
äkta svensk arkitektur är.

Gruts uttalade bruk av väl valda delar ur en historisk repertoar 
är vad som ligger till grund för den arkitekturhistoriska forskningens 
tolkningar av Stadion som ett utmärkt exempel på antingen national-
romantik eller material-realism.190 Den nationalromantiska tolkningen 
bygger på Gruts bruk av medeltida motiv: krenelerade torn, tunga mu-
rar med arkader och massiva portar. Grut tolkas ofta vara inspirerad 
av Visby ringmur.191 Den material-realistiska tolkningen bygger istället 
på användandet av traditionella material och tekniker som exempelvis 
tegel och valvslagning och att låta materialen utgöra utgångspunkt för 

185 Grut, 1910b, s. 4, kursiv i original.
186 Grut, 1910b, s. 5.
187 Torben Grut, ”Vårt stadion”, i Ny tidning för idrott 13:17, 1910c, s. 135.
188 Osignerad, ”Stadion i Stockholm”, i Ny tidning för idrott 13:46, 1910a, s. 3-5.
189 Osignerad, 1910a, s. 3-5.
190 Björn Linn, ”Arkitekturen”, i Signums svenska konsthistoria (Band 11) Konsten 1890–1915 

(red.) Jan Torsten Ahlstrand, Lund, 2001; Henrik O. Andersson & Fredric Bedoire, Svensk 
arkitektur: ritningar 1640–1970, Stockholm, 1986, s. 176; Fredric Bedoire, Den svenska 
arkitekturens historia: 1800–2000, Stockholm, 2015.

191 Ekberg, 2001, s. 100–101; Århem, 1989, s. 1; Bengt Edlund, ”Idé blir till verklighet”, i 
Stockholms stadion 75 år (red.) Göran Löwgren, Stockholm, 1987b, s. 96–98.



86

nordell | arenaboom

de arkitektoniska uttrycken.192 Nationalromantik och material-realism 
är två skilda koncept som (dessutom) skiljer sig i tid, men det finns trots 
det ett tredje mellanting: national–realism. Medan många arkitektur-
historiker är snabba med att poängtera att den korrekta karakterisering-
en bör vara material-realism, så beskrivs det arkitektoniska uttrycket 
hylla nationalstaten som idé och detta på ett förhållandevis romantiskt 
sätt.193

Syftet med de nationalromantiska eller material-realistiska tolk-
ningarna av Stadion, eller av Gruts intentioner med Stadion, är åter-
kommande att låta dem illustrera en större karakterisering av de två 
första decennierna på 1900-talet. Att beskriva perioden som national-
romantisk eller som material-realistisk står i kontrast till en konkurre-
rande karakterisering som beskriver perioden som jugend.194 Att strikt 
upprätta gränser mellan uttrycken är dock ofta svårt, något som kan 
exemplifieras med Läkaresällskapets hus (1904–1906) i Stockholm av 
Carl Westman, en av periodens mest uppmärksammade byggnader. Ex-
teriört karakteriseras det av tydlig material-realism, medan det interiört 
är dekorerat i jugendstil.195

Vad som förenar de tre benämningarna – material-realism, na-
tionalromantik och jugend – är att de alla beskrivs som reaktioner på 
de historiserande nystilarna från 1800-talet. Men, samtidigt är det cen-
tralt att påpeka att denna reaktion inte på något vis helt ansågs bryta 
med historien. Tvärtom var tanken att man skulle kringgå nystilarna 
genom att se till just historien. Historien bör här förstås konceptuellt 
och den beskrivs ofta med mer generella begrepp som traditioner, sin-
nesstämning eller teknik. Historien kunde också omsättas genom direk-
ta arkitektoniska referenser, vilka naturligtvis då aldrig anses riktade till 
1800-talet, vilket helt enkelt kronologiskt hoppas över.196

192 Att bygga ett land: 1900-talets svenska arkitektur (red.) Claes Caldenby, Stockholm, 1998, s. 255.
193 Eva Eriksson, ”Internationella impulser och nationell tradition: 1900–1915”, i Att bygga ett 

land: 1900-talets svenska arkitektur (red.) Claes Caldenby, Stockholm, 1998, s. 29.
194 Eriksson, 1998; Bedoire, 2015.
195 Eriksson, 1998, s. 27–28; se också Linn, 2001, s. 30–31, där tidsperioden inte beskrivs som 

det ena eller det andra, utan istället som karakteriserad av komplexitet, experimenterande 
och upptäckter. Något för den här studien intressant är att Linn exemplifierar med ett citat 
av Grut för att komma bort från försöken att sätta en stiletikett på perioden. I citatet, som 
är från en artikel skriven 1906, framhärdar Grut att en byggnads stil är oväsentligt medan 
istället dess konstnärliga tanke, relationen mellan olika komponenter och dess karaktär är 
det viktiga.

196 Eriksson, 1998, s. 29.
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Jag sällar mig till de arkitekturhistoriker som vill beskriva Stadi-
on i termer av nationalromantik eller material-realism; båda dessa tolk-
ningar är övertygande. Jag är dock ute efter komplexitet: att inte försö-
ka reducera tolkningen till en dominerande karakterisering. Istället gör 
jag bruk av en analys och tolkning som möjliggör multiplicitet: Stadion 
är nationalromantiskt och det är material-realistiskt, men det kan vara 
–  och är – även annat utöver detta. I det följande kommer jag identifiera 
och analysera lager av komplexitet i Stadion som går djupare än den ar-
kitekturhistorieskrivning jag just beskrivit. Viktigt att poängtera är att 
det inte sker i polemik mot tidigare forskning, utan istället bör ses som 
mitt bidrag till arkitekturhistorisk metodutveckling. De spår jag följer 
tar oss till Antiken.

Antika aktörer i den svarta lådan

I Stadion och i det material som dokumenterar Gruts arbete med Sta-
dion finns olika spår som avslöjar hur antika arenor och stadion mobi-
liserats som aktörer. Att spåren existerar är sedan tidigare belagt inom 
forskningen och i populärhistoriska texter om Stadion: arkitekturhis-
torikern Göran Lindahl beskriver Stadion som ett nordiskt byggnads-
verk på en grundplan som utgjordes av en bearbetning av det klassis-
ka stadion;197 arkitekturhistorikern Björn Linn beskriver Stadion som 
föreningen mellan en romersk cirkus och en medeltida försvarsmur.198 
Arkitekturhistorikerna Fredric Bedoire och Claes Caldenby beskriver 
båda hur Grut inspirerades av Visby ringmur och hur detta kombinera-
des med en klassisk plan.199 Arkitekten Bengt Edlund menar istället att 
Grut i Stadion kunde frigöra sig från antika exempel och nya konstruk-
tioner i medelhavsländerna.200 På andra ställen beskrivs hur Stadion 
inte har någon föregångare, att den uppkommit just ex nihilo ur Gruts 
intellekt, och att man därför kan jämföra honom med de arkitekter som 
formgav Colosseum.201 Men trots att spåren till antiken på olika sätt 
identifieras och skrivs ut så anses de inte rikigt vara meningsbärande för 

197 Göran Lindahl, ”Klassisk återkomst”, i Byggnader och betydelser: en antologi om arkitektur 
(red.) Britt-Inger Johansson & Christian Lovén, Stockholm, 2000, s. 190–191.

198 Linn, 2001, s. 71–72.
199 Bedoire, 2015, s. 183; Caldenby, 1998, s. 255.
200 Edlund, 1987b, s. 95.
201 Tore Nilsson, ”Stadions gyllene sekunder”, i Stockholms stadion 75 år (red.) Göran Löwgren, 

Stockholm, 1987, s. 20.
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definitionerna av vad Stadion är – som i slutändan beskrivs som anting-
en nationalromantiskt eller material-realistiskt.

Associationerna till Antiken genomgår vad Latour kallar 
black-boxing.202 I försöken att renodla byggnaden analytiskt – till na-
tionalromantik eller material-realism – så blir spåren till antiken 
okommenterade. De intar ett slags neutral position och bildar en för-
givettagen utgångspunkt för de efterföljande och meningsbärande be-
skrivningarna. Exemplen ovan innehåller på olika sätt referenser till an-
tikens medelhavskulturer. Både individuella byggnader och kategorier 
av byggnader från Antiken mobiliseras. Vidare rör sig associationerna 
till antikens kulturer på en skala från icke-existerande, till Grekland, till 
Rom, till något samlat ”klassiskt” – men det sker på ett förgivettagande 
sätt, utan innebörd för vad beskrivningarna av Stadion landar i. Det 
är som att relationerna till antiken per automatik redan finns där och 
bildar utgångspunkt på vilket betydelsebärande lager sedan appliceras. I 
relation till vad jag ovan beskriver som ”det svenska” utgör ”det antika” 
i en black-box-situation den rena duken. Men, vad händer om vi istället 
öppnar den svarta lådan och med hjälp av receptionsteori ser bruket av 
antiken som betydelsebärande?

Det ska poängteras att Ekberg både i sin avhandling (2000) och i 
artikeln om Stadion i Bebyggelsehistorisk tidskrift (2001) följer upp de klas-
siska inslagen i Stadion och gör en tolkning av hur mobiliserandet av 
antika aktörer gick till. Samtidigt står det klart att Ekberg inte använ-
der sig av en teoretisk apparat som riktigt tillåter den komplexitet jag i 
den här studien efterfrågar.203 Jag kommer i det följande att substantiellt 
bygga ut och fördjupa det anslag Ekberg kan sägas inleda i sina studier 
av Grut och Stadion.

600 grekiska fot

Under 1900-talets inledande decennier var idrott ingalunda något sta-
biliserat fenomen motsvarande den roll den fick senare under århundra-
det. För de som i Sverige var delaktiga i idrottsrörelsen dominerade ett 
idealiserat synsätt på idrotten där en väldisciplinerad (och oftast man-
lig) kropp sågs i analogi med samhällskroppen i stort. Att träna den 
individuella kroppen var till nytta för nationen. Något som delvis kan 

202 Se Latour, 2005, s. 38–39. Se också John Law, ”Notes on the Theory of the Actor-Network: 
Ordering, Strategy and Heterogeneity”, i Systems Practice 5, 1992, s. 385; Manker, 2019,  
s. 37 för en presentation och diskussion om det närliggande begreppet simplification.

203 Ekberg, 2000, s. 151; Ekberg, 2001, s. 94–96.
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spåras till Upplysningen och Rousseaus idéer om människans naturliga 
frihet och vikten av att stärka kroppen genom naturliga rörelseövning-
ar. En annan dominant idé var den rådande synen på idrottens roll i de 
antika grekiska stadsstaterna och hur idrotten där utgjort en integrerad 
del i det sociala livet (naturligtvis utan vidare reflektion om vem som 
hade tillåtelse eller möjlighet att ingå i det sociala livet).204 Allmänt an-
sågs gymnastik vara den bästa formen av träning. I sin moderna variant 
hade gymnastiken uppkommit i Tyskland för att sedan utvecklas i Dan-
mark och Sverige. Men oavsett vilken nationell dräkt den presenterades 
i så ansågs den moderna gymnastiken vara baserad på idrott i det antika 
Grekland.205 Med grund i en föreställning om kopplingen mellan atlet 
och polis i den antika stadsstaten ansåg man att idrott kunde använ-
das för att stärka den moderna nationen; ett slags önskat amalgam av 
hälsopolitik och nationell konkurrenskraft. Det är också i relation till 
detta begreppet stadion måste ses. ”Stadion” är ursprungligen ett antikt 
grekiskt längdmått som motsvarar 600 fot. Då längden som motsvarade 
en fot varierade mellan olika platser i den antika grekiska världen finns 
det således också olika svar på frågan hur långt ett stadion var.206 Vi 
kan nöja oss med att generalisera ett stadion till cirka 180 meter. Just 
föreställningen om det antika Grekland var en viktig aktör som genom-
gående mobiliserades hos Grut. I texter av Grut där han presenterar det 
pågående stadionprojektet gör han flera referenser till ”det antika Hel-
las” rent generellt och till det nyligen rekonstruerade Panathinaikos-
tadion i synnerhet.207 Att antikens Grekland och associationer till det 
grekiska var så viktigt kan därmed delvis förklaras ideologiskt.

Det är alltså i den föreställningsvärlden de moderna olympis-
ka spelen bildas och genomförs vid sekelskiftet 1900. Dessutom sker 
Gruts bruk av begreppet ”stadion” knappast på ett förgivettagande el-
ler okommenterat sätt. Han beskriver det på följande sätt i en text om 
det pågående Stadionprojektet vilken publicerades i CF:s årsbok 1911: 
”Stadion – detta hvita ord ger tanken vingar. Det för oss ned till Hel-
lenernas soliga land, det talar om hvit marmor under djupblå himmel. 
Det ger oss Medelhafvets pärlemorsskimrande luft över vinlöfskransade 
terrasser, kring kolonner med ljusblå skuggor över vit sand.” 208 En se-
miotisk läsning av citatet resulterar närmast i en explosion av konnota-

204 Sandblad, 1985, s. 17, 19.
205 Sandblad, 1985, s. 44, 49, 62, 150–151.
206 Edlund, 1987a, s. 54.
207 Se exempelvis Grut, 1910b; Grut, 1912b.
208 Grut, 1912b, s. 73.



90

nordell | arenaboom

tioner av det samtida och det antika Grekland – vilka alla, enligt Grut, 
ryms inom begreppet stadion. Om vi befinner oss kvar i semiotiken 
opererar begreppet stadion på Barthes mytologiska nivå, samlandes an-
dra tecken som betecknande delar. Det betecknande handlar om sol, 
himmel, skugga och luft; om hav, sand, vin och pärlemor; om marmor, 
terrasser, kolonner och kransar; om vitt och om blått. Vad det beteck-
nar är både något geografiskt men också något arkitektoniskt.

Att det dessutom är det specifikt grekiska Grut mobiliserar som 
aktör går heller inte att missta sig på när han även aktiverar andra, men 
med sig själv samtida, anläggningar. Grut fortsätter sin presentation 
med att beskriva att i alla länder uppförs nya stadion: ”Amerika har fyra, 
Italien två, i London och i Berlin.” 209 Den sistnämnda anläggningen är 
Deutsches Stadion som uppfördes i stadsdelen Grünewald (vilken revs 
i samband med byggandet av Olympiastadion inför OS 1936). London 
avser det provisoriska White City Stadium som byggdes för OS 1908. I 
Turin byggdes Lo Stadio i samband med industriutställningen 1911 och 
i Rom uppfördes Stadio Nazionale i fonden av Via Flaminia samma år.210

I texten i CF:s årsbok för 1911 väljer Grut att lägga särskilt fo-
kus på de anläggningar som uppförts i usa. Viktigt att poängtera är 
det transnationella anslaget. Texten publiceras mitt under arbetet med 
Stadion, det vill säga när praktiken är i full gång. Jag tolkar Gruts text 
som ett slags lägesrapport över var detta omfattande projekt befinner 
sig. För att till synes motivera sina formbeslut väljer Grut att kompara-
tivt aktivera andra anläggningar spridda över en stor del av västvärlden. 
Hur de har formgivits och hur väl eller illa de passat för sina funktioner 
är viktigt för Grut, och han formger och leder arbetet med Stadion del-
vis baserat på just dem. En viktig metodologisk poäng med Grut i rollen 
som aktör-nätverk är att det geografiska avståndet till de amerikanska 
anläggningarna inte är en faktor i hur de mobiliseras. De amerikan-
ska anläggningarna är högst aktiva aktörer och så att säga närvarande i 
Grut trots det geografiska avståndet. Den agens som fördelats till dem 
korsar fritt de geografiska och de politiska gränser som skiljer dem från 
Gruts verksamhet i Stockholm.

Vid tiden för textens tillkomst, november 1911, fanns många 
idrottsanläggningar i usa. De allra flesta var antingen basebollarenor 
med sin karaktäristiska diamantform eller idrottsplatser med en eller ett 
par raka läktare. Grut pekar i texten dock ut ”stadion” som en distinkt 

209 Grut, 1912b, s. 73.
210 Ingen av anläggningarna finns kvar. De revs under olika delar av 1900-talet. En del av dem 

ersattes med nya anläggningar på samma plats.
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byggnadskategori, som skiljer sig 
från det breda antalet idrottsan-
läggningar. De anläggningar som 
vid tidpunkten var uppförda i nå-
got slags klassicism och som där-
med kan utgöra de Grut syftade 
till är: Harvard Stadium (1903) 
vid Harvard University i Cam-
bridge utanför Boston, MA; Fran-
cis Field (till OS 1904) i St. Louis, 
MO; Archbold Stadium (1907) 
vid Syracuse University i Syracuse, 
NY; samt New Beaver Field (1909), Penn State University i University 
Park, PA.211 Grut hade aldrig besökt – och skulle aldrig komma att be-
söka – usa så hans uppfattning om anläggningarna måste ha formats 
via andrahandskällor. För den här studien spelar det dock mindre roll, 
fokus här ligger på hur dessa anläggningar aktiveras som aktörer – inte 
om den mobiliseringen överensstämmer till fullo med hur anläggning-
arna gestaltades och fungerade i verkligheten.

Det Grut menar är att det finns rätt och det finns fel sätt att för-
hålla sig till Antiken. De anläggningar som uppförts i usa är uppförda 
i romersk anda utan hänsyn till de lokala förutsättningarna med resul-
tatet att: ”[d]e stå och frysa, kalla och skematiska”. 212 Ännu värre var 
det tydligen med London och White City Stadium, där man inte ens 
försökte att lösa uppgiften utan bara blåste på med ett skralt provisori-
um. Ur detta kan vi dra två viktiga slutledningar: först att arkitektonisk 
form och vad den konnoterar var viktigt för Grut. Arkitektur är aktiv, 
den gör något, den får agens tilldelad. Den andra slutledningen är att 
när Grut presenterar sin praktik så upprättas Antiken som aktör. An-
tiken blir en måttstock att komparativt ställa moderna anläggningar 
mot och utgör utgångspunkten för Gruts klassificering av dem. Som 
exempel på min sistnämnda slutledning är att ovan nämnda Stadio Na-
zionale i Rom och Lo Stadio i Turin, enligt Grut, får godkänt: ”Italien  
 
 

211 Ronald A. Smith, ”Far More Than Commercialism: Stadium Building from Harvard’s 
Innovations to Stanford’s ’Dirt Bowl’”, i The International Journal of the History of Sport 
25:11, 2008; The Rise of Stadiums in the Modern United States: Cathedrals of Sport (red.) Mark 
Dyreson & Robert Trumpbour, London & New York, NY, 2010.

212 Grut, 1912b, s. 74.

Harvard Stadium, Cambridge, MA, uppförd 
1903. Foto: Wangkun Jia
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har byggt sina stadionbyggnader i romersk anda, och detta med god ef-
fekt.” 213 Detta eftersom de befinner sig i ett medelhavsklimat.

Att följa aktörerna: Gruts Grand Tour

I flera texter framhärdar Grut att han bygger sin kompetens att utfor-
ma Stadion och klassificera andra anläggningar på den stipendiatre-
sa han som nybakad arkitekt utförde på den europeiska kontinenten 
1901–1902. Bland annat menar Grut att han hade sitt ”intresse starkt 
fästadt vid de grekiska och romerska stadion- och amphiteateranlägg-
ningarna”.214 Han uttrycker i texten vördnad för deras enkla storslagen-
het och den konstnärliga skillnaden mellan de antika byggnaderna och 
de moderna lösryckta läktare han haft möjlighet att studera vid olika 
europeiska idrottsplatser. Skillnaden, menar Grut, beror inte bara på 
materialvalen utan också på de moderna läktarnas brist på helhet och 
enkelhet.215 En paradfras när det gäller ant och som tillskrivs Latour 
är att forskaren ska följa aktörerna.216 Det vill säga att forskaren inte ska 
hindras att identifiera vad som utgör en aktör på grund att det inte pas-
sar en vetenskaplig mall gällande discipliners traditioner eller avgräns-
ningar. Jag tänker ta Latour på orden. 

Saken är den att Grut inte kan ha sett en enda grekisk byggnad på 
sin studieresa, vare sig antik eller modern.217 Grut besökte aldrig vare sig 
Grekland eller andra delar av den antika grekiska världen. Han reste från 
Sverige till Frankrike, vidare till Belgien och Storbritannien, tillbaka till 
Frankrike innan han begav sig till Spanien. Därefter hem till Sverige för 
att gifta sig innan han – tillsammans med sin nyblivna hustru – begav 
sig direkt till Italien. Han tillbringade sedan det mesta av sin resa på den 
italienska halvön innan han via Tyskland, Danmark och Nederländerna 
avslutade den i Paris. Även om längst tid tillbringades i Italien kom han 
aldrig längre söderut än till Roms södra förstäder; men det mesta av 
tiden var han på landsbygden i Umbrien och Lazio. När det kommer till 
lämningar av antik arkitektur studerade han den romerska arkitekturen 

213 Grut, 1912b, s. 74.
214 Brev från Grut till byggnadskommittén daterat till 9 april 1910, citerat i CF:s styrelsebe-

rättelse över samma år: Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 151–153.
215 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 152.
216 Latour, 2005. Latour återkommer genomgående i texten till frasen ”follow the actors”, 

med start på s. 12.
217 Resebrev och resedagbok vid Konstakademien, Stockholm. Brev: 1902-04-16; 1902-04-

30; 1902-05-12; 1902-07-21; 1902-08-03. Resedagbok: Kortfattad reseberättelse från Ar-
kitekt Torben Grut.
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i Verona, de många lämningarna i och utanför Rom, och de teatrar som 
fanns på den mellanitalienska landsbygden. Men förutom konturerna 
av Domitianus stadion på Piazza Navona i Rom kan han inte ha sett ett 
enda stadion, särskilt inte ett grekiskt sådant.

Här uppstår därmed ett spännande glapp mellan vad Grut påstår 
och vad han praktiserar. I sina texter framhåller han den grekiska antiken 
och strösslar med grekiska konnotationer. Men ser man till hans erfaren-
heter och till Stadions materialitet – dess former och rumsligheter – mo-
biliserar han antikens Rom som aktör. Frågan att ställa blir då varför.

För att förstå detta är det av vikt att inte diskutera antikens arki-
tektur som en homogen massa utan förstå att de olika byggnadskultu-
rerna uppfattades olika och därför laddades med olika betydelser. Grut 

Gruts stipendiatresa 1901–1902
Illustration av författaren
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hade ingen direkt erfarenhet av vare sig antik grekisk arkitektur eller av 
grekiska stadion, men var genom andrahandskällor väl bekant med det 
rekonstruerade Panathinaikostadion i Aten. Å andra sidan hade han ef-
ter sin stipendiatresa direkt erfarenhet av antika romerska amfiteatrar, 
teatrar och cirkusar. De första moderna olympiska spelen i Panathina-
ikostadion 1896 hade visat att den antika grekiska stadionformen var 
illa lämpad för modern idrott. Byggnaden var – och är – smal i förhål-
lande till sin längd vilket gjorde kurvan i löparbanan mycket snäv. Dess-
utom blev innerplanen mycket liten vilket medförde att inga moderna 
bollspel kunde utföras och att moderna kastidrotter som spjut, slägga 
och diskus blev direkt farliga för publiken vid ett felkast.

Något annat som rent materiellt talade emot bruket av antika 
grekiska stadion var att de konsekvent placerades i anslutning till en 
ravin eller till en höjd på vilken läktarens/läktarnas gradänger grävdes 
ut och ibland också stensattes. Med samma materialitets-perspektiv kan 
vi istället lyfta fram den romerska teaterarkitekturen som var betydligt 
mer anpassningsbar: den var fristående, i material som betong, tegel 
och travertin, med former som bågar, valv och substrukturer och med 
en flexibilitet i plan och struktur. Den antika grekiska stadionarkitektu-
ren var religiöst förankrad och därför bunden av konventioner medan 
den romerska teaterarkitekturen var formalt friare. Medan den anti-
ka grekiska arkitekturen var illa anpassad för modern idrottsarkitektur 
var den romerska istället mycket anpassningsbar. I det romerska kun-
de Grut med egen erfarenhet hämta inspiration och/eller modeller för 
Stadion. Man kan formulera det som att Grut mobiliserade både det 
grekiska och det romerska men på olika sätt: det grekiska rent textuellt 
och det romerska rent materiellt. En följdfråga är då varför Grut mobi-
liserade aktörerna på så skilda sätt.

En första förklaring är rollen det grekiska intar i flera överlappan-
de praktiker: dels på ett mer generellt plan idealiseringen av idrotten 
vilket kulminerar i de olympiska spelen; dels idrottens roll för forman-
det av nationell identitet. Det starka olympiska narrativet i konstruk-
tionen av Stadion motiverade de återkommande referenserna till anti-
kens Grekland och antika spel. De grekiska konnotationerna var som 
framkommit en bärande del för att sprida idrotten som folkrörelse. 
Som sådan användes den för att stärka den nationella känslan. Även 
om Sverige i förhållande till många andra europeiska länder varit sta-
bilt i århundraden hade den nyliga separationen från Norge skapat un-
derlag för nationell samling. Det moderna Greklands separation från 
det osmanska imperiet och följande fokus på historia, kultur och idrott 
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bildade exempel för många gamla och nya nationer under 1800- och 
det tidiga 1900-talet. Relationer till antikens Grekland fyllde därmed 
många funktioner, på olika nivåer, i upprättandet av Stadion som arki-
tektoniskt objekt.218

Medan grekiska spel ansågs som något sublimt ansågs romerska 
spel som brutala, blodiga och spektakulära.219 Medan relationen till an-
tikens Rom hade alla fördelar rent arkitektoniskt ansågs den milsvida 
underlägsen relationen till det grekiska för idrott och konstruktionen av 
det nationella. Kopplingen mellan natur och kropp och mellan man och 
nation som kunde göras med selektiva referenser till antikens grekiska 
stadsstater var stark. Medan idrott under den grekiska klassiska perio-
den idealiserades, ansågs utvecklingen av idrott under hellenismen och 
den romerska perioden ha korrumperat idrotten genom att förvandla 
den till spectacula – den blev underhållning.220

Med hjälp av teoribildning om antikreception går det att tolka 
hur Grut mobiliserade aktörer från antika kulturer och varför det sked-
de på olika sätt. Det framstår som tydligt att det skedde som en fri rörel-
se mellan att bunta ihop referenserna till ett ”Antiken” kontra att tyd-
ligt dela upp dem till ”Grekland” eller till ”Rom” beroende på hur det 
passade den moderna kontexten. Viktigt att framhålla är att detta bruk 
också verkar åt andra hållet. Genom att upprätta teoretiska referenser 
till Grekland och materiella till Rom reproducerades också uppfattning-
en av respektive antik kultur.221 Det är dock ett spår vi inte kommer att 
följa upp i den här analysen. Antikreceptionen används istället för att ta 
de individuella referenserna på allvar och se dem som betydelsebäran-
de.222 Jag menar att spårandet av de individuella – men överlappande – 
aktörerna kan ge en utökad förståelse för Gruts praktik och för Stadion 
som byggnad. Vad jag kommer att fokusera på i bruket av antika aktörer 
är hur mobiliseringen av dem hos Grut i konstruktionen av Stadion 
tydligt visar hur aktör-nätverk inte tar hänsyn till etablerade gränsdrag-

218 Se exempelvis hur Eriksson beskriver idrott, OS och nationell samling: Eva Eriksson, Den 
moderna staden tar form: arkitektur och debatt 1910–1935, Stockholm, 2001, s. 41.

219 Sandblad, 1985, s. 21, 62, 151.
220 Sandblad, 1985, s. 48.
221 Katharine T. von Stackelberg & Elizabeth Macaulay-Lewis, ”Introduction: Architectur-

al Reception and the Neo-Antique”, i Housing the New Romans: Architectural Reception and 
Classical Style in the Modern World (red.) Katharine T. von Stackelberg & Elizabeth Macau-
lay-Lewis, New York, NY, 2017, s. 4, 7–8.

222 Det vill säga att de med ant-språk behandlas som aktiva medlare och inte som neutrala 
mellanhänder, se Inledning, avsnitt ”Spår och agens – att göra skillnad” s. 36, och vidare 
Latour, 2005, s. 39.
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ningar. Aktörer korsar både geografiska, kulturella och kronologiska 
gränser. De så att säga flödar fritt över både tid och rum.

flöden över tid och rum

I Gruts arkitektoniska praktik upprättades transnationella flöden där 
idrottsanläggningar spridda över världen mobiliserades som aktörer. 
Grut använde sig av andra byggnader för inspiration och för kompara-
tion och sättet han gjorde det på tog inte hänsyn till geografiska avstånd 
eller till politiska/kulturella gränsdragningar. Jag vill betona att detta 
inte betyder något slags avståndstagande till begrepp som plats eller 
rum från Gruts sida. När Grut mobiliserade de amerikanska anlägg-
ningarna som något att ta spjärn emot var det just i egenskap av hur de 
förhöll sig till Gruts uppfattning av plats (i form av klimat). Det han tog 
fasta på var hur de amerikanska anläggningarna förhöll sig till en tred-
je nod i flödet: de antika medelhavskulturerna. En nod som dessutom 
aktualiserar ett helt annat flöde som rör sig längs en kronologisk axel.

Om det första transnationella flödet visar hur arkitektur i praktik 
så att säga kollapsar geografiska distanser genom att fritt korsa avstånd 
och gränser, så visar det andra flödet hur samma fria rörelser också kan 
tillämpas på en skala av tid: ett transkronologiskt flöde. I Gruts praktik är 
det möjligt att identifiera aktörer från skilda historiska tider och plat-
ser vilka aktiverades som betydelsebärande aktörer. På samma sätt som 
samtida aktörer kollapsar geografin så kollapsar det transkronologiska 
flödet tidsbundna distanser. I Gruts praktik är det tydligt hur han age-
rade med bas i vissa textuella och materiella aktörer vilka kan placeras 
på skilda historiska platser i Antiken. Grut var tydlig med hur han ansåg 
att dessa kunde användas på rätt eller felaktiga sätt.

Det innebär också att de aktörer som identifieras, oavsett om de 
är konkreta eller abstrakta, generella eller specifika, inte kan tas för gi-
vet i en efterföljande tolkning. Att som i tidigare forskning om Sta-
dion neutralt beskriva det som ”antikt”, ”klassiskt”, ”grekiskt” eller 
”romerskt”, men utan att ge dessa begrepp meningsbärande betydelser 
är, menar jag, att göra både byggnaden och dess arkitekt orättvisa. Här 
blir det tydligt att den analytiska klarheten måste ge vika för analytisk 
komplexitet. På ett sätt kan komplexiteten beskrivas i termer av hybrid- 
isering. Det är precis vad den mesta existerande forskningen om Sta-
dion egentligen outtalat landar i: Stadion är en kombination av olika 
antika, medeltida och samtida element. Jag väljer dock att istället följa 
Mol och tolka Stadion som ontologiskt multipel – där de olika betydel-
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sebärande delarna träder fram och tillbaka i ett slags vågrörelse. Det vill 
säga att i alla de praktiker som konstruerar Stadion som objekt – vilket 
också innefattar den här som andra vetenskapliga studier av byggnaden 
–  finns en rörelse som gör det meningslöst att försöka nagla fast dess 
betydelse. Stadions varande beror på hur det görs genom olika praktiker. 
Det är inte samma sak som att säga att Stadion kan vara vad som helst: 
hur det framträder är alltid på något vis relaterat till varandra. Stadion 
är mer än en ett men färre än flera.

En viktig aktör i det här kapitlet är den som vi benämner det 
grekiska. I de första skisser Grut presenterade för Stadion, då det ännu 
inte förankrats till vare sig plats eller form, intar det grekiska en myck-
et framträdande roll.223 Emedan varken graniten eller teglet gjort entré 
som material var Stadion tänkt att huvudsakligen uppföras i trä, vilket 
skulle vitmålas för att konnotera grekiska stadion i vit marmor. Ekberg 
lyfter i sina analyser av Stadion fram hur det grekiska som aktör vid 
denna tidpunkt är mycket stark.224 Jag tar fasta på Ekbergs tolkning, 
men väljer att utöka den till att det grekiska genomgående är viktigt för 
Stadion som projekt – men att de former det grekiska intar också skiljer 
sig: konsekvent är den textuella, medan skisser och planer är något som 
träder fram för att sedan träda tillbaka. Det ska också tilläggas att de 
materiella spåren av det grekiska finns kvar i Stadion än idag. Längst 
upp på läktarna, där muren möter taket, lät Grut dekorera pelarna av 
tegel med kapitälliknande dekorationer av trä. Resultatet påminner 
formmässigt om pilastrar som konnoterar ett slags arkaiska joniska 
kapitäl. Ekberg beskriver vidare en grundläggande struktur i Stadion 
som etablerades tidigt i Gruts arbete med Stadion, framför allt karak-
teriserad av den hästskoformade läktarbyggnaden som på ena kortsidan 
möter en rak fondbyggnad.225 Denna struktur följer med när platsen för 
Stadion ännu inte är bestämd, när Grut får i uppdrag att skissa både för 
Östermalms IP och Idrottsparken. Ett annat sätt att beskriva strukturen 
är att se den som en aktör, eller till och med en samling av aktörer, som 
i Gruts praktik är betydelsebärande för dess mening och innehåll. Sam-
lingen av aktörer följer därför med medan Grut som aktör-nätverk sta-
biliseras. Först när Idrottsparken definitivt blir plats för anläggningen 
motiveras de utifrån platsens förutsättningar. Genom att följa det gre-
kiska som aktör går det därmed också att nå andra slutsatser, exempelvis 

223 Grut, 1910b; Jönsson, 2018, s. 33.
224 Ekberg, 2000, s. 143; Ekberg, 2001, s. 90.
225 Ekberg, 2000, s. 142; Ekberg, 2001, s. 89.
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om arkitektur som praktik. Det är tydligt att Gruts arkitektoniska prak-
tik inte bara handlar om att beräkna, skissa och formge – det handlar i 
lika stor utsträckning om att motivera, förhandla om och argumentera 
för arkitekturen.

En hundraårig förelöpare: Arena Civica

Grut hänvisade till sin studieresa på kontinenten när han beskrev det 
pågående arbetet med Stadion.226 Gruts resa finansierades av ett stipen-
dium från Konstakademien och han skickade regelbundet reserapporter 
i brevform till sin bidragsgivare och summerade resan i en rapport efter 
dess avslutande. Den resan tillsammans med en studieresa till Storbri-
tannien genomförd i september 1910 bildade underlag för Gruts arbete 
med Stadion.227

Från reserapporterna kan vi se att Grut på sin färd norrut besökte 
Milano. Och i Milano finns än idag en till synes besynnerlig byggnad 
från det tidiga 1800-talet, en byggnad Grut bör ha besökt om vi ska 
följa hans ord att han hade stort intresse för både antika och samtida 

226 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 151–153. Brevet är till fullo åter-
givet i Edlund, 1987c, s. 89.

227 Jönsson, 2018, s. 111, 136.

Arena Civica Gianni Brera i Milano, cirka 1875
The Granger Collection



99

stadion och grut. aktörer och nätverk

idrottsarenor på sin resa.228 Den byggnad jag talar om heter idag Arena 
Civica Gianni Brera.229 Den uppfördes som Arena Napoleonica år 1806 
på order av Napoleon för att fira dennes tillträde som kung av Italien 
och den ritades av den schweiziske arkitekten Luigi Canonica.230 Den 
har en amfiteaterplan med öppna läktare som omger en oval innerplan. 
Idag hyser innerplanen en fotbollsplan vilken omgärdas av löparbanor. 
Längdaxeln markeras av carceres (startboxar) mellan två torn på byggna-
dens ena kortsida och en triumfport på den motstående. Centralt pla-
cerad på den sydvästra långsidan är en pulvinar (loge). En loggiaförsedd 
tvåvåningsbyggnad bildar fond till pulvinar och skjuter ut från själva 
arenabyggnaden. Idag är läktarna avskilda från innerplan med ett stäng-
sel i gjutjärn. Byggnadens yttre fasad är i tegel och kalksten och rytmiskt 
indelad i travéer genom entréer, fönster och blindöppningar. Toppen av 
fasaden har en balustrad och mellan den och läktarna är träd planterade.

Arena Civica torde vara den äldsta moderna arenan i världen fort-
farande i bruk. Den kan också anses vara den äldsta moderna arenan 
som uppförts, beroende av hur man väljer att definiera själva byggnads-
kategorin arena. Med det i åtanke är det något besynnerligt att arenan 
är så gott som okänd inom den vetenskapliga litteraturen om arenor. 
Trots att den uppfördes i början av 1800-talet är det dess start som hem-
maplan för det milanesiska fotbollslaget FC Internazionale 1947 som 
brukar inkorporeras i historiska översikter, fast då oftast i idrottshisto-
riska översikter som inte har ett uttalat fokus på byggd miljö.231

Kungariket Italiens regering i Milano hade vid 1800-talets början 
ursprungligen en plan för att bygga ett massivt ”Foro Bonaparte” nord-
väst om Castello Sforzesco, vilket aldrig kunde genomföras.232 Istället 
uppfördes Arena Civica i anslutning till Campo Marzo (idag Sempio-
neparken) för att fungera som plats för massmöten. Den användes för 
officiella firanden, publika ceremonier, festdagar, skådespel – vilket in-
kluderade naumachia där innerplan sattes under vatten – och för militär- 
uppvisningar. Den franska kopplingen, dess mötes- och festfunktion, 
och dess namn för tankarna till en idémässig förelöpare i Paris: den 

228 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 152.
229 Arenan fick år 2002 tilläggsnamnet Gianni Brera för att hylla den bortgångne och fram-

gångsrike lokala sportjournalisten med detta namn.
230 Terry Kirk, The Architecture of Modern Italy: Volume 1: The Challenge of Tradition, 1750–1900, 

New York, NY, 2005, s. 94.
231 FC Internazionale Milano, ”The Arena for the First Battles”, https://110.inter.it, odaterad 

2017, hämtad: 2020-03-11.
232 Kirk, 2005, s. 92.
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franska revolutionens Cirque de la Fête som uppfördes på Champs-de-
Mars för den första Fête de la Fédération i Paris 14 juli 1790. Cirque de 
la Fête var en massiv amfiteater med jordvallar som fungerade som läk-
tare runt en öppen plats med ett altare i mitten. På ena kortsidan restes 
en tribun för kungen och på den andra en triumfbåge som fungerade 
som huvudentré. Under Upplysningstiden hade amfiteatern existerat 
i idéform som byggnad för massmöten, med syfte att konnotera ideal 
från den antika romerska republiken. Till exempel hade Étienne-Louis 
Boullée skissat på en stor amfiteater för Paris under 1780-talet. Under 
revolutionen utvecklades denna idé och kombinerades med ett behov av 
slutna rum anpassade för propagandaförmedling och kontroll.233 Detta 
fördes sedan över till de Transpadanska och Cisalpinska republikerna 
i Italien som sedermera övergick till det italienska kungadömet efter 
Napoleons maktövertagande.234 Arena Civica blir då ett materiellt ex-
empel på hur den napoleonska regimen fritt valde ut väl valda delar 
–  ideologiska, traditionella och estetiska – ur revolutionen och sedan 
anpassade dem för en ny politisk situation. I förhållande till Cirque de 
la Fête kan Arena Civica fortsatt sägas konnotera antikens Rom, men 
i och med Napoleons kröning till kejsare och kung inte främst den ro-
merska republiken utan det romerska kejsardömet.235

stadion och arena civica

I en parallell läsning av Stockholms stadion och Milanos Arena Civi-
ca uppvisar de båda anläggningarna påfallande stora likheter. I plan är 
båda ett slags kombination av ett stadion eller circus och en amfitea-
ter. Båda markerar längdaxeln med carceres markerade med torn på ena 
kortsidan och en utskjutande triumfport på den andra. I båda fallen är 
exteriören dessutom rytmiskt indelad i travéer. Även detaljer påminner 
om varandra: tegel som huvudsakligt material, en pulvinar för respek-
tive regent mitt på ena långsidan, tornens kvadratiska plan. Ytterligare 
likheter är tolkningen rörande var arkitekterna hämtade sin inspiration. 
I både Canonicas och Gruts fall lyfts Maxentius Circus strax söder om 
Rom fram som huvudsaklig inspirationskälla.236 En cirkusform som i 

233 James A. Leith, ”Planning Space for the Masses in France 1789–1799”, i Man and Na-
ture/L’homme et la nature 6, 1987, s. 227ff.

234 Kirk, 2005, s. 87f.
235 Kirk, 2005, s. 125.
236 Forskningen om Arena Civica är extremt begränsad, både på italienska och engelska. I popu- 

lärvetenskapliga framställningar görs regelbundet kopplingen mellan Arena Civica och 
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båda fallen ska ha kombinerats med inspiration från amfiteatrar. Det 
går naturligtvis att utifrån detta argumentera för ett otroligt samman-
träffande: att Canonica och Grut med cirka 100 års mellanrum skulle 
ha samlat liknande erfarenheter och sedan landat i liknande resultat. 
Men med tanke på Gruts uttalade intresse för arenor under sin studiere-
sa gör jag tolkningen att han i Milano även studerade Arena Civica, med 
resultatet att den är en mycket viktig aktör i konstruktionen av Stadion. 
Tolkningen stärks av en plan över Stadion i ett tidigt skede.237 Planen 
visar en anläggning med en mer artikulerad oval form, försedd med car-
ceres och torn, och som i större utsträckning påminner om just Arena 
Civica. Dagens Nyheter presenterade 29 maj 1909 en illustration signerad 
Grut som visar det tänkta olympiska stadion på platsen för Östermalms 
IP.238 Det följer i stor utsträckning just formen av Arena Civica i Milano. 
Anläggningen har en obruten oval plan. Läktarna omger planen och 
löparbanan på tre av fyra sidor. En av kortsidorna är dock utformad som 

Maxentius Circus, se exempelvis: Yes Milano, ”Arena Civica”, www.yesmilano.it, odaterad 
2020, hämtad: 2020-02-11. Jämför med Ekberg, 2000, s. 151.

237 Reproducerad i Edlund, 1987c, s. 87.
238 Osignerad, ”Olympiska spelen nu bestämda till Stockholm; Stadion, där Olympiska spel-

en skola hållas”, Dagens Nyheter 1909-05-29, s. 3.

Jämförelse mellan tidig plan 
av Stadion (t.v.) och Arena 
Civica (t.h.). Carceres är 
markerade med gult.
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en serie bågar mellan två låga kvadratiskt utformade torn. Den kungli-
ga logen är placerad på västra sidan – motsvarande placeringen av den 
kejserliga logen i Milano. På planskissen leder flera tvärställda trappor 
från läktarna till arenan vilka har exakt samma utformning som mot-
svarande trappor i Arena Civica.

En rimlig fråga att ställa sig är varför Grut i sådana fall inte näm-
ner Arena Civica? Faktum är att Grut inte nämner en enda arena eller 
stadion utöver Panathinaikostadion i Aten eller ”Collosseum” [sic.] i 
Rom.239 Alla arenor – såväl antika som moderna – han på olika sätt för-
håller sig till förblir anonyma. Något som då också innefattar de an-
läggningar han gör direkta komparationer med. Det grekiska som aktör 
intar en mycket stark position. Relationen Grut upprättar till det antika 
Grekland och stadion som idé är så dominerande att den på en textuell 
nivå tränger bort textuella referenser till anläggningar från andra plat-
ser eller perioder. De textuella referenserna till antikens Grekland kom-
binerades med materiella referenser till antikens Rom. Enligt min upp-
fattning ska de materiella referenserna också inkludera Arena Civica.

239 Grut, 1910b, s. 4.

Illustration av Stadion av Grut publicerad i 
Dagens Nyheter i maj 1909.
Detalj och Faksimil. Dagens Nyheter 1909-05-09, s. 3.
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Torben Grut har utsetts till ett slags företrädare för nationalro-
mantiken och/eller material-realismen. Det nationella är en mycket 
stark aktör i Stadion som praktik. Det genomsyrar texter Grut skrev 
under projektets gång och det har återkommande uttolkats i byggna-
den. Vilka motiv skulle kunna ligga bakom Gruts mobilisering av Arena 
Civica som aktör? Sker aktiveringen av denna nyklassiska byggnad så 
att säga oförmärkt? Det behöver inte vara så. I det tidiga 1900-talets 
arkitekturteori skiljer sig förhållningssättet till det sena 1700-talets och 
tidiga 1800-talets nyklassicism från hur man såg på de andra nystilarna. 
Till skillnad från dem ansågs nyklassicismen utgöra en genuin och ärlig 
arkitektur. Klassicism ansågs vara ett universellt språk för att uttrycka 
bärande och buret i ett stolpe-bjälke-system. Det viktigaste bidraget ny-
klassicismen ansågs göra till arkitekturen var ett återvändande till grun-
derna: till geometri, till massa och volym, uttryckt genom konstruktion, 
rytm och balans.240 Genom detta kunde relationer upprättas till de ideal 
som presenterades hos Arts & Craft-rörelsen och estetiken hos en så-
dan som John Ruskin.241 Samma relation mellan klassicism och modern 
estetik återfinns även i den olympiska rörelsen. iok:s president Pierre 
de Coubertin myntade till och med begreppet Ruskianisme Sportif för 
att beskriva de estetiska ideal han kopplade till idrott och de olympiska 
spelen.242 Vad som i ett första antagande därmed kan te sig skava: den 
outtalade men starkt närvarande mobiliseringen av en nyklassisk aktör 
i en nationalromantisk eller material-realistisk byggnad, får istället ett 
slags teoretisk förklaring.

arkitekturteori som abstrakt aktör

Att arkitekturteori var viktigt för Grut och att teori gjordes aktiv som 
abstrakt aktör exemplifieras av ett annat exempel. Baserat i Camillo Sit-
tes arkitekturteori utgjorde rumslighet och rumsliga samband viktiga 
element för Grut i utformandet av Stadion.243 Grut hade en klar upp-
fattning om upplevelsen av arkitektoniska rum. I praktiken med Stadi-
on planerade han hela den tilldelade tomten (det vill säga när platsen 
definitivt var förlagd till Idrottsparken) som en serie av sammanbundna 
rumsligheter vilka sträckte sig från parken närmast Valhallavägen och 

240 Eriksson, 2001, s. 26.
241 Eriksson, 2001, s. 34–36.
242 Sandblad, 1985, s. 234f.
243 Ekberg, 2000, s. 64–68.
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hela vägen in i Stadion. Besökaren skulle därmed gradvis förflytta sig 
mellan olika rumsligheter på sin väg in i byggnaden.244 Med andra ord 
upprättar Grut en serie territorier – rumsliga aktörer – som var tänkta 
att göra något med besökaren i bruket av Stadion. För att nå detta re-
sultat krävdes avgränsningar och öppningar. Bland annat stred Grut för 
att behålla Stadions södra kurva när den föreslagits rivas för att kapa 
kostnader.245 Besökarens rörelse krävde också övergångar som portiker, 
trapphallar, vomitoria och portvalv. Det kanske bästa exemplet på rums-
liga övergångar var dock en plan för Stadions inre. Grut valde att inkor-
porera en offentlig promenad runt innerplanen vilken kopplades ihop 
med det yttre parkområdet genom den södra triumfporten. Tanken var 
att besökaren skulle kunna bruka Stadion som ett publikt promenad-
stråk och röra sig mellan olika rumsligheter i Stadions yttre och inre. I 
princip hela Stadion – även skådeplatsen – skulle på detta sätt tillgäng-
liggöras för besökaren, även när det inte pågick något evenemang. Den 
inre promenaden var ett nytänk från Gruts sida som jag tolkar som en 
materialisering av Camillo Sittes arkitekturteori. Enligt min kännedom 
har någon liknande lösning inte återkommit i någon annan arena eller 
stadion vid senare tillfälle. Under spelen doldes promenaden av provis-
oriska läktare i trä för att öka antalet åskådarplatser. Dessa provisoriska 
läktare var sedan tänkta att rivas efter spelen.246

Jag har i det här avsnittet fokuserat på Torben Grut som ett sam-
lande aktör-nätverk och spårat de aktörer Grut mobiliserade för att 
konstruera Stadion. Den praktik som jag lagt fokus på är Gruts arki-
tektoniska praktik. Denna praktik kan dock inte helt avskiljas från den 
praktik som beskrevs i kapitlets första avsnitt, det vill säga organise-
randet av OS 1912. Vidare har jag i avsnittet valt att identifiera och 
följa aktörer som i tidigare forskning presenterats som förgivettagna 
och okommenterade. Syftet har varit att visa att kunskapen om Stadion 
kan ökas genom att lyfta fram komplexitet istället för den reduktion 
som naturligt kommer av analytisk klarhet. För att bygga vidare på det 
komplexa Stadion presenteras i kapitlets sista avsnitt en ny perspektiv-
förskjutning: Stadion som aktör i senare aktör-nätverk som upprättas i 
senare tiders praktiker.

244 Se exempelvis hur Grut beskriver den södra arkaden och framförliggande parken som en 
interiör i Torben Grut, ”Stadion”, Tidskriften Konst 1911–1912:11, (1912a), s. 101.

245 Sveriges centralförening för idrottens främjande, 1912a, s. 152.
246 Århem, 1989.
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stadion som aktör efter os 1912

I det följande fokuserar jag med hjälp av Mols ontologiska multiplici-
tet på hur Stadion konstrueras som arkitektoniskt objekt under senare 
delar av 1900-talet. Avsnittet visar även att i de praktiker som skapar 
senare tiders anläggningar mobiliseras Stadion som aktör. Jag beskriver 
också hur relationer mellan Stadion och senare anläggningar upprättas 
och analyserar vad de gör med Stadion som arkitektoniskt objekt.

Ett stadion i ständigt vardande

Stadion var och är ett rörligt mål. Det är dynamiskt och inte statiskt. Ett 
exempel på det finns i Jönssons Guide to the Sunshine Olympiad (2018) där 
han återger hur de Coubertin under sitt avslutningstal prisar hur snabbt 
och smakfullt Stadion kunde byta skepnad. iok-presidenten avsåg hur 
Stadion under loppet av 48 timmar fungerade både som massiv festlo-
kal för avslutningsfestligheterna och som ridanläggning för hästtävling-
arna.247 Att Stadion, precis som all annan arkitektur, inte går att fixera 
funktions- eller betydelsemässigt framkommer också om Grut åter lyfts 
in i ekvationen. Vid tiden för OS var Gruts ansvar för byggnaden över 
och den träder då in i vad traditionell arkitekturhistorieskrivning ofta 
fixerar som verk, det vill säga en fastlåsning av både form och betydelser 
och med Grut som upphovsperson.248 Men Stadion var inte avslutat, 
vilket också är något som återkommande uttrycks hos Grut själv.

gruts summi viri

I en artikel i tidskriften Konst (nr 11, april 1912) beskriver Grut hur 
han långsiktigt ser på Stadion. Han menar att OS utgör ”en fästlig in-
vigning” men att det samtidigt är av ringa betydelse, Stadion är byggt 
för framtiden.249 Även om arkitekturhistorien ofta lyfter fram en kritisk 
tidpunkt: då bygget avslutas och de första brukarna tar byggnaden i be-
sittning, finns här alltså en öppning mot det som sker med byggnaden 
även efter denna tidpunkt.250 Grut ger därmed en ingång till att närma-
re analysera hur Stadion fortsätter att konstrueras som objekt efter OS.

247 Jönsson, 2018, s. 474–476.
248 Jag avser här en traditionell konsthistorisk förståelse av begreppet verk som ”fullbordat 

faktum och konstfullt objekt” som Dan Karlholm beskriver det i Karlholm, 2014, s. 25.
249 Grut, 1911–1912, (1912a), s. 101.
250 För en diskussion om byggnaders fortsatta liv efter de kan förklaras som verk, se Stewart 

Brand, How Buildings Learn: What Happens After They’re Built, New York, NY, 1994.
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Det Grut lyfter fram som exempel på Stadions fortsatta tillblivan-
de efter OS är det ej färdigställda skulpturprogrammet. I artikeln i Konst 
menar Grut att han inte velat skynda på skulpturen, utan att den måste 
få ta tid för att det ska bli rätt. Samtidigt är det dock tydligt att den 
faktiska orsaken till att det inte blev färdigt till OS var bristen på medel 
att betala konstnärerna. I artikeln efterfrågar Grut ”mæcenater” som 
kan bekosta skulpturerna.251 Ambitionen tog dock en materiell form i 
det att förberedelser för skulpturerna kapslades in i själva byggnaden. 
Runtom fasaden och på tornen lät Grut mura in 52 råhuggna granit-
block redo att bildhuggas och han placerade 16 plintar i varannan travé 
i södra fasadens arkad som baser för framtida skulpturer. Tillsammans 
med fyra monoliter vid innerplanens hörn och åtta granitplintar i en-
tréparken utgjorde detta grunden för det avancerade bildprogram Grut 
tänkte sig.252

Själva programmet kan bäst beskrivas som en modern svensk va-
riant av de summi viri som uppfördes i anslutning till Augustus forum 
i Rom.253 ”[E]n cyclus af trettio stående figurer, framställande trettio 
svenska hjältar från Hedenhös till nutiden”.254 Porträtten av hjältarna 
skulle kombineras med personer ur den nordiska mytologin. I Ny tid-
ning för idrott (julnummer 1910) identifierar Grut vilka han vid tiden 
tänkte skulle avporträtteras: Oden och Tor på hedersplats vid idrottar-
nas entrévalv och 16 andra gudar och gudinnor placerade över jättar och 
onda makter på 24 stycken mindre block. På de 28 contreforterna på 
den södra arkadens östra del skulle skulpturer resas över Olof Skötkon-
ung, Birger Jarl, Magnus Ladulås, Torgny lagman, den heliga Birgitta, 
Sten Sture d.ä., Engelbrekt, Gustav Vasa, Rudbeckius, Gustaf II Adolf, 
Axel Oxenstierna, Johan Banér, Lennart Torstensson och Carl Gustaf 
Wrangel. På den västra sidan: Claes Horn, Claes Flemming, Claes Ugg-
la, Karl X Gustaf, Karl XI, Karl XII, Magnus Stenbock, fyra karoliner, 
Carl von Linné, Jacob Berzelius och Jenny Lind. På ömse sidor om söd-
ra portvalvet porträtt av Kristina Gyllenstierna och Sten Sture d.y. i hel-
figur. På östra klocktornet porträtt av Ask och Embla.255 I skulpturpro-
grammet samlades därmed mytiska och historiska individer som skulle 

251 Brand, 1994.
252 Grut, 1912c, s. 86, 88–90.
253 För en presentation av skulpturerna vid Augustus forum se exempelvis Josephine Shaya, 

”The Public Life of Monuments: The Summi Viri of the Forum of Augustus”, i American 
Journal of Archaeology 117:1, 2013.

254 Grut, 1912b, s. 96.
255 Torben Grut, ”Stadion”, i Ny tidning för idrott Julnummer 1910, 1910a, s. 33–34.
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agera förelöpare till samtidens idrottshjältar. Skulpturprogrammet skul-
le därmed upprätta aktiva relationer mellan nutiden och det förgångna 
på ett sätt som påminner om de propagandistiska funktionerna hos Au-
gustus summi viri – som också gjorde en medveten koppling mellan det 
mytologiska, det historiska och det samtida.

Senare uppgifter visar ett mer nedtonat program som fokuserar på 
en mer internationell och allmängiltig tematik. Det är också i samband 
med det som specifika konstnärer pekas ut. Sidouppgångarna skulle 
flankeras av män och kvinnor i helgdagsdräkt från 1200- till 1900-ta-
len; till långsidorna skissade Carl Eldh på skulpturer av världens folk 
i idrottsdräkt; kubiska block på långsidornas lisener skulle huggas till 
grotesker föreställandes tomtar, dvärgar och troll; långsidornas övriga 
block skulle skulpteras till nakna titaner och kvinnofigurer – en apoteos 
över människan enligt Grut; till södra portvalvet skissade Christian Er-
iksson på en man och en kvinna i naken helfigur symboliserandes Häl-
san och Skönheten; norra arkadens mittvalv skulle flankeras av Styrkan 
och Visheten, vilka Gunnar Hallström skissat på; det östra tornet fick 
helfigurer av Ask och Embla utformade av Carl Fagerberg efter skisser 
av Grut; de fyra monoliterna vid hörnflaggorna skulle symbolisera de 
fyra vindarna; Fagerberg skissade vid ett tillfälle på fyra nakna ryttar-
figurer till plintarna vid södra ingången. Dessutom hade Carl Milles 
lovat att utföra skisser till den södra arkaden.256

Skulpturprogrammet var inte statiskt utan genomgick föränd-
ringar. Edlund beskriver i avsnittet ”Idé blir till verklighet” i jubileums-
boken över Stadion hur historiska och mytologiska individer ersat-
tes med allegorier över olika former av årstider och högtider. Under 
1920-talets kommittéarbete återgick programmet sedan till individer 
men då inte kungligheter och gudar utan till mer samtida kulturperson-
ligheter.257 Listan kan delas in tematiskt i författare, upptäcktsresande, 
företagsledare, arkitekter och konstnärer samt idrottspersonligheter. 
Denna sista version av summi viri, eller pantheon enligt Grut, inkludera-
de Selma Lagerlöf och Ellen Key; Sven Hedin och Verner von Heiden-
stam; Isak Gustaf Clason och Eugen Jansson, Clarence von Rosen och 
Ivar Kreuger.258

256 Grut, 1911–1912, (1912a); Grut, 1912c; Grut, 1912b, s. 96.
257 Ulf Zander beskriver offentliga monuments förändrade innehåll och bruk vid sekelskiftet 

1900 och betonar deras roll som nationella föredömen: Ulf Zander, ”Statyernas krig i den 
väpnade fredens tid: monument och nationalism i Europa 1870–1914”, i Rig: kulturhistorisk 
tidskrift 82:2, 1999.

258 Edlund, 1987b, s. 134.
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Det Grut lyfte fram som en av de viktigaste delarna i byggnaden 
kom aldrig att realiseras, trots insatserna med att förbereda för det så 
mycket som möjligt. Av hela skulpturprogrammet var det endast Fa-
gerbergs Ask och Embla som utfördes, inget annat. Stadion, i Gruts 
version, är fortfarande inte färdigställt. Och det trots att Grut fortsatte 
att engagera sig i saken under 1920- och 30-talen.259

Det finns dock skulptur vid dagens Stadion. Den kommitté 
som bildades under 1920-talets slut för att få till stånd en skulptural 
utsmyckning (i vilken bland annat Grut, kronprinsen, Stadionchefen 
Bergvall och konstnären Christian Eriksson ingick) lyckades utforma 
en plan för de fyra plintarna vid den södra entrén. Konstnärerna Carl 
Fagerberg och Carl Eldh anlitades för att vardera utforma två skulptu-
rer. Fagerbergs skulpturer, två stafettlöpare vid växling och en kulstöta-
re, sattes upp till Stadions 25-årsjubileum 1937. Detsamma gäller en av 
Eldhs skulpturer, den av två löpare vid målet. Eldhs andra skulptur, en 
spjutkastare, blev dock inte klar i tid. Istället presenterades en skulptur 
på samma tema men av Fagerberg. Den godkändes dock inte och sattes 
upp på annan plats i regionen (slutligen, under 1990-talet, placerades 
en kopia av Fagerbergs en gång ratade original på piedestalen).260 Istäl-
let tillfördes Eldhs byst över Viktor Balck (som avlidit 1928) 1931 och 
året dessförinnan hade Bruno Liljefors donerat skulpturgruppen Lek. 
Under senare delen av 1930-talet tillfördes byster över Gustav V av An-
ders Jönsson år 1938 och Per Henrik Ling av Otto Strandman år 1939. 
Under senare tid har dessa byster kompletterats med en över Gustav VI 
Adolf av Peter Linde 1973 och en över långdistanslöparen Edvin Wide 
av Ingrid Geijer-Rönningberg 1984 (koncipierad 1932). Utöver dessa 
skulpturer återfinns minnestavlor och porträttmedaljonger.261 Det finns 
även ett par springbrunnar i form av valrosshuvuden som utfördes efter 
Gruts ritningar. Hur de sistnämnda skulle passa in i skulpturprogram-
met är tyvärr inget som källorna avslöjar. De råhuggna granitblocken i 
Stadions fasad väntar dock fortfarande på utformning, en väntan som 
med största sannolikhet också blir permanent.

Det jag vill poängtera med skulpturen i Stadion är att Gruts am-
bitioner inte genomfördes. Ett fokus på skulpturprogrammet kunde 
därmed illustrera arkitektur som något dynamiskt, som ett rörligt mål 
där ingen aktör kan agera ensam, utan där graden av agens beror på re-

259 Edlund, 1987b, s. 130–131.
260 Originalet till Fagerbergs skulptur står att finna i Sundbyberg. Eldhs skiss finns att beskå-

da i Carl Eldhs Ateljemuseum. Edlund, 1987b, s. 131.
261 Edlund, 1987b, s. 130–131.
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lationerna till andra aktörer. Vidare att de verksamma aktör–nätverken 
kontinuerligt reproduceras, omförhandlas och förändras.

en promenad runt innerplan

Ett ytterligare exempel på Stadion som något i rörelse och som också tar 
sin utgångspunkt hos Grut som aktör är den inre promenaden. Medan 
exemplet med skulpturprogrammet illustrerade något som aldrig utför-
des illustrerar den inre promenaden något som en gång uppfördes men 
som sedan byggdes bort.

Jag har tidigare lyft fram Gruts intresse för Camillo Sittes teorier 
om rumslighet och rumsamband. En bärande tanke i Gruts praktik med 
Stadion var att besökaren skulle röra sig genom en serie yttre och inre 
rum på sin väg från entrén till läktarna. Till denna tankegång hörde att 
efter OS öppna upp Stadions inre och låta parkens promenadstråk fort-
sätta in i byggnaden längs en promenad som löpte runt innerplan. Detta 
promenadstråk doldes under de provisoriska tio nedersta läktarraderna 

Läktarnas podium som under OS 1912 doldes bakom tillfälliga gradänger i trä. Dessa 
var tänkta att efter spelen tas bort och promenaden iordningställas. Det kom aldrig 
att ske.
Foto: Wilhelm Lamm. SCIF:s arkiv
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som till OS uppförts i trä. Den nedre läktarsektionen dolde även det 
höga podium som omgärdade skådeplatsen från läktarna, vilket utgjor-
de ett av de främsta exemplen på hur Grut i materiell form mobilisera-
de antik romersk arkitektur.262 Men, de provisoriska läktarna försvann 
inte från Stadion, istället gjordes de permanenta genom att pelare och 
balkar göts i betong år 1920.263 Behovet av åskådarplatser förändrade 
därmed vad byggnaden blev i förhållande till vad den var tänkt att bli.

Även besökarnas rumsliga relation till byggnaden kom att för-
ändras. Det territorium runt innerplan som Grut tänkt sig skulle upp-
rättas i mötet mellan flanörer och byggnad ersattes av territorier som 
mer påminner om idrottsanläggningar under senare årtionden under 
1900-talet, där de som utövar idrott befinner sig på skådeplatsen och 
åskådarna på läktarna. En annan omfattande förändring av byggnaden 
var att den norra arkaden och ståplatsläktaren revs inför friidrotts-EM 
1958. Läktaren ersattes av en betydligt större i betong ritad av arki-
tekt Sture Frölén. Ombyggnationen bör ses i ljuset av att den västra 
läktarens tak och gradänger förstörts i en brand 1954 vilket föranled-
de omfattande ingrepp.264 I och med den nya norra läktaren så bygg-
des därmed Stadions carceres bort och med dem en av de tydligaste 
visuella kopplingarna till den romerska antiken. År 1996 genomfördes 
dock återigen en ombyggnation av den norra läktaren och återigen un-
der ledning av Fröléns arkitektkontor. Läktaren flyttades norrut för att 
göra plats för nya löparbanor, men framför allt sökte man en estetisk 
återgång till Gruts ursprungliga läktare. Den nya norra läktaren är som 
sin föregångare krönt av en arkad i tegel på en sockel av granit. Något 
som omistligt placerar den nya läktaren i nutiden är dock att arkaden 
centralt bryts av en storbildsskärm. Att det är till just Gruts arkad som 
Fröléns arkitektkontor refererar blir extra tydligt då man låtit mura in 
råhuggna kvadrar av granit – det vill säga att en detalj som i Gruts ögon 
var något ofärdigt, i senare tid genomgått en förändring och istället 

262 Podium var en av de nödvändiga säkerhetsåtgärder som krävdes i en romersk anläggning 
avsedd för spel med vilda djur eller beväpnade fångar, något som följaktligen saknas i an-
tika grekiska anläggningar. Arkeologen och antikhistorikern Katherine Welch poängterar 
att många grekiska stadion efter den romerska erövringen byggdes om för att kunna hålla 
venationes, damnatio ad bestias och gladiatorspel. En av huvudkomponenterna i ombyggna-
tionerna var just konstruerandet av ett podium. Se Katherine Welch, ”Greek Stadia and 
Roman Spectacles: Asia, Athens, and the Tomb of Herodes Atticus”, i Journal of Roman 
Archaeology 11:1998, 1998, s. 123–125.

263 Århem, 1989, s. 7; Barbro Århem, Stockholms stadion, Stockholm, 1990, s. 11. Den östra 
läktaren genomgick en renovering 1967 då den fick ny betongkonstruktion. Taket och dess 
träpelare är dock ursprungliga.

264 Århem, 1989; Århem, 1990.
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blir något betydelsebärande. Kopplingarna mellan den gamla och den 
nya läktaren görs också visuellt på de båda tornens nederdelar. Där den 
gamla läktarens gradänger en gång mötte tornen är deras murar vitmå-
lade vilket ger en stark kontrastverkan till teglet och graniten.

Storbildsskärmen som är infälld i den norra muren är ett exempel 
på att den teknologiska utvecklingen gällande belysning, ljudsystem, 
mediering och information kontinuerligt krävt större och mindre in-
grepp i byggnaden. Båda tornen och den sammanhängande taklisten 
längs långsidorna och kurvan är alla försedda med strålkastare. I läk-
tarnas tak hänger också band av högtalare och längs väggar och pelare 
klättrar kabel- och slangdragningar. Även om pressen alltid varit pla-
cerade på den östra läktaren har medieringens teknologiska utveckling 
satt sina spår då fem bås för radio- och tv-kommentatorer uppförts när-
mast Klocktornet.

Poängen med resonemanget om den bortbyggda promenaden 
och med den norra fondläktarens olika skepnader är att visa på hur Sta-
dion fortsätter att förändras långt efter att Grut – men också Viktor 
Balck, organisationskommittén, CF eller någon annan av de ursprung-
liga aktörerna – har någon möjlighet att påverka. Det illustrerar också 
problemet med en linjär historieskrivning där Stadion anno 1912 får 
bilda utgångspunkt för en kategorisering av senare tiders arenor och 
stadion. Stadion idag är inte det stadion som Grut föreställde sig. Är 
det Gruts föreställning om Stadion, det Stadion som togs i bruk 1912, 
eller det Stadion som finns idag som är ”det riktiga” Stadion? Jag menar 
istället att frågan är felställd och att Stadion som arkitektoniskt objekt 
är i ett ständigt skede av konstruktion där det kan tolkas i relation till de 
olika aktörer som i en given praktik konstruerar det – Stadion är fler än 
ett men färre än flera. Det gör också att ett närstudium av Torben Grut 
som Stadions arkitekt eller av det tidiga 1900-talets övriga arkitektur 
inte nödvändigtvis kan besvara alla frågor rörande vad Stadion är.

Stadion som objekt efter OS

Efter OS 1912 är således Stadion inte samma objekt som det gjordes 
före och under spelen, det intar nya roller. I Blå boken 100 år: 1908–2008 
(2008) beskrivs hur Stadion efter olympiaden blir slagpåse i striden 
mellan CF och RF. Relationen mellan organisationerna utgör således 
en praktik där Stadion upprättas som objekt. Viktor Balck såg förvalt-
ningen av Stadion som en livsuppgift för CF, och RF:s nej till förslaget 
att låta de förstnämnda driva anläggningen såg Balck som en strids-
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handling. Det blev regeringen som fick kliva in och medla fram en kom-
promiss: Stadionstyrelsen, som innehöll representanter för både CF 
och RF.265 Om Stadion före och under OS kan beskrivas som en materi-
alisering av ambitionerna till förening mellan de stridande parterna, så 
sker det exakt motsatta efter OS. I den praktik som utgör maktkampen 
mellan CF och RF om rätten att organisera den nationella idrotten i 
Sverige intar Stadion rollen som stridbart objekt – det blir vad man 
slåss om. Att aktör-nätverken som upprättas inte återspeglar något slags 
verkliga nätverk exemplifieras återigen av att många individer satt på 
dubbla stolar, det vill säga att de båda organisationernas styrelser till 
stora delar utgjordes av samma personer. Som individer mobiliseras de 
som skilda aktörer beroende av de olika roller de träder in i. Konflikten 
varade för övrigt fram till början av 1930-talet då RF gick segrande ur 
striden och tog det övergripande ansvaret för organiserandet av idrot-
ten i Sverige.266

Att göra ett modernt objekt historiskt

Arkitekturhistoria är tillbakablickande. Den identifierar och beskriver 
det som varit som därmed också kan avskiljas från själva historieskapan-
dets upplevda samtid. När Stadion konstrueras som historiskt objekt i 
den praktik som utgör arkitekturhistorien skiljer det sig från de prak-
tiker som konstruerar Stadion som samtida objekt under 1900-talets 
inledande decennier.

Torben Grut, Ragnar Östberg med flera presenterar vid tiden ge-
nomgående Stadion som arkitektur i framkant, som något då absolut 
modernt.267 I och med Stadion har Sverige inte bara materialiserat en 
helt ny byggnadskategori, utan det är i sig självt en materialisering av 
den moderna byggnadskonsten.268 Detta nya, moderna och samtida ob-
jekt ersätts i arkitekturhistorieskrivningen av ett gammalt, tidstypiskt 
och historiskt objekt. En analytisk poäng här är att Stadion till stora 
delar (men långt ifrån till fullo) består av samma materialitet, samma 

265 Ulf Lönnqvist, ”Maktkampen mellan CF och RF”, i Blå boken 100 år: 1908–2008 (red.) 
Lars-Gunnar Björklund, Stockholm, 2008, s. 169.

266 Lönnqvist, 2008, s. 172–179; Lindroth, 2007, s. 109–112.
267 Och då modernt som i något nytt med hög grad av aktualitet. Inte modernt som del av 

modernismen som konstkultur. Karlholm, 2014, s. 94, 114.
268 Ragnar Östberg, ”Stockholms stadion”, i Teknisk tidskrift: organ för Svenska teknologförenin-

gens afdelning för husbyggnadskonst: arkitektur Inbunden årgång 1912:vii, 1912, s. 81; Grut, 
1912c, s. 86; Cyrillus Johansson, ”Stadion/Stadium”, i Tidskriften Konst 1911–1912:14–15, 
1912, s. 128–129.
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rumsligheter som när det uppfördes.269 Det vill säga att det som en gång 
karakteriserades som balanserades på gränsen till framtiden är samma 
ting som obönhörligen förpassats till det förflutna – och att det i den 
rörelsen är viktigt att betona vad i Stadion som bär Gruts hand, ju mer 
desto bättre.

Till Stadions 75-årsjubileum år 1987 lät Stockholms idrottsför-
bund ge ut en festskrift, Stadion 75 år, som idag blir ett slags tidsdo-
kument över den roll Stadion tilldelades i historieskrivningen under 
mitten på 1980-talet. I kapitlet ”Nu och i framtiden” är det talande 
hur material och form intar nya roller i skribenten Janne Bengtssons 
beskrivning: foajén till den kungliga logen är sliten, toaletterna är illa- 
luktande, utsidan är högst ordinär och inget särskilt att se på, korrido-
rerna är kalla och gråa och typiska.270 Materiella och territoriella ak-
törer får i beskrivningen nya roller i förhållande till tidigare. Det som 
en gång var nytt och modernt får istället rollen att beteckna ålder och 
det förgångna. De stolpar i ”Van Dyck-lasering” som Grut flera gånger 
nämner i beskrivningar av anläggningen 1912, träder i Bengtssons text 
istället i rollen som hinder för sikten under fotbollsmatcher.271 Fram-
för allt är det dock en tom byggnad Bengtsson beskriver. Det som för 
CF, byggnadskommittén – och inte minst för Grut – skulle utgöra ett 
slags samlingsplats för svensk idrott i evinnerlig tid beskrivs istället hos 
Bengtsson under rubriken ”Mest ödslig och tom”; endast två eller tre 
gånger per år lyckas friidrotten fylla Stadion i samband med Finnkam-
pen, DN-galan eller Stockholm Marathon.272

Med utgångspunkt i Stadions materialitet, det vill säga i dess ar-
kitektoniska lösningar gällande konstruktion, material, teknik, form 
och dess rumsligheter och rumsamband blir det därmed tydligt hur till 
stora delar överlappande beståndsdelar konstrueras som skilda objekt i 
olika praktiker, det vill säga att Stadion är mer än ett – men samtidigt 
färre än flera.

269 Barbro Århem dokumenterade de förändringar som skett på Stadion inför den stundande 
byggnadsminnesförklaringen 1989. Dock har fler renoveringar och förändringar skett ef-
ter detta, bland annat den norra fondläktaren, vilket redogörs för ovan. Århem, 1990, s. 1.

270 Janne Bengtsson & Göran Löwgren, ”Nu och i framtiden”, i Stadion 75 år (red.) Göran 
Löwgren, Stockholm, 1987, s. 338–342.

271 Bengtsson & Löwgren, 1987, s. 339.
272 Finnkampen lanserades 1925; DN-galan startade 1967 och går idag under namnet Stock-

holm Bauhaus Athletics; Stockholm Marathon gick av stapeln för första gången 1979. 
Ludvig Holmberg, Expressen, ”Efter 48 år – DN-galan får nytt sponsornamn”, www.ex-
pressen.se, 2015-03-24, hämtad: 2020-05-12; Finnkampen, ”Historien om Finnkampen”, 
https://finnkampen.se, odaterad, hämtad: 2022-05-12; Stockholm marathon, ”Historik”, 
www.stockholmmarathon.se, odaterad, hämtad: 20-05-12.
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Nya praktiker, nya relationer, nya betydelser

Stadion har genom åren agerat skådeplats för så skilda idrotter som 
friidrott, fotboll, bandy, ishockey, banhoppning, boxning, konståkning 
och speedway, för att nämna ett antal. En speciell position har dock 
de två förstnämnda innehaft. Dels på grund av de redan nämnda årli-
gen återkommande friidrottstävlingarna och dels på grund av att flera 
av Stockholmslagen i fotboll brukat Stadion som hemmaplan. Stadion 
utgjorde mellan åren 1912–1936 nationalstadion för fotbollslandslaget 
och hemmaplan för aik. På grund av för få åskådarplatser valde Svens-
ka Fotbollförbundet och aik att 1937 flytta till det helt nya Råsunda 
fotbollsstadion i Solna. Samtidigt flyttade Djurgårdens IF in i Stadion 
efter att tidigare ha kamperat i Idrottsparken, på Östermalms IP och på 
Tranebergs IP. Djurgårdens IF stannade sedan på Stadion fram till 2013 
då man flyttade till Tele2 Arena i Johanneshov. Även Hammarby IF har 
under perioder mellan 1919–1966 haft Stadion som hemmaplan även 
om laget framför allt huserat i de olika anläggningarna i Johanneshov.

Den växande fotbollen (och sedermera ishockeyn) ställde under 
1900-talet nya krav på anläggningen och betydelsebildningarna gäl-
lande Stadion förändrades i takt med att relationer upprättades mellan 
Stadion och nya anläggningar – exempelvis Råsunda fotbollsstadion 
(1937), Johanneshovs isstadion (1955) och Söderstadion (1966). Om 
idrotten sätts i fokus framträder Stadion på ett annat sätt än i de konst-
närliga, arkitektoniska eller förvaltningsmässiga praktikerna. Rent 
analytiskt vill jag dock framhålla att på ett liknande sätt som Stadion 
under 1910-talet fick mening genom relationer till historiska och sam-
tida anläggningar för spel och idrott, ges Stadion mening i den idrotts-
liga praktiken genom relationer till nya anläggningar uppförda under 
1900-talet. Vidare att det är något som sker oavsett om Stadion i sig 
självt genomgår materiella förändringar. Jag avser här göra ett nedslag 
i 1980-talet för att illustrera hur dessa relationer kan upprättas och, så 
att säga, göra Stadion.

Vid mitten av 1980-talet var Djurgårdens IF de som mest frek-
vent använde Stadion, men laget gick dåligt och besökarna var få.273 
Åskådarantalet var – och är fortfarande – en viktig aktör för såväl Sta-
dion som för andra anläggningar. Sedan tidigt 1900-tal har fotbollen 
varit den största idrotten i Sverige sett både till antalet utövare och till 
antalet åskådare. Men just år 1987 uppvisade den högsta serien, All-
svenskan, det sämsta åskådarsnittet sedan säsongen 1925–1926, 4 504 

273 Bengtsson & Löwgren, 1987, s. 339.
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åskådare per match.274 I och med att åskådarna som grupp utgjorde en 
betydande del i att upprätta territorier i Stadion minskade graden av 
territorialitet ju lägre snittet var. Friidrotten – vilket var den sport som 
drog flest besökare vid individuella tillställningar – krävde i mitten av 
1980-talet antingen en helt ny och större anläggning vid Östermalms 
IP, alternativt att fotbollen helt enkelt sparkades ut från Stadion.275

År 1987 introducerades dock en helt ny funktion på Stadion: som 
utomhuslokal för konserter. Eller som de recensenter i dagspressen skrev 
och vilka citerats i Stadion 75 år: som ”poparena” och ”rockarena”.276 
Att ställa om Stadion för konserter var inte speciellt avancerat gällande 
åskådarna. Däremot kräver konsertfunktionen en infrastruktur gällan-
de förmedling av ljud och ljus.277 År 1987 konstruerades Stadion som ett 
haltande territorium för idrott. Den största idrotten drog inte åskådare 
och den näst största kunde endast fylla Stadion vid enstaka tillfällen. 
Men just idrottsmässigt upprättades samtidigt starka relationer bakåt i 
historien, till OS år 1912 och till fotbollens glansdagar. Bara det faktum 
att en jubileumsbok producerades över byggnaden var med om att göra 
den historisk. Under 1980-talet upprättades också viktiga relationer till 
en annan materiell aktör i de praktiker som utgjorde idrott, stadsplane-
ring och arkitektur i Stockholm: Globen.

globen

I april 1982 fick Fritidsförvaltningen i Stockholms stad i uppdrag av Fri-
tidsnämnden att undersöka möjligheterna för en ny arena i Johannes-
hov; en händelse som kan beskrivas som startskottet för det som kom att 
utvecklas till Globen. På annat håll brukar kultur- och miljöborgarrådet 
Ingemar Josefsson istället anges som den som satte bollen i rullning.278 
Företagsekonomen Kerstin Sahlin, med mångårig forskningserfarenhet 
av organisationer, framhåller i sin artikel ”Globen: ett 80-talsprojekt” 
(1989) att även om många individuella personer engagerade sig fullt 
ut i projektet så styrdes eller kontrollerades initieringen inte av någon 

274 Svenska Fotbollförbundet, ”Allsvenska skyttekungar och publiksnitt”, www.svenskfotboll.
se, odaterad, hämtad: 2021-01-15.

275 Bengtsson & Löwgren, 1987, s. 346.
276 Bengtsson & Löwgren, 1987, s. 342.
277 Se Olga Nikolaeva, Audiovisual Constructions: Material Interrelations in Live Rock Performances, 

Diss: Göteborgs universitet, Göteborg, 2019, s. 15 om audiovisual constructions, s. 43–44 om 
space, och s. 29 om liveness, authenticity and persona.

278 Se exempelvis Globen: ett dokument som skildrar tillkomsten (red.) Helena Björkman & Mar-
tin Nauclér, Stockholm, 1989, s. 86.
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enskild aktör. Hon framhåller att det inte är samma sak som att säga att 
projektet bara dök upp av sig självt, istället att en mängd olika intressen 
kunde samlas runt den framtida arenan som objekt. Sahlin identifierar 
ett kommande värdskap för VM i ishockey som det samlande moti-
vet.279 Precis som OS 1912 utgjorde den praktik i vilket Stadion först in-
tog rollen som aktör-nätverk, utgjorde ishockey-VM den praktik i vilket 
Globen samlade en mängd heterogena aktörer.

Det som blir extra viktigt att poängtera här är att Globen gör 
saker. Helena Mattsson, arkitekt och professor i Arkitekturens teori, 
historia och kritiska studier vid kth, beskriver Globen som en ”ena-
bler of societal transformations”.280 Men Globen gör också något med 
Stadion. Det i Globenprojektet djupt engagerade kultur- och miljöbor-
garrådet Ingemar Josefsson intervjuas av Göran Löwgren i Stadion 75 
år och beskriver där hur relationer upprättas mellan det gamla Stadion 
och det nya Globen. Staden vill upprätta ett modernt sportcentrum i 
Johanneshov med Globen som centralplats, och därför fördelas resur-

279 Sahlin-Andersson, 1989, s. 41.
280 Helena Mattsson, ”Critique: Building Appraisals Third-Way Architecture: Stockholm 

Globe City”, i The Journal of Architecture 21:1, 2016, s. 136.

Vy över Södra Hammarbyhamnen och bakom Johanneshov. Globen i centrum av 
bilden, till vänster Tele2 Arena.

Foto: Hans Baath
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ser och intresse dit medan Stadion åsidosätts.281 Det här visar att rollen 
som en byggnad intar också upprättas på grundval av dess relationer 
till andra byggnader, och att det är en rörelse som inte tar hänsyn till 
tidsmässiga avgränsningar. År 1987 var Globen ungefär halvklart, men 
den relation som upprättas mellan det framtida Globen och det histo-
riska Stadion påverkar ändå värderingen av det senare. Tiden kollapsas 
och relationerna rör sig transkronologiskt. Rent materiellt händer inget 
med Stadion vid den här tidpunkten, men i samband med att Globen 
intar rollen som det moderna sportcentret intar Stadion rollen som för-
åldrat, slitet och icke-anpassat till tidens krav. Betydelsemässigt föränd-
ras därmed Stadion av relationerna till det som ska bli Globen. Stadion 
blir en plats för minnen.

I artikeln ”Critique: Building Appraisals Third-Way Architectu-
re: Stockholm Globe City” (2016) beskriver Mattsson, med hänvisning 
till generaldirektören för Euralille, Jean-Paul Baietto, de komplexa men 
väl avgränsade förutsättningarna för Globen som en ”helvetets dyna-
mik”.282 Vad som avses är en domän där alla inblandades relationer, de 
reciproka beroenden av och komplicerande förhållanden till varandra, 
är så sammanblandande och komplexa att de skapar ett slags bojor. Men 
på grund av just detta kan de inblandade se ett gemensamt mål och det 
uppstår en produktivitet.283 Mattssons mål med artikeln är att beskriva 
relationerna mellan arkitektur och politik under den politiska vändning 
som beskrivs som ”den tredje vägen”, vilken ägde rum under 1980-talet. 
Med Globen som exempel visar Mattsson också tydligt hur arkitektur 
och politik reproducerar varandra. Mattssons artikel är inte skriven från 
ett ant-perspektiv, men det är inga problem att säga att den med lätt-
het skulle kunna sorteras in i ant:s corpus.284 Så här beskriver Mattsson 
hur Berg Arkitektkontor lyckas forma ett konsortium efter att den ur-
sprungliga finansiären dragit sig ur:

Armed with sketches, an accompanying description and a rough cost 
estimate, they contacted some 150 possible partners and competition 
sponsors. […] In addition to the architectural object, the architects’ per-
sonal networks, their ability to communicate visions and their skills in 
design were also crucial for setting up a new group.285

281 Bengtsson & Löwgren, 1987, s. 344.
282 Mattsson, 2016, s. 126, min översättning av Mattssons ”dynamic of hell” i sin tur från 

Baiettos ”dynamique d’enfer”.
283 Mattsson, 2016, s. 126.
284 Se Latour, 2005, s. 10–11.
285 Mattsson, 2016, s. 127–128.



118

nordell | arenaboom

Mattsson beskriver i princip en samling heterogena aktörer: ett arkitek-
toniskt koncept i form av skisser, beskrivning och beräkningar, person-
liga nätverk, kommunikationsfärdigheter och arkitektonisk kompetens, 
som alla mobiliseras i ett aktör-nätverk för att skapa betydelser och me-
ning. Det dynamiska – men produktiva – helvete Mattsson beskriver 
samlas kring den arkitektoniska bilden. Det arkitektoniska objektet är 
således sammanhållande men knappast särskilt sammanhållet i och med 
att det ännu endast existerar som koncept. En av Mattssons viktigaste 
poänger är just de många relationer som upprättas mellan Globen och 
andra samhällsfenomen: kursändringar i politik och ekonomi, frågor 
gällande estetik och arkitekturens relation till historien.

Ungefär samtidigt som miljöborgarrådet Josefsson förklarade att 
Staden riktar fokus mot Johanneshov och Globen, fick Barbro Århem, 
antikvarie vid Stockholms stadsmuseum i uppdrag att utföra en doku-
mentation av Stadion inför en framtida byggnadsminnesförklaring.286 I 
maj 1989 publicerades dokumentationen och exakt ett år senare förkla-
rade Länsstyrelsen Stadion som byggnadsminne. Att Stockholms stad 
skulle verka för att Stadion skulle bli skyddsklassat var något som skrevs 
in när staten överlät byggnaden till staden redan 1964.287 Värt att po-
ängtera är att det alltså skedde först i samband med att Globen etableras 
som modernt sportcentrum cirka 20 år senare.

År 1990 intog Stadion därmed rollen som historisk artefakt. Sta-
dion blev ett minne över något som inte längre fanns och något värde-
fullt att bevara. I och med byggnadsminnesförklaringen petrifierades 
så att säga delar av Stadions materialitet och låstes fast i tiden. Skydds-
föreskrifterna stipulerar att stadionbyggnaden (undantaget fondläkta-
ren i norr), biljettkioskerna och smidesstaketet inte får rivas, till sitt 
yttre byggas om eller på annat sätt förändras. Inga ingrepp får göras i 
stommen i dess inre. Huvudstrukturen gällande arkitekturens sluten-
het, läktarnas höjd och bänkarnas utformning får inte ändras. Inte hel-
ler får man bygga något över anläggningen. Sammantaget ska Stadions 
utseende och karaktär bevaras och vårdas.288 Stadion blev därmed både 
monument och kulturarv. Det innebär dock inte att Stadion har slutat 

286 Århem, 1989.
287 Länsstyrelsen i Stockholms län, Kulturmiljöenheten, Byggnadsminnesförklaring av Stockhol-

ms stadion, Norra Djurgården 1;1, Norra Djurgården, Stockholms stad, Dnr 11.392-4-88, Stock-
holm, 1990; Århem, 1990.

288 Länsstyrelsen i Stockholms län, Kulturmiljöenheten, Byggnadsminnesförklaring av Stockhol-
ms stadion, Norra Djurgården 1;1, Norra Djurgården, Stockholms stad, Dnr 11.392-4-88, Stock-
holm, 1990, s. 2.
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att brukas. Friidrotten fortsätter att ha sina tävlingar på Stadion och 
Djurgårdens IF fortsätter att bruka det som hemmaplan.

hur den moderna fotbollen gör stadion

Samtidigt som Länsstyrelsen förklarade Stadion som byggnadsminne 
utredde Stockholms stad alternativ för placering av en större evene-
mangsarena. Ett arbete som fortgick under hela 1990-talet men som 
på grund av olika, icke definierade, anledningar aldrig fullföljdes. Då 
arbetet drog ut på tiden budgeterade Staden år 2000 för en upprustning 
av Söderstadion under de följande åren. Renoveringen av Söderstadion 
ställdes dock in, dels på grund av att den europeiska fotbollsfederatio-
nen, uefa, flaggade för nya arenakrav, dels för att Hammarby IF signa-
lerade för andra och utökade behov.289 

I början av 2000-talet utredde Stockholms stad istället djupare 
behovet av en ny idrottsarena i staden. De olika utredningarna kom 
fram till att Stadion tillsammans med Söderstadion (från 1966) i Johan-
neshov och Råsunda fotbollsstadion (från 1937) i Solna inte höll måttet. 
Utredningarna slog fast att Stockholm ”behöver en stor ny arena för 
sport och evenemang - en multifunktionsarena”.290 Behovet grundade 
sig i målet att staden ”ska kunna etablera sig som en komplett evene-
mangsstad av rang”.291 

Det anmärkningsvärda i utredningarna är framställningen av 
relationerna mellan fotboll å ena sidan och andra idrotter och funk-
tioner å andra sidan. Under 1980-talet karakteriserades relationen 
mellan olika idrotter i Stadion av friidrottens dominans. Det var frii-
drotten som drog besökare till Stadion och vars behov satte agendan 
för bruket av idrottsanläggningar som praktik. I början av 2000-talet 
var relationen omvänd: det var fotbollens behov som satte agendan. 
Svenska friidrottsförbundet beskrivs i Förstudie evenemangsarena: slutsats-
er och sammanställning (2004) ställa sig positiva till den påtänkta mult-
ifunktionsarenan, trots att den bara kommer att kunna användas för 
inomhusfriidrott.292 Vid en närläsning av den skrivelse från Svenska fri- 

289 Stockholms stad, Kommunstyrelsen, Utlåtande 2005:65 RII: förstudie multifunktionsarena: 
slutredovisning och fortsatt arbete, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2005.

290 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slutsatser och samman-
ställning, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004, s. 5.

291 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slutsatser och samman-
ställning, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004, s. 5.

292 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slutsatser och samman-
ställning, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004, s. 6.
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idrottsförbundet som bifogas studien framträder dock en annan bild. I 
en polemisk ton beskrivs fotbollen som ”egoistisk” och med ”inskränk-
ta krav” på en arena enbart för dem.293 Vidare skriver man att fotbollen 
på basis av ökade publiksiffror hade fått en väldigt hög tuppkam – något 
som lyfts fram skiljer sig dramatiskt från 1980-talet, då vikande publik 
gjorde att fotbollen inte krävde några nya arenor. Skrivelsen, som inte 
är undertecknad, landar i att fotbollen är en klan, ett slutet sällskap 
som inte lever i symbios med idrotten i regionen i övrigt.294 I skrivel-
sen framträder därmed en bild av en konfliktfylld situation där olika 
idrottsorganisationer ställs mot varandra och svårigheterna med att 
finna gemensamma lösningar. Utvecklingen av fotbollen under den ak-
tuella perioden förändrar därmed relationerna mellan aktörerna. I och 
med förändrade relationer påverkas även den roll Stadion tilldelas.

Från fotbollen tillfrågades flera aktörer: Svenska Fotbollförbun-
det och aik, båda då baserade i Råsunda fotbollsstadion; Hammarby 
IF, baserade i Söderstadion och slutligen Djurgårdens IF, hemmahöran-
des i Stadion. Fotbollen lyfts tydligt fram som ett särintresse represente-
rat av nationellt förbund, flera föreningar och supporterrepresentanter. 
Men varför den internationella landslagsfotbollen och den nationella 
klubblagsfotbollen fick bilda utgångspunkt för studien framgår inte. Att 
det var fotbollens behov som styrde utvecklingen av en eventuell ny are-
na framstår därmed som en black-box, som något okommenterat eller 
närmast naturligt. Det ger också en viss förklaring till den frustration 
som uttrycks i skrivelsen från Svenska friidrottsförbundet. Fotbollens 
utveckling under 1990- och det tidiga 2000-talen framträder därmed 
som en mycket viktig praktik för att förstå byggandet av idrottsarenor 
efter millennieskiftet år 2000. Som ett exempel på att något sker med 
fotbollen är det faktum att publiksnittet för Allsvenskan säsongen 2002 
steg till över 10 000 åskådare för första gången sedan år 1968.295

Utredningarna pekar ut Globenområdet som den bästa platsen 
för en ny arena. Utredarna baserar sitt resultat på infrastrukturella för-
utsättningar och erfarenheten av drift av arenor. Hammarby IF ställ-
de sig odelat positiva till utredningen, men lämnade också in listor på 

293 Svenska Friidrottsförbundet, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evene-
mangsarena: slutsatser och sammanställning: bilaga C5 skrivelse från Svenska Friidrottsförbundet, 
Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004, s. 1.

294 Svenska Friidrottsförbundet, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evene-
mangsarena: slutsatser och sammanställning: bilaga C5 skrivelse från Svenska Friidrottsförbundet, 
Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004, s. 2.

295 Svenska Fotbollförbundet, ”Allsvenska skyttekungar och publiksnitt”, www.svenskfotboll.
se, odaterad, hämtad: 2021-01-15.
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behov och önskemål. aik valde att inte svara, antagligen på grund av 
att man inväntade Svenska Fotbollförbundets planer gällande Råsunda 
fotbollsstadion. Förbundet svarade att man i första hand ville utveck-
la Råsunda, men att man samtidigt var intresserade av en ny arena i 
Globenområdet om det första alternativet inte gick att genomföra. Det 
förbundet efterfrågade var en stor arena (50 000 sittplatser) som upp-
fyllde de internationella kraven från fifa (internationella fotbollsfede-
rationen) och uefa, samt att den skulle vara en utpräglad fotbollsarena 
vid fotbollsmatcher. Detta innbar att inga löparbanor fick finnas, alter-
nativt att man tekniskt löste det så att läktarna drogs fram till planen 
vid match.296 Djurgårdens IF meddelade att man inte var intresserad 
av en ny arena i Globenområdet utan istället ville utveckla Stadion al-
ternativt uppföra en ny anläggning på Östermalms IP.297 Genom att 
analysera Djurgårdens önskan att vara kvar på Stadion – vilken man 
genomgående refererar till som sin hemmaborg, och närmare analysera 
ombyggnadsförslagen samt förslagen på ny arena, går det att se hur Sta-
dion konstrueras som objekt.

en hemmaborg för djurgårdens if

Djurgårdens IF:s målsättning för herrarnas A-lag var i början av 
2000-talet att vara kvar på Stadion. Det skulle ske genom en upprust-
ning och uppgradering av anläggningen. Djurgården önskade ett Sta-
dion där löparbanorna tagits bort, planen sänkts och centrerats, och 
läktarna utökats till att ta emot 25 000 åskådare.298 I väntan på beslut 
om en större ombyggnation försökte man således uppgradera Stadion 
för att möta de krav som ställdes för spel i de högsta divisionerna. För-
söket gick dock i stöpet, bland annat på grund av att Länsantikvarien 
avslog Idrottsnämndens förfrågan om att ersätta Stadions träbänkar 
med individuella stolar av plast. År 2004 var Djurgårdens IF hänvisade 
till spel på Råsunda fotbollsstadion då Stadion inte blev godkänt för 

296 Sune Hellströmer & Kjell Sahlström, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie 
evenemangsarena: slutsatser och sammanställning: bilaga C4 skrivelse från Svenska Fotbollsförbun-
det, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004.

297 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slutsatser och samman-
ställning, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004, s. 6.

298 Bo Lundqvist & Tommy Jacobson, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie 
evenemangsarena: slutsatser och sammanställning: bilaga C1 skrivelse från DIF Fotboll, Dnr 029-
448/2004, Stockholm, 2004.
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seriespel i Allsvenskan på grund av för svag belysning av planen.299 Året 
efter kunde laget dock återvända till Stadion efter att Stockholms stad 
kunnat genomföra vissa uppgraderingar och enklare moderniseringar 
av anläggningen. Lösningen var dock temporär och kontraktet skrevs 
på tre års tid.

I mitten av 2000-talet insåg Djurgårdens IF att de inte skulle 
kunna vara kvar på Stadion utan uppvaktade Stockholms stad för att 
finna andra alternativ. Staden var villig att stå för mark och infrastruk-
tur medan Djurgårdens IF tillsammans med näringslivet skulle finan-
siera en ny arena. Sedan tidigare hade Djurgårdens IF som huvudal-
ternativ till Stadion en ny arena på Östermalms IP och under 2006 
och 2007 undersökte man förutsättningarna, men markägaren, Kung-
liga Djurgårdsförvaltningen (kdf) sade nej.300 Staden och Djurgårdens 
IF undersökte då en tomt vid Storängsbotten men även där sade kdf 
nej.301 I båda fallen ansåg kdf att en fotbollsarena skulle utgöra ett för 
stort ingrepp i den dåvarande miljön. Exploateringskontoret fick istället 
i uppdrag att undersöka alternativa placeringar för en arena men Djur-
gårdens IF accepterade inte något av förslagen då de låg för långt bort 
från klubbens kärnområde, det vill säga området runt Stadion, Öster-
malms IP, träningsanläggningarna i Hjorthagen och på Kaknäs. Istället 
vände klubben och Stockholms stad åter blickarna mot Stadion.

Tema Arkitekter fick 2008 i uppdrag att ta fram förslag för en 
ombyggnation av Stadion som skulle ta vara på tre olika intressen: fot-
bollens intressen, friidrottens intressen och kulturhistoriska intressen. I 
mars 2009 kunde arkitektkontoret presentera sammanlagt åtta olika va-
rianter av tre huvudsakliga alternativ på ett ombyggt Stadion anpassat 
för antingen fotboll och friidrott alternativt enbart för fotboll.302 I sep-
tember meddelade dock Madeleine Sjöstedt (FP), kultur- och idrotts-
borgarråd och Douglas Roos, Djurgårdens IF:s arenagrupp att man 

299 Lundqvist & Jacobson, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: 
 slutsatser och sammanställning: bilaga C1 skrivelse från DIF Fotboll, Dnr 029-448/2004, Stock-
holm, 2004.

300 Lundqvist & Jacobson, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: 
 slutsatser och sammanställning: bilaga C1 skrivelse från DIF Fotboll, Dnr 029-448/2004, Stock-
holm, 2004. Kungliga Djurgården disponeras av kungen genom Kungl. Djurgårdsförvalt-
ningen (en del av Ståthållarämbetet). Både Stadion och Östermalms IP ligger inom om-
rådet. Kungl. Djurgården gränsar till Hjorthagen, Gärdet, Östermalm och Vasastaden. I 
den del som här avses kan gränsen grovt sägas gå längs Lidingövägen och Valhallavägen.

301 Lundqvist & Jacobson, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: 
 slutsatser och sammanställning: bilaga C1 skrivelse från DIF Fotboll, Dnr 029-448/2004, Stock-
holm, 2004.

302 Tema Arkitekter, 2009.
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gemensamt kommit fram till att projektet inte gick att genomföra. Sta-
dion ansågs inte kunna utvecklas till en ”modern elitarena för fotboll”. 
På grund av att Stadion från början inte uppförts som en fotbollsarena 
kommer den aldrig att kunna bli ”en förstklassig fotbollsarena”.303 Efter 
att Djurgårdens IF under 2010 åter försökt utveckla ett förslag på en 
egen fotbollsarena på Östermalms IP insåg man till slut att det var ut-
siktslöst. År 2011 meddelade styrelsen att man tagit beslut om att hyra 
in sig i den nya Stockholmsarenan i Johanneshov (idag Tele2 Arena) 
från och med 2013, och gav mandat till en förhandlingsgrupp att inleda 
förhandlingar med Stockholms stad.

Relationerna mellan Stadion och Tele2 Arena tar dock inte slut 
där. I Djurgårdens IF:s omklädningsrum i Tele2 Arena är Stadions 
båda torn avbildade på ena väggen. Stadion mobiliseras därmed visuellt 
som en påminnelse om Djurgårdens IF:s historiska och traditionella 
hemmaplan. Omklädningsrummet utgör lagets kanske viktigaste plats 
där en samling högpresterande individuella idrottspersoner ska svetsas 
samman till ett lag. För den här studien är det signifikant att en visuell 
aktör i detta utgörs av Stadion.

Från Djurgårdens IF:s verksamhetsberättelser, från Stockholms 
stads dokument, från arkitektkontorens förslag samt från den intensiva 
mediebevakningen går det att följa hur Stadion mobiliseras som aktör i 
den moderna fotbollen som praktik. I jubileumsboken anger flera skri-
benter att Stadion vid mitten av 1980-talet var illa anpassat till tidens 
krav för utövande och beskådande av idrott.304 Under 2000-talets inle-
dande decennium mobiliserades Stadion på ett liknande sätt men från 
ett strikt fotbollsperspektiv. Vad som lyftes fram var ett fokus på match- 
upplevelsen: intimitet – det vill säga närhet till skådeplatsen och till 
övriga åskådare; möjlighet till kommodifiering och ökad grad av kom-
mersialisering; samt ökad grad av teknologisering. Det kulturhistoriskt 
värdefulla men därmed också arkitektoniskt låsta Stadion ansågs inte 
kunna uppfylla detta. Stadion mobiliserades därmed som ett exempel på 
vad man inte ville ha. I en analys av olika arenamodeller White Arkitek-
ter utförde 2004 under förarbetet till Stockholmsarenan (Tele2 Arena) 
fick Stadion utgöra exempel på en traditionell funktionskombination av 
en innerplan med kringliggande löparbanor, vilket enligt Whites analys 

303 Madeleine Sjöstedt, ”Nu riktar vi blickarna mot Östermalms IP”, https://madeleinesjo- 
stedt.wordpress.com, 2009-09-02, hämtad: 2020-04-22.

304 Se exempelvis Bengtsson & Löwgren, 1987, s. 344.
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också innebar de sämsta siktförhållandena.305 Djurgårdens IF:s önske-
mål var en större arena, utan löparbanor och som uppfyllde uefa:s li-
censeringskrav. Tema Arkitekter tog fram förslag som behöll så mycket 
som möjligt av de byggnadsminnesförklarade delarna samtidigt som 
man försökte uppfylla fotbollens, och till viss del friidrottens behov, 
dock utan att nå ända fram. Som aktör-nätverk karakteriseras Stadion 
därmed av konfliktfyllda relationer mellan de aktörer som samlas. Som 
aktör mobiliseras Stadion som exempel på något historiskt, ej längre 
gångbart i relation till de behov och önskemål som ska konkretiseras i 
en ny anläggning.

Stadion idag är inte samma arkitektoniska objekt som det var 
1912. Stadion intar en helt ny roll i de olika praktiker som mobilise-
rar det som objekt. Ett ytterligare exempel på detta är själva namnet 
Stockholms stadion. I de praktiker som planerar för en ny anläggning 
i Stockholmsområdet under 1980–2000-talen är det självklart att den 
nya anläggningen ska vara en arena och inte ett stadion. Från 1900- 
talets sista decennier fram till idag är det ytterst få anläggningar som 
får, eller får behålla, beteckningen ”stadion” medan det går inflation i 
beteckningen ”arena”. Associationerna till det antika Grekland är inte 
lika starka nu som för drygt 100 år sedan. Även om idrotten ofta lyfts 
fram som viktig för folkhälsan mobiliseras den inte som aktör för de-
mokratisk fostran eller nationell samling på samma sätt som tidigare. 
Istället tyder det mesta på att de romerska konnotationerna genom be-
greppet arena som man i det tidiga 1900-talet ville bort från – om spec-
tacula och underhållning – tvärtom utgör exakt vad många intressenter 
i arenor är ute efter idag.

sammanfattning: vad kan vi lära av stadion?

Stadion är fortsatt ett kombinerat fotbolls- och friidrottsstadion idag. 
Friidrottare tränar regelbundet på anläggningen och den används år-
ligen för tävlingar som Finnkampen, Bauhaus-galan och Stockholm 
Marathon. I en mening är också Djurgårdens IF kvar på Stadion. An-
läggningen utgör damlagets hemmaplan och föreningens fotbollssek-
tion har sitt kansli i klocktornet. I det andra tornet huserar den svenska 
olympiska kommittén. Det innebär att medan den praktik som är svensk 
elitfotboll för herrar gör Stadion till nostalgiskt objekt, görs Stadion till 

305 Dirk Noack et al., Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slut-
satser och sammanställning: bilaga D4 fotboll och friidrott, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004b.
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ett aktivt objekt i andra idrottsliga praktiker. Det sker därmed ett slags 
överlappning gällande vad Stadion är.

Att nära studera Stadion är mycket givande för att förstå hur det 
tillkom genom att en rad olika aktörer samlades och genererade en sam-
lad agens i olika aktör-nätverk. Genom att studera de olika roller Stadi-
on intagit i olika praktiker är det också möjligt att bilda en uppfattning 
om vad Stadion har gett och fortfarande ger tillbaka. Men då är det 
viktigt att betona att det är något som är i ständig förändring. Stadion 
idag är inte samma objekt som Stadion 1912. Om vi som brukligt låser 
definitionen av Stadion till OS 1912, alternativt till Gruts intentioner 
gällande Stadion, får vi en missvisande bild. I jakten på analytisk klarhet 
missar vi den dynamiska komplexitet jag velat visa på i det här kapit-
let. Arkitektur är ett rörligt mål, den är i ständig förändring. Av det 
kommer att en djupare förståelse av Stadion inte nödvändigtvis ger en 
djupare förståelse för vad ett stadion eller en arena är eller kan vara idag. 
Den följande undersökningen kommer se till vilka praktiker, vilka ak-
tör-nätverk och vilka relationer som upprättas i vår tid. En öppen fråga 
blir då om vad som gör nutida arenor och vad de i sin tur gör är något 
annat än vad idrottsanläggningar gjorde 1912.

*

Att tillämpa ett långt perspektiv och ordna idrottsanläggningar från oli-
ka epoker och platser i efterföljande kategoriseringar eller typologier 
kan vara fruktbart för en mängd olika syften. Som jag betonar i det här 
kapitlet har ett redan väldokumenterat exempel som Stadion fortfaran-
de mycket att berätta. Men, i ambitionen att förstå varför så många 
arenor byggs idag, vad som gör dem och vad de i sin tur gör, tenderar 
den traditionella historieskrivningen att inte nå ända fram. Min poäng 
är alltså att vi inte per definition kan utgå från historiska exempel för 
att förstå nutida arenor. Stadion mobiliseras kontinuerligt som aktör, 
men det intar helt andra roller idag än de roller det intagit tidigare. 
Med utgångspunkt i Mols ontologiska multiplicitet har jag velat visa hur 
Stadion som arkitektoniskt objekt framträder i en skepnad för att sedan 
dras tillbaka till förmån för en annan objektsdefinition. Linjär arkitek-
turhistorieskrivning med fokus på givna kategorier eller på individu-
ella arkitekters gärningar överensstämmer inte med den verklighet jag 
uttolkar ur mitt material. Djup kunskap om Stadion vid tiden för OS 
1912 eller om Torben Grut ger inte per automatik detsamma för andra 
byggnader enkom på basis att de ordnas i samma typologi eller kategori. 
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Stadion är en central byggnad i den svenska arkitekturhistorien, men 
utgör för den sakens skull inte det naturliga exemplet när ett stadion el-
ler en arena ska uppföras idag. Vad ett stadion eller en arena är, är något 
innehållsmässigt flytande, något konceptuellt komplext. De kan bara 
bestämmas genom att se till hur de skapas och återskapas genom olika 
praktiker. I de följande kapitlen kommer jag identifiera och analysera 
hur det går till just här och nu genom att närmare se till hur arenor görs 
inom idrotten och staden som praktiker.



Kapitel 2

Transnationella
flöden
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introduktion till kapitlet

Varje arenas berättelse är unik: 2013 flyttar både Djurgårdens IF och 
Hammarby IF in på nya Tele2 Arena. Färjestad BK beslutade i anslut-
ning till millennieskiftet att i egen regi bygga en ny arena – dagens 
Löfbergs arena – omkring Färjestads ishall och sedan lyfta taket av den 
gamla anläggningen. För ishockeyn i Malmö funderade de ansvariga 
för laget att göra samma sak med Malmö ishall innan man i mitten av 
2000-talet tog beslutet att uppföra en helt ny anläggning längs med den 
nya anslutningen över Öresund. I Kalmar arbetade föreningen länge 
tillsammans med kommunen för att finna ett sätt att lämna Fredriks-
skans IP för en ny arena.

Men, trots att arenornas historiska narrativ skiljer sig verkar det 
finnas en rad gemensamheter som ligger bakom behovet av nya, utbygg-
da eller ombyggda arenor. En snabb inventering kan bredda materialet 
till att inkludera flera av landets föreningar på elitnivå inom ishockey 
och fotboll. Sammantaget skapar detta förutsättningar för en rad frågor 
av närmast grundläggande karaktär.

Den moderna idrottens logik är att den alltid fritt rört sig mellan 
det nationella och det transnationella. Idag har dock den transnationel-
la dimensionen stärkts; arenaidrotten har gått in i en ny global fas. Det 
är också en tolkning som stämmer överens med Saskia Sassens definition 
av den rådande globala tidsåldern och Arjun Appadurais tolkning om de 
flöden som underhåller den. Appadurai beskriver den globala kulturella 
ekonomin som en komplex, överlappande och åtskiljande ordning be-
stående av relationer mellan flöden vilka han benämner landskap, eller 
-scapes: ethnoscapes, mediascapes, technoscapes, financescapes och ide-
oscapes. Via dessa flöden genereras verksamma föreställningar om värl-
den.306 Flödena är därmed produktiva och binder ihop människor och 
platser. Appadurais poäng är att de samtidigt är åtskiljande och att flöde-
na i sig är asymmetriska. Ett flödes omfattning behöver inte motsvaras 
i ett annat. Logiken bakom hur pengar rör sig kan starkt skilja sig från 

306 Appadurai, 1990, s. 296–297.
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logiken bakom hur människor eller teknik korsar gränser.307 Ethnoscapes 
utgör det landskap av personer som befolkar den skiftande värld vi le-
ver i, medan technoscapes utgörs av all den teknik, hög som låg, som i allt 
snabbare takt knyter samman världen och utgör dess infrastruktur. Fi-
nancescapes är den ekonomi som knyter samman hela eller delar av världen 
och fritt korsar dess gränser.308 På denna grund byggs två relaterade land-
skap av bilder: mediascapes utgörs av den elektroniska (och allt mer digita-
la) spridningen av information samt de bilder av världen denna spridning 
producerar. Ideoscapes utgörs också av bilder men är kopplade till politik 
och ideologi.309 Baserat på Foucaults definition av styrande ser jag dem 
inte som exklusiva en statlig nivå utan giltiga varstans det finns ett defi-
nierat styrande.310 I form av ideoscapes förmedlas föreställningar om hur 
världen bäst bör ordnas. Som Appadurai dock framhåller handlar det inte 
om en direkt överföring, utan om ett möte karakteriserat av tolkning 
och översättning.311 Motorn bakom detta är de nyliberala strukturför-
ändringar, som inleddes under 1980-talet, förstärktes under 1990-talet 
och i Sverige kulminerade i arenaboomen under 2000- och 2010-talen.

Sasskia Sassen är sociolog, Arjun Appadurai är antropolog, båda 
är auktoriteter inom globaliseringsforskningen. Globalisering ser jag som 
ett samlingsbegrepp pekande mot en rad samhälleliga processer som ef-
fektivt får avstånd i världen att krympa. Detta sker genom olika slags 
flöden som karakteriseras av att de inte upprättas mellan länder – att de 
är internationella – utan att de istället är transnationella och fritt rör sig 
över olika mänskligt upprättade gränser. Begreppet nyliberalisering pe-
kar ut en sådan transnationell globaliseringsprocess. Nyliberalisering är 
en ideologisk omställning av hela samhällen som innebär en vändning 
mot marknadslogiker. Det sker genom kommersialisering – marknads-
introduktion och marknadsanpassning, och kommodifiering – ägande-
rätt över i princip allt, att vad som tidigare inte nödvändigtvis varit det 
nu betraktas som en vara. I arenorna uttrycks en sådan kommodifiering 
i exempelvis namnet, vilket i många fall kan köpas eller leasas. Ett an-
nat är att matchavbrott eller pauser sponsras med tillhörande display 
av sponsorns namn eller logotyp i arenarummet. Ett tredje exempel är 
att en existerande vara, en läktare med sittplatser, styckas upp till sek-

307 Appadurai, 1990, s. 301.
308 Appadurai, 1990, s. 297–298.
309 Appadurai, 1990, s. 298–299.
310 Michel Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning: Collège de France 1977–1978, (övers. Kim 

West), Stockholm, 2010, s. 100.
311 Appadurai, 1990, s. 300.
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tioner vilka kan prissättas individuellt efter olika parametrar. För min 
förståelse av nyliberalisering tar jag stöd hos Michel Foucault och David 
Harvey. Dessa begrepp kommer att förklaras mer utförligt i anslutning 
till de avsnitt där de omsätts.

Vad är det som sker inom arenaidrotten som gör att företrädare 
för idrottsföreningar i Sverige kräver nya arenor omkring millennieskif-
tet år 2000? Varför sker det inom fotboll och ishockey? Och varför är 
det så sammanhållet i tid? Vad är det man vänder sig emot i de befint-
liga arenorna, och hur förhåller det sig till vad man efterfrågar och för-
väntar sig med de nya?

Tele2 Arena invigdes 2013. Från ett ant-perspektiv är Hammar-
by IF och Djurgårdens IF viktiga aktörer i och med att deras elitlag 
i fotboll från starten skulle utgöra arenans hemmalag. Det var också 
främst för deras verksamhet Tele2 Arena anpassades. Det fokus Djur-
gårdens IF hade på att kraftigt bygga om Stadion i början på 2000-talet 
pekade på nya behov vilka då existerande anläggningar inte kunde upp-
fylla utan omfattande (och vad gällde Stadions fall omöjliga) ombygg-
nationer. Vad var dessa behov egentligen, varför utkristalliserades de 
vid den här tidpunkten och varför intog arkitektur en så dominerande 
plats i att uppfylla dem?

idrottens nya behov

År 2001 invigdes Löfbergs Arena i Karlstad (då som Löfbergs Lila Are-
na) som en av de första idrottsarenorna i vad som skulle bli en bygg-
nadsvåg av arenor.312 Arkitekt Ulf Bergfjord beskriver hur arkitektkon-
toret Bergfjord & Ivarsson i slutet av 1990-talet på uppdrag av Karlstad 
kommun ritade en renovering av den kommunala ishallen. Färjestads 
ishall hade uppförts på Färjestad norr om centrala Karlstad 1967 och 
hade sedan dess fungerat som hemmaarena åt ishockeylaget med sam-
ma namn. Den renovering Bergfjord & Ivarsson utförde gällde en om-
byggnation av ena långsidan av ishallen. Direkt efter renoveringen kon-
taktades Bergfjord 1998 av Lars Glennert från ishockeyföreningen och  
fick i uppdrag att skissa på en helt ny, mycket större arena åt Färjestad 
BK.313 Trots den nyss genomförda renoveringen ansåg inte föreningen 
att arenan fungerade för dem. Varför?

312 Husqvarna Garden i Jönköping invigd 2000, brukar ofta anges som den första arenan i 
arenaboomen.

313 Intervju med Ulf Bergfjord, Tengbom (tidigare Bergfjord & Ivarsson), Löfbergs Arena, 
Karlstad, 2018-05-17.
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Några år senare under 2000-talet utvecklade sig ett liknande ske-
ende i Kalmar. Fotbollsklubben Kalmar FF beskrev det som absolut 
nödvändigt med en ny fotbollsarena för att rent ekonomiskt ha förut- 
sättningar att spela allsvensk fotboll på en konkurrensmässig nivå.314 
Deras dåvarande hemmaplan Fredriksskans IP, anlagd 1918 som Kalmar 
Idrottspark, ansågs inte fungera på det sätt föreningen önskade.315 Den 
hade sedan åtminstone början på 2000-talet ansetts vara för gammal och 
sliten, för liten med såväl för få sittplatser som ståplatser, många dessut-
om med dålig sikt, därtill brist på utrymmen för media och försäljning.316 
Även Fredriksskans IP hade byggts om kontinuerligt under 1900-talet, 
senast vid mitten av 1990-talet då den norra träläktaren från 1940-talet 
ersattes med en ny stå- och sittplatsläktare.317 Herrlaget vann allsvenskan 
2008 med Fredriksskans IP som hemmaplan. Trots att det därmed var fullt 
möjligt att vinna högsta serien på den existerande anläggningen domi- 
nerade kraven på en ny arena. Det gick till och med så långt att tränaren 
för guldlaget 2008, Nanne Bergstrand, hotade med att säga upp sig och 
lämna guldlaget om inte beslut om en ny arena togs.318

Exemplet Kalmar visar att nutida arenor inte främst handlar om 
själva skådeplatsen. Kalmar FF kunde uppenbarligen vinna högsta se-
rien på en idrottsplats från 1910-talet. Detsamma kan sägas om exem-
plet Löfbergs Arena där själva rinken är samma som en gång stod i den 
kommunala ishallen. När Bergfjord jämför den nya generationens are-
nor (2000 och framåt) med den äldre generationens (1960–80-talen) 
landar han i att nutidens arenor intar en helt annan plats i ishockeyns 
ekonomi. Den nutida arenan – som generell byggnadskategori – är en 
helt annan produkt än de tidigare ishallarna. Vidare att sättet de utfor-
mas på gör saker både med vilka som besöker arenan och hur de besö-
ker arenan.319 Istället för att handla om skådeplatsen verkar det som att 
nutida arenor mer handlar om vad som äger rum utanför eller runtom-
kring den, det vill säga som mer har att göra med åskådarplatsen.

 

314 Martin Fransson, ”Stor satsning framåt i litet format”, Dagens Nyheter 2008-11-03, s. 38.
315 Lotta Lamke & Veronica Olofsson, Fredriksskansområdet: kulturhistorisk utredning 2011, Kal-

mar Läns Museum, Kalmar, 2011.
316 Jonas Kanje, Barometern, ”Gör Fredriksskans till en allsvensk arena”, www.barometern.se, 

2001-10-09, hämtad: 2021-01-20; Jonas Kanje, Barometern, ”Utvecklingen kräver ett nytt 
Fredriksskans”, www.barometern.se, 2004-01-30, hämtad: 2021-01-20.

317 Lamke & Olofsson, 2011, s. 58–59.
318 Victor Melander, ”Han hotar hoppa av”, Expressen 2008-11-04, s. 6–7.
319 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
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Det här avsnittet förenar fotboll och ishockey under parollen are-
naidrott. Konkreta aktörer mobiliseras kontinuerligt över idrottsgrän-
serna i utvecklingen av svenska arenaidrotter. Det är dock viktigt att 
lyfta fram att utvecklingen inte är homogen utan kan brytas ned till 
skillnader mellan idrotterna, förbunden, ligorna och individuella för-
eningar. Till exemplen ställde den svenska ishockeyn om snabbare än 
den svenska fotbollen. Jyri Backman och Bo Carlsson (2019) beskriver 
exempelvis hur det svenska Ishockeyförbundet redan 1973 lanserar en 
utvecklingsstrategi för att möta professionalisering och kommersiali-
sering, spelarmigration och internationell konkurrens.320 Det är innan 
motsvarande utveckling sker inom fotbollen.

Utvecklingen i Karlstad och Kalmar aktualiserar frågor om vad 
som hände med arenaidrotter på elitnivå vid millennieskiftet 2000; var-
för ansågs inte de existerande anläggningarna hålla måttet? Vad var det 
som inte fungerade för vare sig ishockeyn eller fotbollen? Vad tänktes 
helt nya arenor tillföra föreningarna och deras idrottspraktik? Hände 
något med idrotten som gjorde att nya arenor ansågs nödvändiga? Vad 
var det nya i de nya anläggningarna? I det här kapitlet utgör idrott den 
praktik som jag undersöker och där jag frågar hur arenorna skapas som 
objekt. Det vill säga att i kapitlet studerar jag hur arenorna görs som 
materiella och immateriella objekt i och genom idrotten som fenomen.

en svidande konkurrens

De föreningsföreträdare, arenaägare och arkitekter jag intervjuat ger en 
samstämmig bild: ett huvudsakligt – men inte uteslutande – mål med 
de nya arenorna är att de aktivt ska förbättra föreningarnas ekonomi. 
Det vill säga att arenorna ska vara med och göra ting. I slutändan för att 
föreningarna därmed bättre ska kunna lösa huvuduppgiften inom prak-
tiken: att utöva elitidrott med målet att vinna (individuella matcher, 
hela mästerskap eller större nationella och internationella cuper). Den-
na bild överensstämmer med boken The Club: How the Premier League 
Became the Richest, Most Disruptive Business in Sport (2018) av sportjourna-
listerna Joshua Robinson och Jonathan Clegg. De beskriver målet med 
byggandet av Arsenal FC:s arena Emirates Stadium i London i mit-
ten av 2000-talet: ”In the long term, their new home would set up the 
Gunners for sustained success, a self-financing edifice that would turbo-

320 Jyri Backman & Bo Carlsson, ”The Progress of shl Sport Ltd, in Light of ’Americaniza-
tion’, Juridification and Hybridity”, i Sport in Society 23:3, 2020, s. 456, 459.
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charge match-day revenue and establish Arsenal as a permanent member 
of the Premier League’s Financial elite.” 321 Det är en konkret beskrivning 
av tanken med en ny arena som även kan tillämpas gällande svensk idrott. 
Även om vi byter ut ”Gunners” till Bajen, ”Arsenal” till Hammarby och 
”Premier League” till Allsvenskan är citatet fortfarande giltigt.

Vad det i grunden handlar om är identifieringen av en ny nivå 
av upplevd konkurrens. Idrott har alltid haft ett inslag av konkurrens, 
trots allt handlar det om att tävla mot andra lag eller idrottsutövare om 
placeringar. Men vad intervjun med Bergfjord och citatet om Arsenal 
avslöjar är att konkurrensen numera inte enbart handlar om idrottsliga 
prestationer, den handlar lika mycket om ekonomi. Vid en närmare an-
blick går det också att se att dessa båda sfärer av konkurrens dessutom 
glider in i varandra och lyfter uppfattningen av konkurrens till tidigare 
ej skådade nivåer.

Konkurrensen om vad? 

Med vem eller med vad upplever den svenska idrotten en ökad kon-
kurrens? Konkurrensen är mångfacetterad. Den har en nationell – även 
regional och lokal – prägel. Föreningar konkurrerar med varandra om 
placeringar i ligan och cuper där lukrativa möjligheter om att få spela 
internationellt står på spel. Ligorna konkurrerar även med andra idrot-
ter om att skapa synlighet som underlag för sponsor- och reklamkon-
trakt, om åskådare, investeringar och statliga anslag. Idrotten i sig kon-
kurrerar slutligen med andra nöjen och tidsfördriv. Konkurrensen har 
även en trans- och internationell prägel. För förbund och ligor handlar 
det om internationella rankingsystem som styr attraktionskraften och 
därmed prisbilden. De nationella ligorna konkurrerar med varandra om 
hur många platser varje liga ska tilldelas och hur lagen seedas (en form 
av rangordning inom sport) i de internationella cuperna.322 Hög rank-
ing och många framgångsrika lag lockar till sig högkvalitativa spelare, 
personal och investeringar. Spelare har en tendens att gå dit kvaliteten 
på spelet är högst, där de har en chans att vinna titlar och där de får 
bra betalt.323 Investerare, sponsorer och mediebolag betalar relaterat till 

321 Joshua Robinson & Jonathan Clegg, The Club: How the Premier League Became the Richest, 
Most Disruptive Business in Sport, London, 2018, s. 116.

322 Torbjörn Andersson & Hans Hognestad, ”Glocal Culture, Sporting Decline?: Globaliza-
tion and Football in Scandinavia”, i Sport in Society 22:4, 2017, s. 711.

323 Andersson & Hognestad, 2017, s. 711, de beskriver konkurrenssituationen som att skandi-
naviska föreningar systematiskt dräneras på sina bästa talanger.
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hur stor synlighet de får för pengarna. Alla dessa faktorer relaterar till 
varandra och skapar en spiraleffekt. Beroende på hur relationerna upp-
rättas, cementeras eller omförhandlas påverkar det hur individuella in-
tressenter kan maximera sin konkurrenskraft – och det är här arenorna 
kommer in i bilden.

Inom idrottspraktiken är arenornas roll att skapa rumsliga för-
utsättningar för denna maximering av konkurrenskraften, vilket också 
Arsenalcitatet pekar mot. I min tolkning sker det genom upprättandet 
av aktör-nätverk där arenorna både tilldelas den specifika rollen av ak-
tör och den samlande rollen som aktör-nätverk. Därmed är det av vikt 
att redogöra för vilket analytiskt perspektiv som tillämpas. Arenorna är 
aktörer i den roll de tilldelas för att göra föreningarnas ekonomi.324 De 
är aktör-nätverk genom den samlande funktion de har i att samman-
föra en mängd materiella och immateriella aktörer för att uppfylla sin 
aktörsroll. ant-perspektivet kan riktas åt båda hållen: vad som samlas i 
aktör-nätverk kontra vad det samlade aktör-nätverket gör.

Själva huvudfrågan jag ställer inledningsvis är varför arenorna – 
själva platserna för idrottsutövande på elitnivå för ishockey och fotboll 
–  tilldelas rollen som rumslig förutsättning för maximering av konkur-
renskraft inom idrottens praktiker. Vad sker med idrotten som föranleder 
arenornas nya position? För att besvara det krävs ett slags tillbakablick.

Att möta konkurrensen – professionalisering
och kommersialisering

Under 1980-talet uppvisade fotbollsallsvenskan stadigt dalande publik-
siffror. Så var allt också för ishockeyns Elitserien, om än inte riktigt lika 
dramatiskt. Publiksnittet för Allsvenskan föll från 6 285 åskådare 1980 
till 4 211 åskådare 1989, och vidare ned till 4 194 åskådare 1992. Då hade 
fotbollen så sent som 1977 haft ett snitt på 8 733 åskådare.325 Ishock-
eyn gick från ett snitt på 5 461 åskådare säsongen 1980/81 till lågmärket 
3  761 åskådare för säsongen 1987/88.326

324 Avseende denna specifika analytiska situation. Utöver det har arenor naturligtvis många 
andra funktioner.

325 Svenska Fotbollförbundet, ”Allsvenska skyttekungar och publiksnitt”, www.svenskfotboll.
se, odaterad, hämtad: 2021-01-15.

326 För ishockeyn var skillnaden mot tidigare decennier inte lika stor som för fotbollen. 
Svenska Ishockeyförbundet, ”Publiksiffror för shl:s grundserie 1975/1976–2017/2018”, 
www.swehockey.se, odaterad 2021, hämtad: 2021-01-15.
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Tendensen var indikator på att det publika genomslaget för are-
naidrotter i Sverige var dåligt. För fotbollen var det anmärkningsvärt 
då både Malmö FF och ifk Göteborg gått långt i europeiska cuper.327 
Gällande ishockeyn hade Sveriges herrar placerat sig på pallplats flera 
gånger under 1980-talet med VM-guldet 1987 som höjdpunkt. Såda-
na framgångar verkade dock inte spela någon roll för publikens del. I 
och med att publiken var den viktigaste inkomstkällan för föreningarna 
återspeglade sig det svala intresset också i deras ekonomi. Andersson & 
Hognestad (2017) lyfter fram konkurrensen med den medierade engel-
ska fotbollen som en viktig bidragande orsak till det låga åskådaranta-
let. De lyfter i sin artikel fram att jämförelserna till stor del handlade om 
de engelska arenorna under matchdag. Den atmosfär och stämning som 
genererades i de engelska arenorna hade ingen motsvarighet i svensk 
och skandinavisk fotboll:

[T]he English grounds had an ambience, intimacy and level of noise 
from the crowds which were simply not present as ingredients for match 
day experiences at domestic matches in the Scandinavian leagues.328

Den svaga ekonomin förde med sig ett annat ökande problem: spelar-
migrationen. I eskalerande takt sökte sig både ishockey- och fotbolls-
spelare till utländska ligor som höll bättre kvalitet, hade högre löner och 
större massmedialt genomslag.

Som svar på det dåliga genomslaget, de låga publiksiffrorna och 
den svaga ekonomin – med andra ord den låga konkurrenskraften både 
på nationell och internationell basis – inledde fotbollen och ishockeyn 
omfattande omställningar. Dessa skedde individuellt inom förening-
arna och genom sammanbindande organisationer som förbund och li-
gor: Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet (båda 
specialidrottsförbund under Riksidrottsförbundet); Svensk Elitfotboll 
(intresseorganisation för föreningarna motsvarande dagens Allsvenskan 
och Superettan) och Svenska Hockeyligan (intresseorganisation för för-
eningarna i Elitserien – sedan 2013 shl).329

327 Andersson & Hognestad, 2017, s. 709.
328 Andersson & Hognestad, 2017, s. 708.
329 shl, ”Elitserien och Svenska Hockeyligan blir shl”, www.shl.se, 2013-06-17, hämtad: 

2022-03-30.
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Idrottsforskningen är samstämmig.330 Det handlade om en profes-
sionalisering av verksamheten, med skapandet av effektivare organisatio-
ner där föreningarna började drivas enligt företagsmodeller.331 De ideella 
föreningarna började anställa specialiserad personal för att bedriva såväl 
de sportsliga som de organisatoriska delarna av verksamheten. Parallellt 
med detta samordnade förbund och intresseorganisationer insatser för 
att utveckla och marknadsföra koncept inom idrotterna, vilka börja-
de beskrivas som produkter. Det indikerar att det också handlade om en 
kommersialiseringsprocess. Den innefattade dels kommodifiering av de 
existerande delar som kunde förpackas och säljas, men också utveckling 
av helt nya produkter som exempelvis spelartalanger och kringförsäljning 
(varor med föreningens logotyp eller mat och dryck vid matcher).332 En 
viktig pusselbit i förbättringen av ekonomin var försäljning av matchbil-
jetter – fler och/eller dyrare. Arenan blev den plats som materialiserade 
utvecklingen genom att utgöra dess huvudsakliga plats och rum.

För att förstå hur arenan konstrueras som objekt inom idrottsprak-
tiken blir det därmed viktigt att förstå hur själva praktiken genomgått 
förändringar. Rollen arenan tilldelades var inte längre primärt som en 
plats där idrott utövades och beskådades. Arenan utvecklades till en 
plats där en professionell verksamhet hade ett dubbelt mål: att vinna 
matcher och generera pengar. Detta dubbla mål bör ses som i total sym-
bios – de befann sig i ett slags ömsesidig beroendeställning och gav så- 
ledes varandra: utan vinster inga pengar – utan pengar inga vinster.

Den svenska idrottsmodellen

Vi har tidigare sett hur den svenska idrottsideologin formerades i re-
lation till de olympiska spelen i Stockholm 1912. Det handlade i stor 
utsträckning om en högt idealiserad folkrörelse som vilade på ideal om 
amatörism, sundhet och fostran. Det är också så det svenska 1900-talets 
idrottshistoria i stort brukar beskrivas.333 Idrottsrörelsen utvecklades till 
den största folkrörelsen, nära sammankopplad med utbyggnaden av väl-

330 Se exempelvis: Peter Billing et al., ”Paradoxes of Football Professionalization in Sweden: 
A Club Approach”, i Soccer & Society 5:1, 2006; Paul Sjöblom & Josef Fahlén, ”The Survival 
of the Fittest: Intensification, Totalization and Homogenization in Swedish Competitive 
Sport”, i Sport in Society 13:4, 2010; Magnus Forslund, ”Innovation in Soccer Clubs: The 
Case of Sweden”, i Soccer & Society 18:2–3, 2017; Andersson & Hognestad, 2017.

331 Backman & Carlsson, 2020, s. 452–453.
332 Se exempelvis: Ulf Jonas Björk, ”’An nhl Touch’: Transnationalizing Ice Hockey in Swe-

den, 1994–2013”, i Journal of Transnational American Studies 7:1, 2016.
333 Se exempelvis: Forslund, 2017; Backman & Carlsson, 2020.
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färdssamhället. Den bestod av ideella föreningar som samlades under 
paraplyorganisationen Riksidrottsförbundet (RF); vilken utgjorde län-
ken till staten och den förda idrottspolitiken.334

Bilden ovan är inte felaktig, men den kan nyanseras genom an-
läggande av teoretisk komplexitet. Den svenska idrottsmodellen har 
inte varit alltigenom statisk utan har genomgått vissa förändringar. 
De högt ställda amatöridealen fick ge vika redan 1967 då RF besluta-
de att ta bort amatörregeln. Anledningen var att de svenska landslagen 
hade presterat dåligt under efterkrigstiden. I och med att de svenska 
idrottsutövarna var förbjudna att arbeta professionellt som idrottare var 
de tvungna till heltidsarbeten vid sidan av – något som inverkade på 
möjligheten till träning och engagemang. Detta gjorde att den svenska 
idrotten inte kunde hålla samma kvalitetsnivå som den professionella 
motsvarigheten på den europeiska kontinenten.335 Det hade också gjort 
att svenska stjärnor – med start inom fotbollen – sökte sig till inter-
nationella ligor. Nacka Skoglund, Gunnar Gren, Gunnar Nordahl och 
Nils Liedholm hade lämnat Allsvenskan till förmån för Italien under 
1950-talet.336 Ishockeyspelaren Ulf Sterner banade väg för en senare våg 
av transatlantiska idrottsemigranter när han anslöt till New York Rang-
ers i nhl under 1960-talet. Effekterna av den sjunkande kvaliteten på 
idrotten i relation till det dalande åskådarsnittet ledde sammantaget till 
dålig ekonomi för de individuella föreningarna.337

Utvecklingen ledde till mobilisering av fler aktörer. Den inhem-
ska situationen ledde till att så kallade supportergrupper började bildas 
i anslutning till svenska föreningar för att komma runt kvalitetspro-
blematiken. De utgjordes primärt av företrädare för lokala företag med 
syfte att erbjuda idrottare ekonomiska fördelar och logistiska lösningar 
som kringgick RF:s amatörregler. Det var i relation till denna utveck-
ling som RF 1967 beslutade att upphäva amatörreglerna: för att höja 
kvaliteten hos föreningarna; för att få idrottsstjärnor att stanna kvar i 
landet; och som reaktion på att reglerna i praktiken redan kringgicks.338

Som aktör-nätverk upprättades både fotboll och ishockey således 
i relation till utvecklingen utanför landets gränser. Hur idrott bedrevs 
i andra delar av världen påverkade hur idrott utövades och uppfattades 

334 För en historik över RF se: Jan Lindroth & Johan R. Norberg, Ett idrottssekel: Riksidrottsför-
bundet 1903–2003, Stockholm, 2002.

335 Billing et al., 2006, s. 89.
336 Andersson & Hognestad, 2017, s. 707.
337 Billing et al., 2006, s. 89.
338 Andersson & Hognestad, 2017, s. 707.
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också i Sverige – trots den starka svenska modellen och rigida pyramid-
strukturen med RF i toppen. Det sätter också fingret på att idrott i sin 
moderna variant redan från början utgjort ett slags transnationellt for-
merat fält. Det stämmer överens med vad exempelvis Torbjörn Anders-
son och Hans Hognestad kommit fram till gällande svensk och skan-
dinavisk fotboll.339 Ett annat exempel är givetvis olympiaderna som ett 
sätt att mäta olika nationers styrka och välmående. Detta transnation-
ella anslag förstärktes under hela 1900-talet genom olika mästerskap 
och internationella cuper anordnade på landslags- och föreningsnivå. 
Vågspelet mellan det nationella och transnationella upprätthölls genom 
världs- och världsdelsförbund: fifa och uefa för fotbollen, iihf för 
ishockeyn samt iok.

En ny idrott för en ny tid

Den stora förändringen inom den svenska idrotten skedde under 1900-ta-
lets sista decennier. Med start på 1980-talet och med kulmen under 
1990-talet skedde en omfattande omställning som verkade basera sig på 
helt nya premisser. Målet var inte som under 1960-talet att stärka lands-
lagen eller de inhemska ligorna, det vill säga att justera den svenska mo-
dellen just för att kunna bevara den svenska modellen, utan att vinna och 
tjäna pengar. I Territorium, makt, rättigheter: sammansättningar från medelti-
den till den globala tidsåldern (2007) beskriver Saskia Sassen utförligt glo-
baliseringens olika faser från medeltiden fram till idag. En av de bärande 
poängerna med resonemanget är att globalisering intagit olika former 
under århundradenas lopp, och att dessa till varierande grad har med var-
andra att göra. Sassen betonar att den fas vi befinner oss i nu växte fram 
från 1970-talet och framåt, och att denna fas skiljer sig från de tidigare 
genom att den övergett nationalstaten som huvudsaklig mening och mål. 
Idrottens omförhandling av den svenska idrottsmodellen stämmer väl in 
i Sassens definition av denna senaste globala fas.340

Professionaliseringen och kommersialiseringen av den svenska 
idrotten kulminerade 1999 genom att Riksidrottsförbundet röstade 
för att tillåta föreningar att bilda vinstdrivande aktiebolag, så kallade 
idrottsaktiebolag. Det skedde efter det att Djurgården Hockey 1997 bo-
lagiserat sin elitverksamhet med mål att lista den på börsen. Djurgår-
dens bolagisering skedde förvisso med tillåtelse från Svenska Ishockey-

339 Andersson & Hognestad, 2017.
340 Sassen, 2007.



140

nordell | arenaboom

förbundet men direkt väcktes höga protester, inte minst från fotbollen 
inom RF. Paraplyorganisationen undersökte och kom fram till att Djur-
gårdens drag gick emot RF:s stadgar. Därmed riskerade Djurgården 
Hockey att förlora sin licens för att spela i det svenska seriesystemet. 
Djurgården tvingades stoppa börsintroduktionen och återbetala aktie-
tecknarna. Men två år senare beslutade alltså RF att det var upp till var-
je specialidrottsförbund att bestämma om bildandet av idrottsAB skulle 
tillåtas eller ej.341

Idag är det även möjligt för specialidrottsförbunden att bilda 
bolag för att bedriva ligaverksamheten i. Flera föreningar – men långt 
ifrån alla – inom svensk fotboll och ishockey har valt att bolagisera sin 
elitverksamhet. Rent praktiskt innebär det att den ideella föreningen 
för över sin licens att spela i seriesystemet till bolaget. Det handlar dock 
inte om en total kommersialisering utan om ett mellanting. Den ideella 
föreningen som genom specialidrottsförbunden är medlem i RF måste 
äga 51 % av bolaget så att kontrollen fortfarande till viss del är demo-
kratiskt förankrad.342 Hur det praktiskt organiseras skiljer sig bland de 
föreningar som valt att bolagisera. En del föreningar äger hela bolaget 
medan andra valt att sälja ut en viss procentsats. Endast en förening har 
valt att börsintroducera bolaget (aik Solna).

I och med möjligheten att bolagisera delar av verksamheten ska-
kades den svenska idrottsmodellen i sina grundvalar. Idrotten var inte 
längre framför allt en ideellt utförd folkrörelse bestående av amatörer. 
Den var det till viss del, men utöver det också en kommersialiserad 
och bolagiserad elitverksamhet utförd av proffs. Från och med 1990- 
talet befann sig därmed den svenska idrotten i gränslandet mellan 
två motsägelsefulla system: den traditionella svenska idrottsmodellen 
och den nutida kommersialiserade idrotten. Det är också hur nutida 
svensk idrottshistorisk och idrotts-sociologisk forskning beskriver lä-
get.343 Backman & Carlsson (2020) kallar det exempelvis för ”[a] field 
of normative uncertainty and commercial immaturity”.344 Forsk- 
ningen är överens om att de stora förändringsvindarna drog igång un-
der 1980-talet för att kulminera under 1990-talet.

341 Backman & Carlsson, 2020, s. 459–460.
342 11 kap. 3 § ”Idrottsaktiebolag (IdrottsAB)” i Sveriges Riksidrottsförbund, RF:s stadgar: i 

lydelse efter RF-stämma 2021, Stockholm, 2021.
343 Se exempelvis Bo Carlsson & Jyri Peter Backman, ”The Blend of Normative Uncertainty 

and Commercial Immaturity in Swedish Ice Hockey”, i Sport in Society 18:3, 2014, s. 290; 
Andersson & Hognestad, 2017, s. 712; Backman & Carlsson, 2020, s. 453.

344 Backman & Carlsson, 2020, s. 453.
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Den omställning jag skisserat ovan sker inte bara inom idrotten 
som praktik – omställningen sker på en högre abstraktionsnivå. Den 
sker i själva föreställningsvärlden, och kan beskrivas som ett slags dis-
kursiv vändning. Genom att spåra verksamma aktörer blir det tydligt 
att förändringarna inom praktiken sker i relation till utvecklingen utan-
för den. De aktör-nätverk som upprättas gör det i relation till de föränd-
ringar som samhället i stort går igenom. Utvecklingen inom arenaidrot-
ten – konkurrensutsättning, professionalisering och kommersialisering 
–  är ett konkret exempel på den samhällsutveckling som bäst teoreti- 
seras med begreppet nyliberalisering.

nya tider, nya logiker

Varför var i princip alla överens om att professionalism och kommersia-
lism var den enda vägen att gå? Varför konsoliderades inte den svenska 
idrotten istället till förmån för den svenska idrottsmodellen? Överty-
gelsen pekar på en både mental och praktisk vändning, vilken – för att 
tala med Foucault – närmast resulterade i en ny diskursiv ordning. Det 
var som att alla aktörer, både materiella och immateriella, mobiliserades 
inom en och samma föreställningsvärld.

Fokus på professionalisering och kommersialisering var inte nå-
got unikt för idrotten, tvärtom. Antropologen och geografen David 
Harvey har beskrivit den vitt spridda fokuseringen på konkurrensut-
sättning, professionalisering och kommersialisering som nyliberalisering. 
Precis som flera andra begrepp i det här kapitlet är såväl nyliberalisering 
som det relaterade nyliberalism omstridda. Harvey beskriver det som en 
ideologisk omställning på systemnivå.345 Sassen (2007) beskriver ock-
så utvecklingen som ett systemskifte vilken går från en hypernationell 
epok, med fokus på att bygga upp en nationell kapitalism, till en avna-
tionaliserad global ekonomi där maktformer flyttas över till den priva-
ta sfären.346 På så vis stämmer det rätt väl överens med den diskursiva 
nyordning jag landar i ovan, något som Sassen definierar som ”en ny 
strukturerande logik”.347 

345 Se exempelvis David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford, 2005.
346 Sassen, 2007, s. 203, 251, 266.
347 Sassen, 2007, s. 216–218.
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Harveys och Sassens beskrivningar av nyliberalisering pekar ut den 
riktning mot hur jag uppfattar begreppet som verksamt i studiens mate-
rial. Den som bäst teoretiserar nyliberalism och nyliberalisering som verk-
samma begrepp för den här studiens syfte är Michel Foucault. Nylibera-
lismen är i Foucaults tänkande en form av gouvernementalité, på engelska 
ofta översatt till governmentality, på svenska översatt till styrningsmenta-
litet, styrningsrationalitet, regementalitet, regeringsteknik.348 Sven-Olov 
Wallenstein, som tillsammans med Gunnar Holmbäck översatt Foucaults 
huvudverk om nyliberalismen Biopolitikens födelse (2013, originalet Nais-
sance de la biopolitique utgivet 2004, baserat på en serie föreläsningar 1979) 
till svenska, använder sig framför allt av det sistnämnda, regeringsteknik, 
men har också använt sig av exempelvis regeringskomplex.349 De olika 
översättningarna pekar mot att gouvernementalité är något som är mer än 
enbart tekniker eller doktriner för politiskt styre. Det handlar om den re-
flexiva uppfattningen om hur samhället ska styras – både i betydelsen av 
hur samhället ska stakas ut i en viss riktning, och metoder för hur det ska 
ske.350 Nyliberalism som gouvernementalité är därmed mer än en politisk 
åskådning eller ekonomisk teori, den är ett sätt uppfatta hur hela samhäl-
let bäst ska ordnas och fungera.351

Nyliberalismen som regeringskomplex eller styrningsmentalitet 
innefattar liberalismens idéer rörande en begränsning av regerandets 
konst baserad på en ny sanningsregim.352 Marknaden identifieras som 
platsen och mekanismen för formerandet av sanning. Förutsatt att sta-
ten intervenerar så lite som möjligt resulterar marknadens pris i det san-
na priset eller det naturliga priset.353 Relationerna som upprättas genom 

348 Roddy Nilsson, Foucault: en introduktion, Malmö, 2008b, s. 128.
349 Michel Foucault, Biopolitikens födelse: Collège de France 1978–1979, (övers. Gunnar Holmbäck 

& Sven-Olov Wallenstein), Hägersten, 2013; Sven-Olov Wallenstein, ”Livets politik: från 
territorium till population”, i SITE:13–14, 2005. Wallensteins artikel återpublicerades i 
något ändrad form på www.tankekraft.com efter publiceringen av de svenska översättning-
arna av Säkerhet, territorium, befolkning (2010) och Biopolitikens födelse (2013). Båda version- 
erna av artikeln refereras här.

350 Att det är ett reflexivt projekt innebär att nyliberalismen inte är en utopi utan regerings-
konstens självkritiska reflektion över sig själv. Wallenstein, 2005, s. 12.

351 Johanna Oksala, ”Neoliberalism and Biopolitical Governmentality”, i Foucault, Biopolitics, 
and Governmentality (red.) Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein, Stockholm, 2013, s. 53.

352 Foucault, 2013, s. 49–50. Begreppen regering och regerande handlar inte om den politiska 
institutionen regering som vi känner den idag. Utan är en maktform riktad mot att styra 
individer grundad på hanteringen – i bred bemärkelse – av deras vilja. Se Michel Sellen- 
art, ”Föreläsningarnas sammanhang”, i Foucault, Michel, Biopolitikens födelse: Collège de 
France 1978–1979, (övers. Gunnar Holmbäck & Sven-Olov Wallenstein), Hägersten, 2013, 
s. 343–344.

353 Foucault, 2013, s. 48–49.
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utbytet på marknaden blir vägledande. En regeringspraktik kan följ-
aktligen verifieras eller falsifieras (vad Foucault kallar veridiktion) en-
ligt marknadens principer.354 Marknadsprinciperna förenas sedan med 
en betoning av nyttan. De interventioner som regerandet trots allt gör 
måste vara nyttiga, där vad som avgör om något är nyttigt eller ej är in-
tresset.355 Denna grundläggande föreställning om marknadsprinciperna 
som vägledande för ett regerande som bör låta saker vara förs vidare in i 
nyliberalismen.

Det som är nytt i ny-liberalismen är att marknadsprinciperna från 
och med efterkrigstidens sena 1940-tal inte bara ska bilda utgångspunkt 
för politiken utan bör expandera till reflexiv föreställning för hela sam-
hället; en generell formalisering av all politik och av hela samhället på 
basis av marknaden. Marknaden ska inte bara utgöra princip för statens 
begränsning (som i den äldre liberalismen), utan marknadsekonomin 
ska vara principen för hela statens inre regleringar och handlingar.356 

För nyliberalismen är inte heller ekvivalensen mellan parter ut-
tryckt i bytet på marknaden det viktiga utan olikheten uttryckt som 
konkurrens. Det är bara den rena konkurrensen som kan garantera 
marknadens fria funktion. Och konkurrensen är enligt nyliberalismen 
inte naturlig. Den är en struktur, en logik, inte en naturlighet. I och med 
att den inte är naturlig måste den garanteras aktivt. Den blir ett mål för 
regerandets konst. Regerandet ska aktivt garantera konkurrensen som 
är marknadens huvudprincip. Viktigt att betona är att regerandet inte 
ska manipulera marknaden, regerandet ska manipulera det omgivande 
samhället för marknaden.357 Vad som pekar ut idrottens förändring som 
just ny-liberal är att betoningen av konkurrens jag identifierat som dri-
vande därmed motsvarar hur Foucault beskriver konkurrens som cen-
tralt för nyliberalismen. Marknaden lämnas fri medan samhället blir 
fält för att genom intervention säkerställa den fria konkurrensens verk-
ningar.

354 Foucault, 2013, s. 9.
355 Foucault definierar intresset som: ”ett komplext spel mellan individuella och kollektiva 

intressen, mellan social nytta och ekonomisk profit, mellan marknadens jämvikt och den 
offentliga maktens regim, det är ett komplext spel mellan grundläggande rättigheter och 
de regerades oberoende. […] [R]egeringen inom detta nya regerande förnuft, är det som 
manipulerar intressen.” Foucault, 2013, s. 61.

356 Foucault, 2013, s. 118–119.
357 Foucault, 2013, s. 119f.
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Harveys definition av nyliberalisering är viktig då jag menar att 
den beskriver hur en sanningsregim baserad på marknaden också följs 
av marknadisering: såväl kommodifieringar för att generera markna-
der som expansion av redan existerande marknadssituationer.358 Har-
veys definition är skriven utifrån ett marxistiskt perspektiv med syfte 
att identifiera och analysera kapitalismens strukturerande logiker. Den 
förhållandevis rigida struktur Harvey identifierar fungerar dock inte för 
nätverksperspektivet i den här studien som kräver mer öppenhet och 
flexibilitet. Den flexibiliteten finner jag i Foucaults beskrivning av ny-
liberalism som regerandekomplex.359 Det jag tar med mig från Harvey 
är beskrivningen av en samhällelig omställning som fokuserar på mark-
nadisering, privatisering och kommersialisering.360 Som Harvey ser jag 
omställningen som processuell och heterogen. Nyliberalisering är inte 
ett enhetligt ting som rör sig med ett bestämt mål.361 Istället är idrotten 
ett fält eller en sfär bland flera i samhället som nyliberaliseras.

I Säkerhet, territorium, befolkning (svensk översättning 2010, origi-
nalet Sécurité, territoire, population utgivet 2004 men baserat på en serie 
föreläsningar 1978) visar Foucault att regerandets praktik omfattar ett 
flertal praktiker inom samhället. Det finns en mångfald av regerings-
former vilka i samhället är en immanent aktivitet. Från staten själv 
ned till familjen, över det praktiska såväl som andliga livet. Var och en 
hör till en specifik form av vetenskap eller reflexion. Det som märker 
ut liberalismen och nyliberalismen i den moderna regeringsformen 
är att begreppen propagerar en reflektion som innefattar all mång-
fald av regeringsformer över hela samhället: hur staten styrs påverkar 
således hur ägorna, familjen och individen styrs och vice versa, även 
om reflexionen för självstyret är moralen, för familjen ekonomin och 
för staten politiken. Ekonomin – hur man korrekt administrerar in-
dividerna, tillgångarna och rikedomarna är reflexionen som lyfts till 
allmängiltig metod.362 Där det finns en maktordning – oavsett samhäl-
lelig nivå – finns ett regerande utövat i ett regerandekomplex. I den 
här studien utgör den samhälleliga organisationen av idrott ett sådant 

358 Harvey, 2005, s. 2–3, 165.
359 Foucault bygger Biopolitikens födelse runt empiriska studier av såväl den tyska ordolibera-

lismen och den amerikanska nyliberalismen kopplad till Chicagoskolan, och pekar på hur 
deras uppfattning om vad liberalism är och kan omsättas i praktik skiljer sig åt. Det vill 
säga att det inom hans förståelse av regerandekomplexet finns utrymme för flexibilitet. Se 
Foucault, 2013.

360 Harvey, 2005, s. 64–65.
361 Harvey, 2005, s. 87.
362 Foucault, 2010, s. 100–102.
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mikrofält. Med ant går det att identifiera när aktörer utanför det spe-
cifika fältet mobiliseras.

Nyliberalisering handlar i mångt och mycket om att förstå värl-
den genom marknadsprinciper och att montera ned hinder för det fria 
marknadsflödet. I nyliberaliseringen av idrotten framträder den aspek-
ten i hur den balanserar mellan det nationella och transnationella. An-
derson & Hognestad (2017) beskriver exempelvis hur fotbollen på en 
institutionell nivå alltid varit global, men att den långt in på 1980-talet 
i de flesta europeiska länder var strikt reglerad under respektive natio-
nella fotbollsfederations regelverk.363 Det förändrades i sina grundvalar 
i och med Bosmandomen 1995 som innebar en explosion i hur spelare 
fritt kunde röra sig inom EU:s gränser; Jean-Marc Bosman ville lämna 
sin klubb RC Liège i samband med att hans kontrakt gick ut, men klubb- 
en vägrade släppa honom utan transfersumma. Bosman drog klubben 
inför Europadomstolen som dömde till hans favör: RC Liège hade var-
ken rätt till spelaren eller transfersumma när hans kontrakt löpt ut, 
klubben fick heller inte hindra honom som arbetstagare att fritt röra 
sig inom EU.364 Verkningsgraden Bosmandomen fick gick långt utanför 
fotbollen och förändrade även ishockeyn i grunden.365

Foucault lyfter fram att regerandets praktik är uppbyggd av flera 
praktiker på olika nivåer inom samhället och att reflexionerna om re-
gerandet krokar i varandra över nivåerna.366 I Biopolitikens födelse (2013) 
diskuterar Foucault regerandet på statens nivå. Han beskriver hur före-
ställningen om ett ekonomins nollsummespel under 1500- och 1600- 
talen, det vill säga hur den enes berikande bara kan ske på bekostnad av 
den andre, ersattes med en föreställning om den fria konkurrensen som 
mekanism för ömsesidigt berikande under 1700-talet. Genom handel 
fanns möjligheten till obegränsat berikande med maximala intäkter för 
säljaren för minimala utgifter för köparen.367 Foucaults perspektiv var 
Europas stater, och kravet för det statliga berikandet var expansionen 
av marknaden till global nivå med Europa som centrum. Jag vill mena 
att den expansion och sammanlänkning av marknader som illustreras 

363 Andersson & Hognestad, 2017, s. 709.
364 Andersson & Hognestad, 2017, s. 711.
365 Sjöblom & Fahlén, 2010, s. 710. Det beskrivs exempelvis av Färjestad BK:s mångårige eko-

nomiansvarige Lars Glennert som menar att det tvingade fram en professionalisering med 
efterföljande kommersialisering. Jörgen Kalitzki, ”Lars Glennert: från köksbordskassör 
till mångmiljon-VD”, i Färjestad BK 75 år (red.) Jörgen Kalitzki & Stig Dahlén, Karlstad, 
2007b, s. 94–95.

366 Foucault, 2010, s. 100–102.
367 Foucault, 2013, s. 66–67.
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av Bosmandomen motsvarar de föreställningar Foucault beskriver, men 
att det sker på flera nivåer. De nationella marknaderna för fotbollsspe-
lare kan länkas samman till en större transnationellt formerad på euro-
peisk nivå, vilken i sin tur kan länkas samman med exempelvis asiatiska, 
afrikanska och amerikanska marknader på global nivå. 

Den svenska idrottens nyliberalisering

Den svenska idrottsmodellen är inte nedmonterad, tvärtom är den livs-
kraftig. Delar inom den har riktats om mot en nyliberaliserad och globa-
liserad funktion, det handlar om en gradvis omställning till det rådande 
systemet. Men, varför sker inte nyliberaliseringen av den svenska idrott-
en fullt ut? Varför finns stora delar av det gamla systemet (den svenska 
idrottsmodellen) kvar? Än idag är Riksidrottsförbundet dominanten i 
en pyramidal organisering av förbund och föreningar. Dessutom håller 
elitlicenserna och 51 %-regeln gällande idrottsAB kommersialiseringen 
av de individuella föreningarna i schack. De hybrider mellan det gamla 
och det nya som flera forskare landat i stämmer med Sassens betoning 
av att förändring alltid sker inom det existerande, vilket därmed alltid 
till viss del finns kvar. Delar av befintliga system ändrar riktning utan 
att för den skull bytas ut.368 Förhållande mellan existerande och nytt 
motsvarar också hur Foucault beskriver hur det liberala regerandet som 
princip tog form och sedan kopplades på det redan existerande ”stats-
förnuftet” från 1500- och 1600-talen.369 Poängen är att förändring sker 
inom något vars etablerade form modifieras snarare än underkastas re-
volution.

Att nyliberaliseringen av arenaidrotterna skalas upp under 
1980-talet och går in i sin mest intensiva fas under 1990-talet, och att 
det sker inom ramen för den svenska idrottsmodellen, stämmer överens 
med ekonomhistoriker Lennart Schöns framställning av den svenska 
ekonomiska utvecklingen i En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt 
och omvandling under två sekel (4:e upplagan, 2014).370 Schön beskriver 
hur strukturförändringen skedde senare i Sverige än i många andra 
delar av den utvecklade världen och att det rådande välfärdssystemet 
prövade många lösningar inom existerande system innan den stora 

368 Sassen, 2007, s. 267, 427.
369 Foucault, 2013, s. 46–47, 279–281. Det vill säga det regeringskomplex som utgår från en 

furste regerande ett territorium.
370 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: tillväxt och omvandling under två sekel, 

Lund, 2014.



147

transnationella flöden

vändningen skedde. Omställningen av idrotten ligger därmed rätt i ti-
den. Dessutom följer både utvecklingen i samhället i stort, såväl som i 
idrotten specifikt, Sassens modell för relationerna mellan det rådande 
och det nya. Också Harvey använder Sverige som exempel på ett slags 
hybridisering mellan välfärdssamhälle och nyliberalism.371 Harvey be-
skriver det som ”en inbäddad liberalism perforerad av nyliberalism”.372 
Balansgången återfinns också i övriga Norden. Giulianotti et al. (2017) 
beskriver den delvis som en kamp mellan föreningsdemokratiska och 
nyliberala kommersiella intressen. De poängterar dock att fotboll och 
ishockey i Norden är väl integrerade i nyliberala ekonomiska system.373 
Ett direkt exempel på hybridiseringen är att även om RF 1999 öppnade 
upp för att bolagisera idrotten har inte alla föreningar valt att lämna 
föreningsmodellen. Av de föreningar som är kopplade till den här stu-
diens arenor har Färjestad BK och Kalmar FF valt att inte bolagisera 
sin elitidrottsverksamhet, medan Malmö Redhawks, Hammarby IF och 
Djurgårdens IF har gjort det. Dock, även om dessa föreningar inte har 
valt att bedriva idrott i bolagsform driver alla studiens föreningar bolag. 
Det gäller exempelvis fastighetsbolag, arenadriftsbolag och bolag för att 
ha hand om föreningens kommersiella intressen.

Den svenska idrotten utgör därmed en samhällssfär inom vilken 
en form av nyliberalisering äger rum.374 Det sker med en viss egen lo-
gik som landar i ett slags balans mellan en kontinuerlig svensk idrotts-
modell med starka inslag av professionaliserad och kommersialiserad 
idrott. Men även om idrotten är en sfär ingår den givetvis i samhället i 
stort.375 Det går därmed att upprätta starka dialektiska relationer till ut-
vecklingen på högre samhällsekonomiska och samhällspolitiska nivåer 
och till andra samhälleliga fält. Billing, Franzén & Peterson (2006) be-
skriver exempelvis hur relationen mellan fotboll och samhälle närmast 
inverteras under den aktuella perioden: från att problemet under den 
fordistiska eran identifierades till hur produktionen skulle organiseras – 
inte marknaden; till att under den post-fordistiska eran förändras till att 

371 Harvey, 2005, s. 112–115.
372 Harvey, 2005, s. 115.
373 Richard Giulianotti et al., ”Sport and Civil Society in the Nordic Region”, i Sport in Society 

22:4, 2017, s. 546–547.
374 Billing et al., 2006, s. 90. Om fordism och post-fordism, se asvnittet ”Arenan i den urbana 

konkurrensen” i Kapitel 3: ”Arenan som urbant aktör-nätverk”, s. 266.
375 Torbjörn Andersson & Bo Carlsson, ”Football in Scandinavia: A Fusion of Welfare Policy 

and the Market”, i Soccer & Society 10:3-4, 2009, s. 301.
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produkten och dess förpackning stod i centrum – inte produktionen.376 
Relationen till utvecklingen generellt ger också en förklaringsmodell 
till den diskursiva vändningen och konsensustänkandet.

Nyliberalisering innebär inte att tidigare institutioner och system 
ersätts – istället omförhandlas de. Foucault beskriver hur nyliberalism 
är ”en särskild form av reflexion, analys och kalkyl som på något sätt in-
förlivas i politiska praktiker som helt och fullt kan lyda en annan kalkyl, 
en annan tankeekonomi, en annan maktens praktik”.377 Det innebär att 
det går att tala om nyliberaliseringar av något annat, redan existerande 
men som inte behöver ersättas fullt ut. Det pekar också på möjligheten 
att specifika och avgränsbara fält inom en regim – som just idrotten 
–  nyliberaliseras till viss grad, medan andra parallella fält inte nödvän-
digtvis behöver göra det.

I omställningen av den svenska arenaidrotten är pyramiden med 
RF på toppen intakt. Inget har förändrats gällande själva strukturen. 
Däremot har relationerna både inom och utom pyramiden kraftigt för-
ändrats. I och med kommersialiseringen får ligorna på elitnivå mer att 
säga till om – i och med att de bevakar elitlagens samlade kommersiella 
intressen.

Nyliberalismens historia är svår att skriva. Inte minst beror det på 
hur begreppet definieras tillhörande vilka perspektiv som tillämpas. I 
historiografins problematik finns frågor om var nyliberalismens historia 
ska lokaliseras. Såväl Foucault som Harvey betonar efterkrigstidens usa 
som nod för utvecklingen. Detta innebär inte att det går att sätta likhets-
tecken mellan nyliberalisering och amerikanisering. Som Harvey beto-
nar är det inte något enhetligt.378 Som Johanna Oksala menar i ”Neolib-
eralism and Biopolitical Governmentality” (2013) är det viktigt att skilja 
på nyliberalism i tillämpad form, där utvecklingen i usa från 1970-talet 
och framåt inte går att bortse från, och nyliberalism på nivå av historisk 
ontologi, det vill säga den nivå som betingar vår uppfattning av, och 
tankar om, världen. På den sistnämnda nivån är det svårare att koppla 
utvecklingen till ett fåtal personer och platser.379 Vad jag vill poängtera 
är att usa som plats beroende av perspektiv ges en viss laddning när det 
gäller frågor om nyliberalism och nyliberalisering, men att den laddning- 
en både kan vara svårfångad och vansklig.

376 Billing et al., 2006, s. 83.
377 Foucault, 2013, s. 72.
378 Harvey, 2005, s. 115, 156.
379 Oksala, 2013, s. 52–53.
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En fråga att ställa är hur arenor nyliberaliserar idrotten? ant 
menar att man ska följa aktörerna. Att deras beskrivningar är giltiga och 
förklarande för hur de meningsbyggande kedjorna formas. Jag har just 
beskrivit nyliberaliseringen som en process som äger rum inom befint-
liga system. Det vill säga att det är samhällets – och idrottens – aktörer 
själva som för utvecklingen. I mitt material – egna arkitekturanalyser 
och intervjuer – framgår det med tydlighet att de aktörer som mobilise-
ras inte enbart befinner sig innanför Sveriges gränser – tvärtom.

Löfbergs Arena var 2001 en av de första arenorna i landet att 
uppföras i den, i skrivande stund, pågående boomen. Arenans arkitekt 
Ulf Bergfjord är bergsäker när han säger var förändringens vindar har 
sitt ursprung: ”det här kommer från Amerika naturligtvis”. I avhand-
lingsprojektet har ”Amerika” mobiliserats på flera och sinsemellan olika 
sätt i de aktör-nätverk som upprättats. Bergfjord berättade till exempel 
att han och en delegation bestående av föreningsföreträdare i samband 
med arbetet på Löfbergs Arena reste på en inspirationsresa. Flera länder 
besöktes, men ett stort fokus lades på Nordamerika: usa och Kanada. 
Även i materialet gällande Malmö Arena och Tele2 Arena friläggs rela-
tioner till Nordamerika.380

”amerika”
Jag hade gett så mycket för att kunna resa 20 år tillbaka i tiden och fråga 
en hammarbyare hur den ser på en framtid där hens klubb har rivit Sö-
derstadion, flyttat in i en arena med plastgräs som de delar med Djurgår-
dens IF, där de har bolagiserat och ser klubben ägas av en stockkonserva-
tiv högerkristen amerikansk oljemiljardär - och av Zlatan Ibrahimovic.381 

Så skrev sportjournalisten Simon Bank i Aftonbladet efter att det stod 
klart att Zlatan Ibrahimović övertagit delar av det amerikanska bola-
get Anschutz Entertainment Groups (aeg) ägande i Hammarby fotboll 
AB. Citatet visar på etablerade uppfattningar om skillnaderna mellan 
den gamla och den nya fotbollen. Det kan sammanfattas som att allt 
som en gång varit heligt nu är förhandlingsbart, oavsett om det gäller 
spelunderlag eller organisation. Citatet aktualiserar att det i mångt och 
mycket handlar om pengar men också att det i en form eller annan upp-
rättar relationer till Amerika.

380 Relationerna är något som förstärks vid kompletterande studier av ytterligare arenor som 
exempelvis Friends Arena (2012) i Solna, vilket kommer att redogöras för nedan.

381 Simon Bank, Aftonbladet, ”En jordbävning på fler än ett sätt”, www.aftonbladet.se, 2020-
11-09, hämtad: 2019-11-27.
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För studiet av arenor är Amerika – och då framför allt Nordame-
rika och specifikt usa – en viktig plats. Att studera den amerikanska ut-
vecklingen av idrottsarenor kan ge en djupare förståelse för utveckling-
en av idrottsarkitektur på ett mer generellt plan. Det beror på de starka 
transatlantiska flöden som upprättats mellan Sverige och Amerika.382 
Men, genom närmare studier går det också att identifiera och till viss 
del problematisera vad som ingår i dessa flöden och hur de aktivt skapar 
föreställningar om både svensk och amerikansk idrott, idrottskultur och 
idrottsarkitektur. Att starka relationer till ”Amerika” (som plats och fö-
reställning) genomgående upprättas under den aktuella perioden föran-
leder en noggrannare analys av dem och tolkningar av deras betydelse.

Amerika – det är ett problematiskt begrepp. Det pekar ut två kon-
tinenter med en stor mängd länder och kulturer. I ett mer vardagligt 
bruk används begreppet dock ofta synonymt med Nordamerika eller 
ännu mer specifikt synonymt med usa. En illustration till problemet 
är att adjektivet amerikansk i de flesta fall hänvisar till någon eller något 
från usa (jämför American). I det här avsnittet kommer begreppet fram-
för allt att peka ut Nordamerika och då i största avseende usa, till viss 
del Kanada men helt uteslutande Mexiko. Inte heller Latin- eller Syd-
amerika omfattas.383 Det speglar vad som framträder i materialet. Det 
är exempelvis den tillämpningen Bergfjord gör i sitt citat ovan och det 
är hur det besläktade begreppet amerikanisering bör ramas in. I det följ- 
ande kommer jag att försöka specificera usa och/eller Kanada där så är 
möjligt. När det istället gäller föreställningen om usa och/eller Kanada 
uttryckt som ”Amerika” definieras den genom aktanter formade kring 
nordamerikansk idrottskultur och nordamerikansk idrottskultur.

Vi kan se hur nordamerikansk idrottskultur och nordamerikansk 
idrottsarkitektur i usa och Kanada mobiliseras som aktanter i upprät-
tandet av aktör-nätverk inom svensk idrott. Det vill säga att de mobili-
seras i abstrakta och idealiserade former. Som helheter sätts de samman 
som aktör-nätverk där specifika aktörer mobiliseras från en mängd oli-
ka konkreta exempel. Det vill säga att de sätts samman av typiska nord-
amerikanska idrotter som football (på svenska benämnd amerikansk 
fotboll) och baseball, men också av nordamerikanska varianter av mer 

382 Om svensk-amerikanska relationer över historien, se exempelvis: Dag Blanck, ”Svenska 
uppfattningar om usa under två århundraden”, i Det blågula stjärnbaneret: USA:s närvaro 
och inflytande i Sverige (red.) Erik Åsard & Dag Blanck, Stockholm, 2016, s. 39–84.

383 Om studien till exempel också hade inkluderat supporterkultur hade den uteslutningen 
inte varit möjlig att göra på grund av den sydamerikanska fotbollskulturens starka sprid-
ning. Se exempelvis Richard Giulianotti & Roland Robertson, ”Recovering the Social: 
Globalization, Football and Transnationalism”, i Global Networks 7:2, 2007.
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globala idrotter som basket och ishockey (även om dessa idrotter också 
har nordamerikanskt ursprung) och av association football (det vill säga 
soccer – fotboll). Aktanterna sätts också samman av hela eller delar av 
arenor som uppförts i usa och Kanada. Tillsammans genererar de ett 
slags bilder av amerikansk idrottskultur och amerikansk idrottsarkitek-
tur. Här är det viktigt att poängtera att aktanterna i sig själva är en form 
av aktör-nätverk och att de därmed är komplexa. Som aktör-nätverk 
kan de varken förklaras snabbt eller enkelt – däremot kan de kondense-
ras till ett slags ytliga beskrivningar.

Den amerikanska idrottsarkitekturen i usa och Kanada beskrivs 
som sprungen ur kommodifierings- och kommersialiseringsprocesser. 
För att maximera biljettinkomster är de generellt stora anläggningar. 
Det är ett genomgående fokus på produktion av underhållning – un-
der vilket idrott kan kategoriseras in – både live och i medierad form. 
Konsumtion och show ersätter det som i den svenska idrottsmodel-
len utgörs av beskådande av idrott.384 På så sätt kan den amerikanska 
idrottsarkitekturen som aktant översiktligt beskrivas som monumental, 
högteknologisk, kommersialiserad och kommodifierad. Den är storsla-
gen i skala och utformning.

I förhållande till den amerikanska idrottsarkitektursaktanten 
upprättas även amerikansk idrottskultur som aktant. Den utmärks lika-
så av en hög grad av kommersialiserings- och kommodifieringsproces-
ser. Den allomfattande fokuseringen på kommers formar både idrotts-
män och idrotternas utförande, och de påverkar hur mycket supportrar 
väljer att emotionellt investera i lagen. Det är en relation till denna ak-
tant Banks citat ovan om Hammarby, aeg och Zlatan upprättar. Dessa 
två aktanter upprättas därmed också i ett slags motsatsförhållande till, 
vad som beroende av situation, antingen kan beskrivas som det svenska 
eller det europeiska.

De amerikanska aktanterna är närvarande både i materiell och 
immateriell form. Men vad händer med laddningen av dessa aktanter 
om ant tillämpas och deras egna aktör-nätverk spåras? Det vill säga 
om vi lämnar den ytliga beskrivningen för att se till de aktörer de består 
av? Låt mig ge ett exempel genom att ta oss till Missouri för beskriv-
ningen av ett aktör-nätverk jag i ett par papers gett namnet the Kansas 
City Connection.385

384 Backman & Carlsson, 2020, s. 454.
385 Oskar Nordell, ”Stadium Experiences: Contemporary Swedish Stadium Architecture and 

the Commercialization of Space”, Ninth Biennial Conference of the Swedish Association for 
American Studies September 30 – October 1, 2016, Göteborg; Oskar Nordell, ”The Stadi-
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The Kansas City Connection

Under min bearbetning av materialet och inläsning av litteratur har 
olika mönster framträtt. En del mönster kan avfärdas som mindre vik-
tiga medan andra mönster framstår som signifikativa för avhandlingens 
innehåll. Ett sådant väsentligt mönster utgörs av arkitektkontor och in-
dividuella arkitekter vilka specialiserat sig på idrottsarkitektur. Ett an-
nat väsentligt mönster är internationella arenor som kontinuerligt åter-
kommer i form av att vara källor till inspiration, som exempel på något 
eller illustrationer till något. Ibland sammanfaller också dessa mönster 
–  arkitekter/arkitektkontor och arenor – till ett enhetligt, vilket därmed 
framträder än starkare. Ett sådant starkt och återkommande mönster 
är en serie individuella arkitekter, arkitektkontor och arenor vilka alla 
verkar sammanfalla i en stad i den amerikanska mellanvästern: Kansas 
City i Missouri.

Spåren till Kansas City är enligt min mening tydliga. De träder 
fram i form av internationella arkitektkontor som varit delaktiga i ut-
formandet av arenor i Sverige: Populous gällande Friends Arena i Solna, 
ArupSport gällande Tele2 Arena i Stockholm och hok gällande den 
förestående ombyggnationen av Globen. Spåren träder också fram i 
form av vilka internationella arenor som lyfts fram i samtal eller texter 
om arenaarkitektur. Emirates Stadium (2006) och Wembley Stadium 
(2007), båda i London, är återkommande. Det är även Beijing Natio-
nal Stadium (2008, även kallat Fågelboet) och framför allt Allianz Are-
na (2005) i München, vilka via omvägar också kan spåras till Kansas 
City.386 Överallt, och därmed på olika sätt, går det att spåra relationer 
till Kansas City. Mängden arenor – på global nivå – helt eller delvis 
utformade av arkitektkontor i Kansas City är slående. Det gäller na-
turligtvis arenor tillhörande elitidrotten i usa och Kanada, och också 
arenor uppförda för globala mega-events som fotbolls-VM och OS. Det 
gäller också, som de svenska exemplen visar, arenor uppförda för mer 
nationella eller regionala kontexter. I Sverige och övriga Europa, i Aus-

um Experience: Contemporary Swedish Stadium Architecture and the Commercializa-
tion of Space”, Swedish-American Borderlands Conference, June 9–11, 2016, Uppsala; Oskar 
Nordell, ”The Kansas City Connection: An Actor-network of Sports Architecture within 
Swedish-American Borderlands”, Open Covenants: Tenth Biennial Conference of the Swedish As-
sociation for American Studies, September 28–30, 2018, Stockholm.

386 Fler än jag har upptäckt spåren. 2019 publicerade exempelvis Forbes en artikel om Kansas 
City som centrum för idrottsarkitektur: Tim Newcomb, Forbes, ”Kansas City: The Story 
of the Sports Architecture Capital of the World”, www.forbes.com, 2019-10-29, hämtad: 
2022-03-09.
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tralien, Afrika och Asien.387 Varför framträder Kansas City i Missouri 
som en nod när det gäller idrottsarkitektur? Hur kommer det sig att 
relationer upprättas därifrån till arenor i Sverige? Hur kan relationerna 
beskrivas? Jag avser att i det följande sätta samman ett aktör-nätverk för 
att besvara dessa frågor.

För att kunna beskriva relationerna i vad som framstår som ett 
dynamiskt och mångdimensionellt aktör-nätverk och föra över det till 
skriven text, krävs en serie översättningar och anpassningar till texten 
som format. Beskrivningen kommer att röra sig över tidsmässiga av-
gränsningar på ett transkronologiskt sätt. Den kommer också att röra 
sig över geografiska avgränsningar på ett transnationellt sätt. Jag har i 
mitt arbete tagit fasta på de mönster som framträtt, och systematiskt 
kartlagt arkitektkontor och individuella arkitekter kopplade till Kansas 
City i Missouri, usa. Informationen om dessa organisationer och indi-
vider har som framgått hämtats in från en heterogen samling källor: i 
genomgång av material, från relaterad forskning och andrahandslittera-
tur, genom nyhetsrapportering eller genom till synes planlös inläsning 
av fakta om arenor. Varhelst jag stött på ett spår har jag adderat det till 
samlingen.388 Efterhand har jag spårat och försökt fastställa om och i 
så fall hur organisationerna och individerna relaterar till varandra. Det 
samlade resultatet var ganska slående. Om jag följer hur arkitektkontor 
etablerats eller individer rört sig mellan olika anställningar går det att 
spåra all utveckling till ett enda kontor och ett enda projekt: Kivett & 
Meyers och deras arbete med Truman Sports Complex i Kansas City i 
övergången mellan 1960- och 1970-tal. De rent organisatoriska relatio-
nerna, illustrerade på sida 153, visar alltså att många av de arkitektkon-
tor som idag är specialiserade på, och också dominerar marknaden för, 
idrottsarkitektur på global nivå kan relateras till varandra och spåras till 
ett gemensamt ursprung. Relationsschemat ska inte misstas för en il-
lustration över aktör-nätverket i stort. Det ska ses som en delmetod för 
att skänka ett mått av överblick. För att se hur arkitektkontoren och de 
individer som arbetar vid dem tilldelas agens måste de sättas samman 
med andra former av aktörer, förslagsvis arkitektoniska och rumsliga.

387 Se exempelvis: Geraint John et al., Stadia: The Populous Design and Development Guide, New 
York, NY, 2013, s. 318, 320, 327.

388 Den disparata insamlingen kan sägas inspireras och motiveras av Latours genomgång över 
skilda och ibland okonventionella situationer där forskaren kan hitta spår av ett objekts 
aktivitet, se Latour, 2005, s. 79–82.
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arenaprojekt i kansas city i övergången mellan 1960- och 1970-tal

År 1967 inledde Kansas City ett nytt arenaprojekt. Stadens existerande 
baseballarena, som även användes till amerikansk fotboll, var gammal 
och sliten. Därtill var den för liten för att uppfylla kraven för den ny-
startade nationella ligan för amerikansk fotboll, nfl. Till skillnad från 
gängse praxis vid tiden att hysa båda sporterna i en gemensam arena 
valde de ansvariga att föreslå uppförandet av två separata arenor, en 
för baseball och en för amerikansk fotboll. Anledningarna verkar ha 
varit flera. Dels var amerikansk fotboll på uppgång publikmässigt, och 
eftersom det lokala laget Kansas City Chiefs precis vunnit ligan hade 
de en position att förhandla från. Dels hade staden nyligen förlorat sitt 
baseballag Kansas City Athletics som flyttat till Oakland, Kalifornien. 
Man tänkte sig att ett nytt lag kunde etableras om en specifik basebal-
larena byggdes. Det blev till slut medborgarna som fick avgöra frågan 
om att bekosta en gemensam eller två separata arenor i en omröstning. 
Omröstningen landade i två separata arenor.389

Som arkitekter anlitades dels Charles Deaton, dels det lokala ar-
kitektkontoret Kivett & Meyers. Utan djupare arkivstudier är det omöj-
ligt att besvara hur arbetet fördelades, men det slutade med att parterna 
stod på dålig fot med varandra, något som bland annat resulterade i en 
åtta år lång juridisk tvist gällande upphovet till anläggningen.390 Baserat 
på arkitektonisk analys av skisser vill jag hävda att det i alla fall var Dea-
ton som var upphovsperson bakom den övergripande strukturen. Rent 
formmässigt stämmer den svepande linjeföringen sprungen ur geome-
triska grundformer med Deatons övriga produktion från den aktuella 
tiden.391 Både Arrowhead Stadium och Royals Stadium bär spår av vad 
jag tolkar som karakteristiskt för Deatons skulpturala arkitektur.

Anläggningen fick namnet Harry S. Truman Sports Complex. 
Den består av Arrowhead Stadium för football, invigd 1972 och Royals 
Stadium (idag Kauffman Stadium) för Baseball, invigd 1973. Arenorna 
ligger mindre än 100 meter ifrån varandra längs en mittaxel. Det var ur-
sprungligen tänkt att byggnaderna skulle dela på ett gemensamt mycket 

389 Robert C. Trumpbour, The New Cathedrals: Politics and Media in the History of Stadium Con-
struction, Syracuse, NY, 2007, s. 26.

390 United States Department of the Interior, National Park Service, Key Savings and Loan 
Association Building, 16000447, 2016, Sektion 8, s. 22.

391 Se exempelvis Sculptured House, färdigställt 1963 på Genesee Mountain utanför Denver 
samt Key Savings and Loan Association Building, färdigställt 1965 i Englewood, båda i 
delstaten Colorado. United States Department of the Interior, National Park Service, Key 
Savings and Loan Association Building, 16000447, 2016; United States Department of the 
Interior, National Park Service, Deaton Sculpted House, 02000385, 2004.
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stort tak som kunde föras längs 
järnvägsräls mellan arenorna, en 
idé som övergavs på grund av tek-
niska och ekonomiska problem.

Medan den arena dessa båda 
anläggningar ersatte, Municipal 
Stadium, hade legat förhållande- 
vis nära downtown Kansas City 
uppfördes istället Truman Sports 
Complex båda arenor cirka tio ki-
lometer utanför stadskärnan. Mitt 
bland stadens förorter, strategiskt 
placerade vid en motorvägskors- 

ning där två av Missouris genomfartsleder möts. Valet av plats gjorde 
att de två arenorna kunde omgärdas av omfattande parkeringsplatser 
–  det enda sättet att ta sig hit är också med bil.392 Från parkeringarna 
slussade stora gångramper i form av spiraler upp besökarna till rätt sek-
tion på läktarna. Dessa spiralformade torn upprepades senare i flera an-
läggningar av de deltagande arkitekterna. Förflyttningen ut från stads- 
kärnor till förorter var karakteristiskt för arenor i usa vid tiden. De 
två arenorna i Truman Sports Complex var dock inte karakteristiska 
för tiden, tvärtom. För att bättre förstå deras betydelse för efterföljande 
arenaarkitektur måste vi backa till företeelsen Cookie Cutters.

efterkrigstidens utstansade idrottsarkitektur: cookie cutters

Vid tiden dominerades arenamarknaden i usa av Cookie Cutters – så 
kallade för att de i sin cirkulära form påminde om kakformar. Cookie 
Cutters var barn av sin tid. I de snabbt suburbaniserade amerikanska 
städerna under efterkrigstiden ersattes mindre och centralt belägna his-
toriska arenor med stora anläggningar utanför stadskärnorna. De pla-
cerades ofta längs motorvägsleder, och nära där den huvudsakliga åskå-
darkategorin – den bilburna medelklassen – bosatt sig. Kopplingen till 
bilen gjorde att arenorna kringgärdades av väldiga parkeringsytor. Av 
såväl logistiska som ekonomiska orsaker inleddes också en utveckling 
mot att göra anläggningarna multifunktionella i det att de anpassades 

392 Enligt Kansas City Regional Transit (https://ridekc.org) går det kollektivtrafik i form av 
bussar från centrala Kansas City till Truman Sports Complex. Det tar mellan 45 minuter 
och en timme att ta sig till anläggningen. Som jämförelse beräknas en bilfärd mellan sam-
ma punkter ta cirka tio minuter.

Truman Sports Complex
Foto: Will Kirby
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både för nationalsporten baseball och för den intressemässigt snabbast 
växande sporten football.393 Det var inte ovanligt att sporterna också 
tidigare delat på arenor, men i de flesta historiska exempel gällde det 
arenor utformade för baseball där football fick anpassa sig så gott det 
gick. Med Cookie Cutters var tanken att utformningen skulle anpassas 
till båda sporterna.

Problemet var – och är – att spelplanen för de två sporterna kraftigt 
skiljer sig. Medan football är en klassisk bollsport med rektangulär plan 
har baseball istället en diamantformad plan. Resultaten som utarbetades i 
diverse Cookie Cutters blev lösningar byggda på kompromisser som inte 
gynnade någondera sport. De som framför allt fick betala priset var åskå-
darna, då sikten ofta var mycket dålig. Planmässigt lades en diamant över 
en rektangel, vilken sedan placerades in i en rund byggnad. Var åskådarna 
helst placerar sig i arenan skiljer sig åt mellan sporterna. Den bästa sikten 
i football är längs planens långsidor medan den i baseball är i diamantens 
botten precis bakom slagmannen. De byggnader som uppfördes betonade 
varken det ena eller det andra. Oavsett sport hamnade åskådarna långt 
bort från själva skådeplatsen. I konkurrens med sport på tv och en väx-
ande nöjesindustri med alternativ (till exempel bio, shopping, nöjesfält) 
tappade livesporten besökare.

Det är i relation till denna utveckling och byggnadsform som Tru-
man Sports Complex måste ses med sina två separata arenor uppförda 
för och anpassade till planerna och siktlinjerna för football respektive 
baseball. Båda byggnaderna utformades med grund i sporternas materi-
ella förutsättningar: hur de rumsligt organiseras, genomförs och beskå-
das. Speciellt Arrowhead Stadium har lyfts fram som särdeles lyckad.394 
Det handlade framför allt om relationen mellan läktare och plan. Ut-
formningen utgick från den rektangulära spelplanen där läktarna bygg-
des upp så att de individuella platserna skulle hamna så nära planen som 
möjligt samtidigt som det säkerställdes att sikten inte skymdes av åskå-
dare på raderna nedanför. Siktlinjerna så att säga optimerades, vilket 
idag är vedertaget i utformandet av arenor men då, i relation till Cookie 
Cutters, var nyskapande.395 I läktarnas paraboliska kurvatur skapades 
förhållandevis branta gradänger som i jämförelse med tidigare Cookie 

393 Bill King, Sports Business Journal, ”A Century of Change”, www.sportsbusinessjournal.com, 
2008-09-29, hämtad: 2021-01-15.

394 David Adams, The Oklahoman, ”A Place in the Sun Sports Fans Can Truly Call Their Own: 
Architectural Firm Plans Sports Palaces Dreams are Made Of”, www.theoklahoman.com, 
1996-03-10, 1996, hämtad: 2020-12-09.

395 John et al., 2013, s. 137ff.
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Cutters låg mycket nära planen. Närheten mellan spelare och åskådare 
och sinsemellan läktarsektionerna blev en grundbult för att generera in-
timitet och skapa atmosfär. Arrowhead Stadium var den första arenan i 
usa som byggdes enkom för professionell football. Tidigare arenor spe-
cialbyggda för football hade samtliga uppförts för collegefootball. Dessa 
kunde förvisso vara väldigt stora men var samtidigt förhållandevis enk-
la anläggningar med kala gradänger gjutna i betong och utan vare sig 
foajéer eller försäljningsstånd. Arrowhead Stadium byggde istället vida-
re på och förfinade en publiktillvänd arkitektur som tidigare lanserats i 
en arena uppförd i Houston i mitten av 1960-talet, Astrodome.396

astrodome: världens åttonde underverk 

Hur Arrowhead Stadium (och för den delen också Royals Stadium) 
rumsligt organiserades utifrån respektive idrott är ett skäl till genom-
slaget. En minst lika viktig aspekt var att de implementerade nya för-
hållningssätt till publiken; detta vidare hade först lanserats i Astrodome 
några år innan arbetet med Truman Sports Complex inleddes.

396 Trumpbour, 2007, s. 27.

San Diego Stadium, uppförd 1967. En av de längst kvarvarande Cookie Cutters innan 
den revs 2020–2021.

Foto: F8grapher
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Astrodome invigdes 1965 i Houston, Texas. Det är en arena som 
både i sina detaljer och som helhet är en anmärkningsvärd byggnad. 
Den var förvisso en Cookie Cutter, tidigare hemmaplan för såväl base- 
ballaget Houston Astros som footballaget Houston Oilers. När den 
uppfördes i mitten av 1960-talet i Houstons sydvästra förorter var det 
dock som en nyskapande Cookie Cutter. I arenan lanserades en mängd 
ting som sedan inspirerade eller satte standard för senare arenor.397 Det 
var den första fullstora arenan under tak. Med fullstor avser jag här vad 
som i usa skulle gå under beteckningen Stadium i förhållande till en 
mindre Arena. När den invigdes kunde den ta emot 50 000 åskådare. 
Taket skyddade mot regn men gav framför allt förutsättningar för att 
skapa ett luftkonditionerat rum till skydd mot sommarhettan i Texas. 
Det glasbeklädda taket genererade dock solreflexer som innebar pro-
blem för baseballspelarna som ibland inte såg bollen för att de blända-
des. Lösningen blev att glaspanelerna målades svarta. Det fick dock i sin 
tur gräset att dö, vilket innebar att ett syntetiskt alternativ var tvunget 
att tas fram. Resultatet blev ett syntetiskt gräs som fick namnet Astro-
Turf efter arenan.398

Att arenan namngavs till Astrodome var ett sätt att kapitalisera 
på Nasas nyliga beslut att förlägga en stor del av sitt rymdprogram till 
Houston. Den genomgående tematiseringen på rymden var ett sätt att 
locka fler besökare till arenan, och den fungerade på flera nivåer. Bland 
annat bestod personalen av Earthmen, Space Cadets och Spacettes med spe-
ciellt utformade dräkter.399 Vid invigningsmatchen deltog usa:s första 
21 astronauter.400 Beslutet att lansera en övergripande tematik i arenan 
var ett – visade det sig lyckat – försök att också bredda besökskatego-
rierna från att främst utgöras av idrottsintresserade män till att också 
inkludera kvinnor och hela barnfamiljer – inte minst från den köpstar-
ka medelklassen i de förorter till Houston som anslöt till arenan. Det 
är också i relation till detta fokus som klimatanpassningen av arenan 
ska ses i och med att den därigenom kunde erbjuda ett inomhusklimat 
likvärdigt andra nöjesdestinationer som exempelvis inomhusgallerior. 
Ytterligare led i försöken att attrahera köpstarka besökskategorier ut-

397 Se James Gast, The Astrodome: Building an American Spectacle, Boston, MA, 2014, s. 119–176.
398 AstroTurf, ”History of the AstroTurf Brand”, www.astroturf.com, odaterad 2022, hämtad: 

2022-03-08. Genomslaget för AstroTurf var så stort att det idag fungerar som varumärkes-
ord för konstgräs överlag.

399 Gast, 2014, s. 124–125.
400 Robert Trumpbour et al., The Eighth Wonder of the World: The Life of Houston’s Iconic Astro-

dome, Lincoln, NE, 2016, s. 34.
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anför de rent idrottsintresserade var satsningen på att erbjuda en bred 
repertoar av restauranger, barer och kaféer samt utrusta de väl tilltagna 
foajéerna med kiosker och försäljningsstånd. Själva idrottshändelsen in-
korporerades därmed i arenabesöket definierat som en större nöjeshän-
delse. För att generera en bredare form av underhållning installerades 
också den första animerade resultattavlan i usa med namnet Astrolite. 
En tekniskt avancerad installation som via glödlampor vilka tändes och 
släcktes kunde förmedla förprogrammerade animationer.401

Astrodomes primära målgrupp var Houstons suburbana medel-
klass, men upphovspersonerna (ledda av Houston Astros ägare Roy 
Hofheinz som också kontrollerade det bolag som ansvarade för driften 
av arenan) riktade även in sig på än mer köpstarka åskådarkategorier, 
som Houstons överklass och företagsledare.402 För att locka dessa in-
stallerades en serie av 53 vip-loger strax under arenans tak. Samtliga 
loger var individuellt tematiserade och utrustades med privat wc, tv och 
radio, kyl och Dow Jones-börstelegrafer. Till varje loge ingick även ser-
vice av en privat butler.403 vip-loger i sig var inget nytt, de går långt 
tillbaka i tiden – de hade funnits i teaterbyggnader och i anläggningar 
för hästkapplöpning. Men i Houston var vip-logerna fler än tidigare 
och hyrdes dessutom ut över tid.404 Samtliga vip-loger gav tillträde till 
sektioner på läktarnas översta etage och till dessa anslöt en serie barer, 
restauranger och lounger. Förutom dessa loger installerades även en pri-
vat svit för president Lyndon B. Johnson och en för Roy Hofheinz. Den 
sistnämnda komplett med övernattningsmöjligheter inne i arenan.405

Genomslaget för Astrodome var enormt. Förutom de ovan 
nämnda astronauterna närvarade också president Johnson vid invig-
ningsmatchen.406 Arenan konkretiserade helt nya sätt att marknadsföra 
och rama in vad ett arenabesök kunde vara. Alla dessa nymodigheter 
fick Astrodome att beläggas med epitetet ”The Eighth Wonder of The 
World”.407

401 Gast, 2014, s. 128ff; Trumpbour et al., 2016, s. 36–37.
402 Trumpbour et al., 2016, s. 186.
403 Gast, 2014, s. 134ff.
404 King, www.sportsbusinessjournal.com, 2008-09-29, hämtad: 2021-01-15.
405 Gast, 2014, s. 127.
406 Gast, 2014, s. 137.
407 Trumpbour et al., 2016. Astrodome ersattes 2000 av Enron Field (idag Minute Maid Park) 

för baseballaget Houston Astros, och 2002 av Reliant Stadium (idag nrg Stadium) för 
footballaget Houston Texans (båda av hok Sport, se nedan). Astrodome står för närva-
rande oanvänd men är sedan 2014 listad som National Heritage, och det pågår utredning-
ar och politisk och allmän debatt om hur den ska bevaras för framtiden. United States 



Astrodome, Houston. Förvis-
so en Cookie Cutter anpassad 
både för baseball och football, 
men en nyskapande sådan som 
revolutionerade arenaarkitek-
turen.

Notera kupolen, AstroTurf- 
beläggningen och resultattav-
lan Astrolite. Längst ned krat-
tar en grupp Earthmen base- 
ballplanen iklädda rymddräk-
ter.

Foto: Everett Collection

Kevin Oliver | Ed Kolenovsky 
Bill Wilson
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Det är också inramningen med diverse bekvämligheter, teknisk 
utveckling gällande videoförmedling samt målgruppsinriktning mot 
medel- och överklasserna som skulle vidareutvecklas i Arrowhead Sta-
dium i Kansas City. Läktarna omgavs av stora foajéer utrustade med 
försäljning av olika slag. Två stora videoskärmar monterades över de 
två kortsidorna vilka kontinuerligt förmedlade matchinformation till 
publiken. Precis som i Astrodome installerades ett etage med vip-loger, 
men till skillnad från arenan i Houston placerades det inte högst upp 
på läktargradängerna. Istället sattes en mezzanin in mellan nedre och 
övre läktaretagen i vilken logerna placerades, något som gav två effek-
ter: dels kom vip-logerna närmre planen vilket innebar betydligt bättre 
sikt från dem; dels hamnade vip-logeinnehavarna själva delvis i ramp-
ljuset då konstruktionen av läktarna innebar fri sikt över mezzaninen 
från övriga läktarsektioner.408

I Truman Sports Complex – och speciellt gällande Arrowhead 
Stadium – mobiliserade arkitekter och andra upphovspersoner aktörer 
från skilda kontexter vilka sattes samman till nya verksamma helheter. 
Robert C. Trumpbour, en av de ledande forskarna på idrottsarkitektur 
i usa, har tolkat Truman Sports Complex som före sin tid, som en are-
na som stakade ut vägen framåt. Arrowhead Stadium konkretiserade det 
faktum att football började överta rollen som största sport i usa. Tru-
man Sports Complex illustrerade också att de professionella lagens ägare 
kunde övertala såväl politiker som väljare att bekosta nya arenor, genom 
att hänvisa till den lokala stoltheten eller med hot om flytt. Slutligen att 
smörjmedlet för utvecklingen var publiktillvänd arkitektur som ramade 
in idrottshändelsen som ett mångfacetterat nöje.409 Trumpbour menar 
därmed att Truman Sports Complex kan placeras in precis i inledning-
en på något: en förändring, en brytpunkt. Något som är på väg att ske 
men ännu inte riktigt kommit igång. Det är i den övergången en serie 
arkitekters personliga nätverkande kan analyseras för att djupare be-
skriva the Kansas City Connection.

Department of the Interior, National Park Service, Astrodome, 13001099, 2014; Nation-
al Trust for Historic Preservation, ”The Astrodome”, https://savingplaces.org, odaterad 
2021, hämtad: 2021-01-25.

408 Se även Trumpbour, 2007, s. 27.
409 Trumpbour, 2007.
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myten om ron labinski 

I relationsschemat jag satt samman på sidan 153 framträder vissa arki-
tektkontor som noder, som exempelvis Hellmuth, Obata + Kassabaum 
(hok) och hok Sport Venue Event (hok Sport) runt vilket en stor del 
av utvecklingen verkar kretsa. Om man går ner på individnivå verkar 
även vissa individer framstå som noder för utvecklingen. I mitt spåran-
de av verksamma relationer har jag försökt sammanställa hur personliga 
nätverk mellan individer kan beskriva aktör-nätverket. Den tydligast 
framträdande noden som kan illustrera de mänskliga relationerna är 
arkitekten Ron Labinski.410

Som ung arkitekt rekryterades Labinski till Kivett & Meyers och 
han var delaktig i utformandet av Truman Sports Complex. Det finns 
en myt om Labinski att han i samband med arbetet med Arrowhead Sta-
dium och Royals Stadium satte samman en lista på alla arenor tillhör- 
ande lag i nfl och baseballigan mlb. Jag väljer att beskriva det som 
myt då berättelsen om listan är vida traderad, dess eventuella tillkomst 

410 Inom det specifika och förhållandevis smala fält som är idrottsarkitektur har Labinski när-
mast ikonstatus, därav den tilldelade funktionen av nod. En artikel i Sport Business Journal 
från 2010 kallar honom exempelvis ”The father of sports architecture”, Bill King, Sport 
Business Journal, ”Rob Labinski”, www.sportbusinessjournal.com, 2010-03-22, hämtad: 
2022-03-09.

Arrowhead Stadium, Kansas City
Foto: David Jones 
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är ödesmättad och jag inte har kunnat belägga den. Dessutom skiljer sig 
listan något mellan versionerna jag stött på. Enligt myten ska listan ha 
innehållit uppgifter om byggår och detaljer rörande hyreskontrakten. 
Utifrån listan ska Labinski ha dragit slutsatserna att flera hyreskontrakt 
snart skulle upphöra (med start under 1980-talet för att kraftigt öka un-
der 1990-talet). Vidare ska han ha insett att alla de Cookie Cutters som 
fanns förtecknade på listan skulle behöva ersättas med två arenor varde-
ra, en för football och en för baseball. Han såg framför sig en gigantisk 
arenabubbla, vilket skulle innebära en lukrativ framtida marknad att 
rikta in sig på.411 Oavsett om myten om Labinskis lista är sann eller ej så 
står det klart att en grupp arkitekter verksamma i Kansas City i slutet 
av 1970-talet bestämde sig för att specialisera sig på idrottsarkitektur. 
Labinski själv lämnade Kivett & Meyers 1973, strax efter färdigställan-
det av Truman Sports Complex, för att starta eget tillsammans med 
tre kompanjoner: Devine, James, Labinski & Myers (djlm). De fyra 
kompanjonerna fokuserade på egna intresseområden, och Labinski rik-
tade naturligtvis in sig på idrottsarkitektur. Kivett & Meyers, i sin tur, 
köptes två år senare upp av det Kansas City-baserade teknikkonsultfö-
retaget Howard, Needles, Tammen & Bergendoff (hntb).412 Därmed 
påbörjades en karusell av uppköp, utbrytningar, sammanslagningar, 
personalrotationer och klientförflyttningar som pågått en bra bit in på 
2010-talet. Centralt – just som en nod – i detta återfinns Ron Labinski.

Den något komplicerade utvecklingen ser ut som följande: i slu-
tet på 1970-talet hade djlm förlorat ett uppdrag att formge Hoosier 
Dome i Indianapolis, IN till hntb på grund av att kontoret var för li-
tet. Byggherren, Indianapolis Capital Improvement Board, uppmanade 
dock hntb att arbeta med Labinski då de hade uppskattat djlm:s idé. 
Labinski med en grupp kolleger övertalades 1980 av en tidigare kollega 
som lämnat djlm att börja på hntb.413 De trivdes dock inte på teknik-
konsultföretaget, och tre år senare slöt Labinski ett avtal med det St. 
Louis-baserade arkitektföretaget hok att starta upp ett Kansas City- 
kontor. Flera arkitekter följde med från hntb och detsamma gjorde i 

411 MacLeamy (2020) återger den med hänvisning till King (2010). I Horrow & Swatek 
(2011) är Labinskis lista istället förlagd till 1983, när Labinski med flera gick till hok, 
och består i deras version av 17 möjliga arenor. Patrick MacLeamy, Designing a World-Class 
Architecture Firm: The People, Stories, and Strategies Behind HOK, Hoboken, NJ, 2020, s. 108; 
King, www.sportbusinessjournal.com, 2010-03-22, hämtad: 2022-03-09; Rick Horrow & 
Karla Swatek, Beyond the Scoreboard: An Insider’s Guide to the Business of Sport, Champaign, 
IL, 2011, s. 71.

412 Horrow & Swatek, 2011, s. 73.
413 Horrow & Swatek, 2011, s. 74.



165

transnationella flöden

princip också alla klienter. Avtalet med hok lät Kansas City-kontoret 
specialisera sig på idrottsarkitektur, och det namngavs hok Sport. Av-
talet lät även hok Sport ta alla idrottsrelaterade uppdrag på nationell 
basis.414 Fem år senare, 1988, lämnade fler arkitekter hntb för att istället 
grunda ett Kansas City-baserat kontor specialiserat på idrottsarkitektur 
för det Minneapolisbaserade arkitektföretaget Ellerbe Becket. I slutet 
på 1980-talet fanns därmed tre konkurrerande kontor baserade i Kansas 
City, vilka var specialiserade på idrottsarkitektur och med helt överlapp- 
ande personliga nätverk: hntb, hok Sport och Ellerbe Becket.

De personliga nätverken är inte oviktiga. Genom dessa tradera-
des erfarenheter och kompetenser. Föreställningar om vad en arena är 
eller hur en arena bäst fungerar spreds genom de personliga nätverken 
och manifesterades i den arkitektoniska praktiken. Att hok lät Kansas 
City-kontoret ansvara för samtliga idrottsrelaterade projekt på natio-
nell basis är också ett exempel på hur arenauppfattningarna stöptes i en 
Kansas City-baserad form. Relationerna konkretiserades även i byggd 
arkitektur. Innan den ovan nämnda Hoosier Dome uppfördes exempel-
vis Giants Stadium i Meadowlands, NJ av Kivett & Meyers 1972–76. 
Den uppvisade klara band till Arrowhead Stadium: läktare med optime-
rade siktlinjer baserade på planens form; publiktillvänd arkitektur med 
fokus på inramning; etage med vip-loger; till och med de karakteris-
tiska spiralformade gångramperna från Arrowhead Stadium och Royals 
Stadium uppfördes. Parallellt med Giants Stadium ritade hntb Rich 
Stadium (idag Highmark Stadium) i Buffalo, NY 1973–77. Utformning-
en av arenan visar på erfarenheter från Truman Sports Complex: en se-
rie territorialiseringar av arenans rumsliga organisation, vilka definierar 
ett besök mer i termer av nöjesaktivitet än ett strikt åskådande av en 
idrottshändelse.

Efter att hok inrättat kontoret i Kansas City ritade de en serie 
arenor där arenaarkitekturen testas, justeras och förfinas, som exem-
pelvis Four Winds Field at Coveleski Stadium i South Bend, IN och 
Metro Bank Park (idag fnb Field) i Harrisburg, PA, båda färdigställda 
1987. I Buffalo ritade kontoret den mindre baseballarenan Pilot Field 
(idag Sahlen Field) 1986–88, parallellt med att de ritade Bradley Center 
i Milwaukee, WI och Tropicana Field i St. Petersburg, FL, vilken står 
färdig 1990. I dessa arenor går det att se hur ett gemensamt förhåll-
ningssätt arbetades fram som går tillbaka till erfarenheterna från Arrow- 
head Stadium och Royals Stadium. Den arena som jag menar bäst illu- 

414 MacLeamy, 2020, s. 96.
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strerar utvecklingen är dock en annan arena i Florida ritad av hok 
Sport i mitten av 1980-talet, Joe Robbie Stadium.

club seats

I ett porträtt av Ron Labinski i Sport Business Journal (publicerad online 
i mars 2010) beskrivs hur hok Sport utformade sin praktik med fo-
kus på den ekonomiska sidan av professionell idrott. Det innebar att de 
identifierade lagens ägare (vilka mer ofta än sällan också var arenornas 
leasetagare) som huvudsaklig målgrupp vars intressen skulle stödjas av 
hok Sports utformning av arenorna.415 Rent konkret innebar det att ar-
kitekterna rumsligt utformade arenorna för att öka intäkterna kopplade 
till matchdag. Det vill säga att de strategiskt territorialiserades för att 
locka en stor publik och för att få den publiken att konsumera så mycket 
som möjligt väl där.416

I mitten av 1980-talet fick hok Sport i uppdrag att rita en ny are-
na till det amerikanska fotbollslaget Miami Dolphins av dess ägare Joe 
Robbie. Den nya arenan var tänkt att uppföras i Miami Gardens norr om 
Miami.417 Ovanligt var att Robbie avsåg bekosta arenan själv, den skulle 
inte ägas och finansieras av staden (som exempelvis varit fallen både i 
Houston och Kansas City).418 I och med det ovanliga upplägget drogs de 
finansiella och ekonomiska aspekterna av projektet till sin spets. En nyck-
el ska ha varit en idé lanserad av Ron Labinski, så kallade Club Seats.419

Club seats är en kategori av platser socio-ekonomiskt placerade 
mellan vanliga platser och vip-loger. Rent materiellt innebär de van-
ligtvis separata sektioner på en läktare vilka innehåller större och bättre 
stoppade stolar med mer benutrymme än på arenans standardplatser. 
De ger i regel också åskådaren tillgång till barer, restauranger och/eller 
lounger kopplade till sektionerna, vilka är stängda för övriga besöka-
re. Labinski ska ha kommit på idén med club seats 1977 under sin tid 
på djlm då Edmonton Eskimos i cfl, den kanadensiska versionen av 

415 King, www.sportbusinessjournal.com, 2010-03-22, hämtad: 2022-03-09. Se också: Mac-
Leamy, 2020, s. 94.

416 Anledningen bör ha varit nfl:s strikta regler gällande inkomstfördelning. Medan en stor 
del av inkomsterna, som exempelvis de från sändningsrättigheter, fördelas mellan ligans 
olika lag får inkomster från försäljning av mat, dryck och souvenirer under matchdag be-
hållas individuellt. Det blir ett sätt för lagens ägare att möta den interna ekonomiska kon-
kurrensen i ligan.

417 MacLeamy, 2020, s. 96.
418 Trumpbour, 2007.
419 MacLeamy, 2020, s. 96.
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football, letade efter sätt att finansiera en ny arena.420 Labinskis idé var 
att skapa en sektion med dyrare platser som kunde hyras ut säsongsmäs-
sigt. För att locka supportrar att hyra skulle sektionen bestå av just bätt-
re platser, ge tillgång till bättre mat och dryck, samt till en lounge där 
man under matchpauserna kunde fly det bistra kanadensiska vädret.421 
Planerna realiserades dock aldrig i Kanada.

Labinski sålde in idén till Robbie genom att visa att 10 000 club 
seats skulle generera lika stor inkomst som 200 vip-loger.422 Uppförde 
man båda kategorierna och hyrde ut dem på förhand skulle inkomster-
na kunna utgöra säkerhet för lån som kunde bekosta hela arenan. I Joe 
Robbie Stadium utgjorde hela mezzaninen mellan nedre och övre läktar- 
etagen premiumplatser: vip-loger och club seats. Istället för den kana-
densiska kylan fick den tillhörande loungen funktionen att skydda från 
den subtropiska hettan och fukten i Florida. Robbie ska ytterligare ha 
ökat finansialiseringsgraden av club seats genom en kommodifierings-
process som innebar att de köptes i två led: intresserade fick först köpa 
licenser som gav rätt till och möjlighet att hyra platser. När licensen väl 
införskaffats kunde innehavaren i ett andra steg på säsongsbasis hyra en 
faktiskt plats på club seats-sektionen.423

Jag vill peka på två saker som illustreras av club seats. För det 
första att den territoriella utvecklingen kan spåras bakåt till Astrodome 
och Arrowhead Stadium men att den omförhandlas och ges nya bety-
delser i lokala kontexter beroende av vilka aktörer och aktanter som 
mobiliseras. För det andra att det är vanskligt att värdera utvecklingen 
som antingen bra eller dålig. Det är uppenbart att territorialiseringen 
svarar mot en stegrande kommersialisering av arenan vars bruk allt mer 
föreställs utifrån ekonomiska parametrar. Besökare identifieras framför 
allt i sina roller som kunder vilka genom diverse kommodifieringspro-
cesser – där rum urskiljs och skapas som ekonomiskt definierade rum 
–  tilldelas territorier i arenan. Samtidigt pekar utvecklingen mot att 
besökare verkar uppskatta inramningen. De gillar kombinationen av 
att se bra, uppleva atmosfären i intima anläggningar, att äta och dricka 
gott och underhållas av avancerad teknik. Dessutom pekar utvecklingen 
mot att möjligheten att köpa – och därmed visa upp – standardhöjning 

420 Horrow & Swatek, 2011, s. 75.
421 Adams, www.theoklahoman.com, 1996-03-10, 1996, hämtad: 2020-12-09; King, www.

sportsbusinessjournal.com, 2008-09-29, hämtad: 2021-01-15.
422 King, www.sportsbusinessjournal.com, 2008-09-29, hämtad: 2021-01-15.
423 Andrew Cohen, Atlhetic Business, ”Architects Making Strides in Stadium Construction”, 

www.athleticbusiness.com, 2002-06-30, hämtad: 2021-01-15.
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i form av vip-loger och club seats var ett framgångskoncept. De flesta 
samtida arenorna i Sverige har någon eller flera former av premium: 
lounger, restauranger, barer och vip-loger. På Tele2 Arena finns också 
en sektion med club seats. De är det materiella resultatet av relationer 
som rör sig över såväl rum som tid.424

Det går också att se hur utvecklingen sprider sig mellan olika sub-
kategorier av idrottsarkitektur. 1988 blev Bradley Center i Milwaukee 
den första inomhusarenan som flyttade ned vip-logerna till mitten av 
läktarna, tidigare hade de placerats högst upp som en ring som krönte 
läktarna (som i Astrodome). vip-logerna anslöt en egen foajé bakom 
dem. 1993 blev sedan The Pond i Anaheim, CA den första inomhusare-
nan att inkorporera en sektion med club seats.425 Båda arenorna ritades 
av hok Sport. Joe Robbie Stadium har byggts om många gånger, och 
med nya leasingavtal också bytt namn många gånger. Idag går arenan 
under namnet Hard Rock Stadium, och den senaste ombyggnationen 
ägde rum inför säsongen 2016. I takt med ombyggnationerna har are-
nan uppdaterats i förhållande till den upplevda konkurrensen. Ser man 
till det senaste tillskottet till Hard Rock Stadium står det klart att det är 
medierad idrott sedd i hemmets komfort som identifierats som huvud-
saklig konkurrent till liveidrotten. I samband med en renovering 2015 
installerades ”Living Room Boxes” i anslutning till loungen 72 Club. 
De är vad de låter som: mjuka fåtöljer med tillgång till kyl, förvaring, 
en stor eller fyra mindre tv-skärmar samt en tablet – samtliga koppla-
de till arenans nätverk med egen bildproducent och tillgång till nfl:s 
kanaler. En butler ingår i priset. Både loungen och logerna är placerade 
i det nedre läktaretagets mittsektion vid vad som brukar anses vara de 
bästa platserna.426 Vid Super Bowl liv, 2 februari 2020 utgjorde Li-
ving Room Boxes fåtöljer de dyraste platserna med ett pris på $ 35 000 
styck.427 På ett nästan övertydligt sätt materialiserar 72 Club’s Living 
Room Boxes hur den medierade idrotten kan agera som aktör i hur en 
arena utformas, vilket mer utförligt diskuteras i följande kapitel. Här vill 
jag poängtera hur den upplevda konkurrensen blir verksam i arenornas 
materiella utformning. Medan Astrodome i mitten på 1960-talet utform- 

424 Detta kommer att presenteras mer utförligt längre fram i avhandlingen.
425 King, www.sportsbusinessjournal.com, 2008-09-29, hämtad: 2021-01-15.
426 Armando Salguero, Miami Herald, ”New Pricing Plan Set for Miami Dolphins Seats at Sun 

Life Stadium”, www.miamiherald.com, 2015-02-05, hämtad: 2021-01-20.
427 Catherine Clifford, CNBC, ”This is the View from the Most Expensive Seats at Super 

Bowl liv in Miami: And They Cost $35 000 Each”, www.cnbc.com, 2020-01-31, hämtad: 
2021-01-10.
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ades utifrån konkurrensen med gallerior, biografer, teatrar och andra 
offentliga utrymmen utformades Hard Rock Stadium under 2010-talet 
utifrån konkurrensen med medierad sport i hemmiljö.

när myt blir till verklighet 

The sports building boom that began in the late 1980s got an impor-
tant boost in the 1990s: cash. Unprecedented interest in sports met un-
precedented wealth, and the result was a huge expansion both in new 
construction and renovation, and in the number of architectural firms 
ready to carry out ambitious project after ambitious project.428

Citatet pekar ut att arenaidrotterna i usa och Kanada expanderade 
kraftig under 1980- och 90-talen vilket föranledde massiva investering-
ar. Det här är inte platsen att redogöra för den ekonomiska utvecklingen 
gällande idrottshistorien, jag nöjer mig med att använda mig av medie-
forskaren Bo Reimers beskrivning av utvecklingen som framväxten av 
ett ”sport-media-komplex” vilket red på vågen av nyliberala avregle-
ringar och framväxten av globala marknader.429

Om myten om Labinskis lista stämmer verkar det därmed som 
om den också besannades. Många hyresavtal från 1960-talet gick ut 
under 1990-talet och lagens ägare – i Joe Robbies anda – ville ha nya, 
större, mer kommersialiserade arenor.430 Marknaden för nya och mer 
påkostade arenor kan dock inte bara förklaras av utgående hyresavtal. 
En mycket viktig bidragande orsak var vad citatet ovan pekar ut som ett 
ej tidigare skådat intresse för sport.

I den här expansiva perioden framträder en rad arkitekter och 
arkitektkontor som sedan 1970-talet hade utvecklat sin praktik och an-
passat den till den nordamerikanska idrottskontextens speciella förut-
sättningar. De hade anpassat sig för att möta efterfrågan gällande såväl 
kvantitet som kvalitet: antalet arenor, deras rumsliga organisation samt 
finansierings- och kommersialiseringsformer. Det förklarar formeran-
det av the Kansas City Connection som en arkitekturpraktik specialise-
rad på idrottsarkitektur och vidare som en aktör i den stegrande kom-
mersialiseringen av nordamerikansk idrott under 1980- och 1990-talen. 
Det speglas också av att de personliga nätverk jag skisserat ovan fortsat-
te att utvecklas och spridas under 1990-talet. 1995 valde djlm, som då 

428 Cohen, www.athleticbusiness.com, 2002-06-30, hämtad: 2021-01-15.
429 Bo Reimer, ”Nya upplevelser, nya erfarenheter: televiserad idrott i förändring”, i Norsk 

medieskrift 11:2, 2004, s. 171f.
430 Trumpbour, 2007, s. 29.
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hette Devine James, att återigen fokusera på idrottsarkitektur 15 år efter 
att Labinski med flera lämnade kontoret. Samma år lämnade tre andra 
seniora arkitekter hok för att bilda eget: Heinlein, Schrock & Sterns. 
Ett kontor som senare kom att få stort inflytande. Under 1990-talet val-
de en grupp arkitekter att lämna Ellerbe Becket för att skapa en idrotts- 
och eventsektion hos det Los Angelesbaserade kontoret nbbj.431 Under 
1990-talet växer inte bara praktiken på plats i Kansas City, det sker ock-
så en utåtriktad expansion.

direkta och indirekta transatlantiska flöden 

En rimlig fråga att ställa sig är huruvida den lokala utvecklingen i usa 
och Kanada jag skisserat ovan kan relateras till mitt material. Varför ser 
jag spåren till Kansas City i fyra arenor i Sverige?

Jag vill mena att det sker via vad jag vill beskriva med hjälp av 
begreppet flöden. I början av det här kapitlet beskrev jag framväxten av 
upplevelsen av konkurrens inom den svenska idrotten. Konkurrensen 
var – och är – mångfacetterad: den upplevs såväl internt som externt. 
Det vill säga att den inte enbart utgörs av konkurrens mellan lag om 
placeringar i den inhemska ligan, utan även formas mellan idrotter el-
ler mellan ligor på internationell nivå. Upplevelsen av konkurrens rör 
sig över gränsdragningar som kan vara verksamma inom andra fält. 
Jyri Backman beskriver i sin idrottsvetenskapliga avhandling Ishockeyns 
amerikanisering: en studie av svensk och finsk elitishockey (2018) hur den 
svenska ishockeyn genomgått signifikativa förändringar. Som titeln an-
tyder menar han att detta sker i relation till nordamerikansk ishockey i 
usa och Kanada. Förändringen är en mångbottnad process som pågått 
sedan 1970-talet, och relationen till Nordamerika kan inte beskrivas 
lättvindigt. Förändringen rör sig mellan det specifika: svenska spela-
re lockas till nhl där kvaliteten på spelet är som bäst och där de kan 
tjäna mest; och mer allmänna paneuropeiska tendenser: den europe- 
iska ishockeyns intensifierade utveckling överlag mot en nordameri-
kansk nhl-modell.432

Backman menar att en relativ närhet till nordamerikansk ishockey 
mer eller mindre alltid funnits. Vidare att den närheten har gjort att is-
hockeyn blivit ledande i att förmedla nyliberala logiker om professiona-
lisering och kommersialisering av idrott i Sverige under 1900-talets sista 

431 Horrow & Swatek, 2011, s. 78f.
432 Jyri Backman, Ishockeyns amerikanisering: en studie av svensk och finsk elitishockey, Diss: Malmö 

universitet, Malmö, 2018, s. 340, 351; Andersson & Hognestad, 2017, s. 711.
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decennier. Det vill säga att idrotten överlag genomgick stora föränd-
ringar under 1900-talets slut och att ishockeyn genom sina nära relatio-
ner till usa och Kanada hade ett försprång gällande hur de förändring-
arna skulle genomföras.433 Den bakomliggande logiken för utvecklingen 
kan beskrivas som att därifrån konkurrensen upplevs som störst hämtar 
man också inspiration och modeller för förändring.

Medan Backman beskriver hur det gick till på organisationsnivå 
har kommunikationsvetaren Ulf Jonas Björk beskrivit hur det gick till 
på detaljnivå. I en artikel om amerikaniseringen av svensk ishockey vi-
sar han hur svenska ishockeylag med start på 1990-talet börjar lägga sig 
till med engelska namn med inspiration från Nordamerikansk idrott, 
och vidare hur cheerleaders och spektakulära spelarentréer började in-
föras på matcher.434 Överlag beskriver forskningen hur organisationer 
och individer i svensk ishockey aktivt mobiliserar Nordamerikanska ak-
törer och aktanter i en tid av förändring. Det är också under motsvaran-
de tidsperiod under 1990-talets slut som representanter för Färjestad 
och arkitekt Ulf Bergfjord gör den gemensamma studieresan till usa 
och Kanada.

Inom ishockeyn sker mobiliseringen genom flera direkta flöden, 
men inte uteslutande. Backmans avhandling är en parallell studie över 
svensk och finsk ishockey, och via Finland upprättas också indirekta flö-
den till usa och Kanada. För de arenaägare och arkitekter inom ishock-
eyn som jag har intervjuat framträder ett starkt aktör-nätverk uppbyggt 
runt Helsinki Halli i Helsingfors med dess ägare Harry ”Hjallis” Harki-
mo.435 Helsinki Halli är en 153 meter lång och 123 meter bred ovalfor-
mad arena. Läktarna är uppbyggda i två etage som kan hysa drygt 13 000 
åskådare vid hockeymatcher.436 Såväl Ulf Bergfjord som Malmö Arenas 
Percy Nilsson refererar till Harkimo och Helsinki Halli, som uppfördes 
för det Helsingforsbaserade ishockeylaget Jokerit 1997.437 Harkimo tog 
1991 över Jokerit, vilket hade bildats som ett professionellt lag i sam-

433 Se även Josef Fahlén, ”Från Ulf Sterner till Harry Harkimo: en analys av transformering- 
en av svensk ishockey 1967–2000”, i Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2007, 2007; 
Björk, 2016; Backman & Carlsson, 2020.

434 Björk, 2016.
435 Från dess arenan byggdes till och med mars 2022 gick den under namnet Hartwall Areena/

Arena.
436 https://hartwallarena.fi. Efter namnbytet i mars 2022 fungerar inte längre länken. Den 

nya hemsidan https://helsinkihalli.fi har i skrivande stund inte uppdaterats med samma 
information.

437 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Intervju med Percy Nilsson, Malmö Arena & 
Parkfast AB, Malmö Arena, Malmö, 2018-06-08.
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band med lanseringen av professionell ishockey i Finland 1975.438 Har-
kimo både professionaliserade och kommersialiserade verksamheten, 
vilket genererade ekonomisk lönsamhet och ledde till framgång på isen. 
Helsinki Halli var en del i Harkimos generella koncept för att gene-
rera inkomster ur ishockeyn. Den planerades och uppfördes med an-
passning för såväl ishockey som för konserter och kongresser, och stod 
klar till ishockey-VM 1997. Arenan ritades av det amerikanska kontoret 
Stadium Consultants International. Harkimo har varit tydlig med att 
hans främsta inspiration och det mesta av kunskapen kom från Nord-
amerika och nhl.439 Såväl Bergfjord som Nilsson förklarar att de tagit 
stort intryck av Helsinki Halli. Det gäller framför allt den höga graden 
av kommodifiering och kommersialisering, och olika funktioners dis-
position – som foajéernas utformning och restaurangernas placering – 
men också detaljer som bastun med utsikt över rinken i Helsinki Halli, 
som skulle komma att kopieras i Löfbergs Arena. Också i planeringen 
av Malmö Arena hade Nilsson kontakt med Harkimo.440 Kopplingarna 
mellan Harkimo och svensk ishockey blev i början av det nya millenniet 
än mer direkta. 2001 köpte Harkimo in sig i aik Ishockey AB. Målet 
var att flytta över framgångsreceptet med Jokerit till den svenska ligan, 

438 Kenth Sjöblom, Biografiskt lexikon för Finland, ”Harkimo, Harry ’Hjallis’”, www.blf.fi, odate- 
rad 2011, hämtad: 2021-01-21.

439 Backman, 2018, s. 312–313.
440 Jens Kärrman, Aftonbladet, ”Percys nya partner: Miljonären Hjallis”, www.aftonbladet.se, 

2011-03-08, hämtad: 2021-01-21.

Helsinki Halli, tidigare Hartwall Areena i Helsingfors. Uppförd 1997.
Foto: Richard Cavalleri
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något som dock visade sig inte fungera.441 En orsak var att den form av 
ledning Harkimo utvecklat för Jokerit inte gick att direktöversätta till 
svensk ishockey, som fortfarande balanserade mellan den svenska mo-
dellen och kommers.

Den engelska fotbollen som medlare 

Det är ishockeyn som leder förändringens vindar för idrotten i Sverige, 
så menar Jyri Backman. Detta bekräftas också om man ser till arena- 
boomen, där det är arenor byggda för ishockeyn som primär funktion 
som först uppfördes i landet. För fotbollen gick det något långsammare. 
Medan ishockeyn började förändras redan under 1990-talet dröjer det 
till en bit in på 2000-talet innan fotbollen tar vid. Det skedde inled-
ningsvis med Borås Arena som invigdes 2005, ritad av Tengbom Arki-
tekter.442 Funktionsmässigt är Borås Arena av den senare generationen: 
underlaget är konstgräs, samtliga läktare befinner sig under tak, där 
finns lounger, barer och restauranger. Men i sin utformning återfinns 
ett eko av mer klassiska fotbollsarenor. Borås Arena är en renodlad fot-
bollsarena utan löparbanor, där läktarna är placerade i direkt anslutning 
till planen. Arenan består av två större läktarbyggnader i dubbla etage 
längs långsidorna och två mindre läktarbyggnader längs kortsidorna. 
Läktarbyggnaderna sträcker sig inte över hörnen utan är rakt avslutade, 
och framträder därmed som individuella huskroppar, ett intryck som 
förstärks genom storleksskillnaden. Hörnen sluts istället av murar och 
lägre byggnader. Utformningen för tankarna till Storbritannien och 
klassiska engelska arenor.443 Med utgångspunkt i dessa högst subjektiva 
tankar om Borås Arenas konnotationer ska vi se till de indirekta flöden 
som trots allt flödar mellan Nordamerika och Sverige, med just Storbri-
tannien och den engelska fotbollen som medlare.

1998 arbetade hok Sport tillsammans med det Londonbaserade 
arkitektkontoret lobb Sports Architecture på ett förslag till ombygg-
nation av den engelska nationalarenan för fotboll, Wembley Stadium. 
I anslutning till projektet bestämde sig kontoren för att gå samman, 
vilket därmed skapade det första transnationella arkitektkontoret helt 

441 Backman, 2018, s. 203–204.
442 IF Elfsborg, ”Om Borås Arena”, https://elfsborg.se, odaterad, hämtad 2022-06-04.
443 Som exempelvis Fulham FC:s Craven Cottage i London från 1896, se Fulham FC, ”Cra-

ven Cottage”, www.fulhamfc.com, odaterad 2022, hämtad: 22-03-21.
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fokuserat på idrottsarkitektur.444 hok Sport intog därmed en unik po-
sition. Tio år senare, 2008, köpte ledningen för hok Sport ut kontoret, 
och det ombildades till Populous med huvudkontor i Kansas City.445 Att 
hok Sport – som utgör själva kärnan i the Kansas City Connection – ri-
tade om såväl den engelska som den internationella fotbollens högborg 
är signifikativt för en utveckling som fick stort genomslag också i Sve-
rige. Resultatet av hok Sports arbete med Wembley Stadium, vilken 
invigdes 2007, är ett arenarum som mer påminner om en arena uppförd 
för football i amerikansk version än en klassisk engelsk fotbollsarena. 
Läktarna, med plats för cirka 90 000 åskådare, sluter sig i ovalform runt 
fotbollsplanen. De är uppdelade i tre huvudsakliga etage med flerta-
let individuella sektioner för olika priskategorier. Två storbildskärmar 
är placerade på vardera kortsidas övre etage. Läktarnas förhållandevis 
flacka lutningsgrad är ett tidigt exempel på den paraboliska kurvatur 
som vid tiden var vanlig i Nordamerikanska arenor men ännu inte slagit 
igenom i Europa.446 Wembley Stadium är hemmaplan för det engelska 
landslaget i fotboll, men är också anpassad för rugby, konserter, viss 
friidrott samt för football.447 

De transnationella flödena går inte bara mellan två punkter. Re-
lationerna som upprättats mellan Sverige och Nordamerika har gjort 
signifikativa stopp på vägen där nya aktörer mobiliserats vilka inta-
git rollen av medlare. Ett viktigt aktör-nätverk för utvecklingen av de 
svenska nutida arenorna är den utveckling som skedde i Storbritannien 
under framför allt 1980- och 90-talen.448 I rollen som aktör är den eng-
elska fotbollen viktig för utvecklingen av fotbollen i Europa i stort. Den 

444 lobb Sports Architecture hade sedan tidigare ett kontor i Brisbane, Australien. Samman-
slagningen med hok Sport gjorde dock att de kunde bredda upphandlingsområdet från 
Storbritannien och Australien till en global nivå.

445 2014 kom hok till insikt att de ville tillbaka till idrottsarkitekturen och köpte upp 360 Ar-
chitecture som fick bilda idrottsarkitektursektion med bas i Kansas City. 360 Architecture 
hade bildats fyra år tidigare genom att det ovan nämnda Heinlein, Schrock & Sterns gått 
samman med CDFM2 Architecture. MacLeamy, 2020, s. 222–223, 236–237.

446 John et al., 2013, s. 137ff.
447 nfl använder Wembley Stadium för vanligtvis två matcher per år i vad de kallar The 

London Games, vilka är ett sätt att marknadsföra nfl i Europa, se: Nicholas Wise & Seth 
I. Kirby, ”A ’home away from home’: The (London) Jaguars and the nfl’s Established In-
ternational Presence: A Semi-deterritorialization Approach”, i Sport in Society 23:1, 2020. 
Vid ett besök på Wembley Stadium 2017-09-24, på en match mellan nfl:s Jacksonville 
Jaguars och Baltimore Ravens, var det enda som avslöjade för mig att arenan låg i Storbri-
tannien att the Union Jack hängde bredvid the Star Spangled Banner i taket.

448 Forslund, 2017, s. 338. När det gäller professionaliseringen och kommersialiseringen av 
svensk fotboll pekar Forslund ut just England och Tyskland som viktiga förebilder för 
svenska föreningar.
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engelska fotbollens utveckling kan också beskrivas i termen av medlare 
gällande arenors utformning och funktioner i det transatlantiska flödet.

I samband med att det brittiska samhället i stort hade genomgått 
kraftiga nyliberaliseringar efter Margaret Thatchers regeringstillträde 
1979 skedde också specifika förändringar inom den engelska fotbol-
len.449 Till skillnad från den svenska idrottsmodellen och det ameri-
kanska idrottssystemet som de beskrivits ovan, organiserades idrott i 
Storbritannien vid den här tiden på ett tredje sätt. Den engelska elit-
fotbollen hade sedan tidigt 1900-tal varit en fullt ut professionaliserad 
verksamhet. Men även om fotbollsklubbarna existerade på en privat så-
väl som kommersiell marknad så skedde det med ett slags avtal om att 
de skulle drivas som näst intill icke-vinstdrivande verksamheter. Ett sig-
nifikativt exempel är hur Football Association:s (FA) regel nr. 34 hin-
drade en klubbs ledning från att ta ut lön och mycket kraftigt begränsa-
de utdelningen till aktieägare.450 Det fanns därmed etablerade relationer 
mellan föreningarna, förbundet FA och ligan English Football League 
(efl) som reglerade fördelningen av intjänade medel och begränsade 
möjligheterna till kommersiell exploatering.

Under 1980-talet skedde dock en serie stora förändringar. Fler-
talet av de största engelska klubbarna togs över av personer som var 
mer entreprenöriellt inriktade. De arbetade intensivt för att stöpa om 
den engelska elitfotbollen till att bli ekonomiskt lukrativ. Det började 
med att klubben Tottenham Hotspur FC kringgick alla begränsande 
regelverk genom att placera klubben i ett holdingbolag som var fritt 
att agera utanför begränsande regelverk.451 Många av den nya genera-
tionens klubbägare riktade även in sig på efl:s tv-avtal som dels var 
förhållandevis lågt, dels fördelade inkomsterna likvärdigt över alla fyra 
ingående divisioner (det vill säga att lagen i fjärdedivisionen fick sam-
ma ersättning som lagen i högsta divisionen).452 1985 kollapsade avtalet 
helt om tv-rättigheter mellan ligan och tv-bolagen, med resultatet att 

449 Harvey, 2005, s. 59–62. Det här avsnittet behandlar fotboll i den engelska riksdelen i Stor-
britannien. Landet har inte en gemensam liga utan de fyra riksdelarna England, Wales, 
Skottland och Nordirland organiserar sina egna ligor. Däremot styrs den engelska och den 
walesiska fotbollen av samma regelverk, och ett antal walesiska lag har under årens lopp 
spelat i det engelska ligasystemet.

450 Stephen Morrow, ”History, Longevity, and Change: Football in England and Scotland”, 
i The Organisation and Governance of Top Football Across Europe: An Institutional Perspective 
(red.) Hallgeir Gammelsaeter & Benoît Senaux, New York, NY, 2011, s. 50.

451 Morrow, 2011, s. 50.
452 Mike Milne, The Transformation of Television Sport: New Methods, New Rules, Houndmills, 

Basingstoke, Hampshire & New York, NY, 2016, s. 28.
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inga matcher alls visades på tv. Orsaken var framför allt att de min-
dre klubbarna var rädda för tv som konkurrent om publiken, medan 
toppklubbarna insåg marknadsföringspotentialen. Samtidigt som frå-
gan om tv-avtal debatterades inom fotbollen expanderade satellit-tv på 
den nyligen avreglerade brittiska marknaden. Medan bbc under lång 
tid varit avogt inställda till fotboll på tv, gick två konkurrenter, bsb och 
Sky, samman till BSkyB och förhandlade fram ett eget avtal med de fem 
största klubbarna i engelsk fotboll.453 Därmed började ett tv-medium 
under utveckling att förändra hur den engelska fotbollen organisera-
des.

Liksom i Sverige minskade åskådarsnittet också i Storbritannien 
generellt och England specifikt. Det berodde delvis på en radikalisering 
av publiken med huliganproblem, men också på extremt eftersatta are-
nor. Det minskade publiktrycket gav eko i klubbarnas ekonomi. Den 
sponsring som kommit till under 1970-talet gav heller inga större in-
komster, klubbarna var beroende av besökare på matcherna.454 Det brit-
tiska 1980-talet innebar också kulmen på en serie katastrofer kopplade 
till arenornas utformning och allmänna tillstånd. I samband med en 
match mellan Bradford City och Lincoln City i maj 1985 utbröt en brand 
på Bradfords arena Valley Parade, av en cigarett som antände flera års 
samlat skräp under träläktarna. Flera utrymningsvägar var blockerade 
och inga brandsläckare fanns att tillgå, 56 personer avled.455 I samband 
med Europacupfinalen på Heyselstadion i Bryssel senare samma månad 
stormade engelska Liverpoolsupportrar sektioner med italienska Juven-
tusfans. Tumultet ledde till att 39 människor dog och över 600 skada-
des.456 Engelska lag förbjöds därefter under 5 år delta i europaspel – ett 
hårt slag, både sportsligt och ekonomiskt, för den engelska fotbollen. 
Kulmen på katastroferna blev dock Hillsborough-katastrofen på arenan 
med samma namn i Sheffield 15 april 1989 där 96 Liverpoolsupportrar, 
många barn, klämdes till döds.457 Anledningen var, förutom polisens 
bristfälliga agerande, själva utformningen av arenan där supportrarna 
tilldelades ståplatssektioner utformade som burar mellan höga stängsel. 

453 Robinson & Clegg, 2018, s. 29–33; Morrow, 2011, s. 53.
454 Robinson & Clegg, 2018, s. 16ff.
455 För en redogörelse för den engelska fotbollens mörkare sidor, en utveckling som kulmine-

rade med Hillsboroughkatastrofen, se exempelvis Simon Inglis, Football Grounds of Britain, 
London, 1996, s. 9–10.

456 Rob Steen, ”Interwoven Tragedies: Hillsborough, Heysel and Denial”, i Sport in Society 
19:2, 2016.

457 Steen, 2016.
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Dessa burar blev till dödsfällor när personer längre bak ovetande vad 
som ägde rum på läktarna tryckte på genom underdimensionerade upp-
gångar och korridorer.458

Hillsboroughkatastrofen ledde till en officiell utredning ledd av 
Lord Taylor. En delrapport publicerades samma år, och den slutgiltiga 
rapporten 1990.459 Rapporten landade i 76 rekommendationer för hur 
fotboll skulle organiseras i England och Wales.460 Samtliga rekommen-
dationer blev inte regelverk, men omfattande förändringar gällande 
engelska och walesiska idrottsarenor påbjöds. Arenor i de högsta ligor-
na skulle byggas om till att enbart erbjuda sittplats, och antalet platser 
per sektion reduceras. Allmänna passager som foajéer skulle utökas och 
hållas fria, entréer förbättras och kontroll av åskådare utökas. Utökade 
befogenheter gällande övervakning infördes. Senast 1994 skulle föränd-
ringarna ha implementerats i om- eller nybyggnationer för att lagen 
skulle få licens att delta i seriespel.461 Rapportens verkningar föranledde 
en massiv om- och nybyggnadsvåg gällande brittiska fotbollsarenor. Si-
tuationen skapade stora ekonomiska problem för samtliga klubbar. De-
ras viktigaste inkomstkälla – publiken – skulle reduceras i antal samtidigt 
som de skulle genomföra omfattande investeringar i den fysiska miljön. 
Flera mindre klubbar hotades oundvikligen av konkurs, trots statliga om-
byggnadsbidrag.462 Resonemanget bland de ledande klubbarna fokusera-
de återigen på att om de var fria att förhandla sina egna mediakontrakt 
–  och inte dela med sig till lagen längre ned i fotbollspyramiden – skulle 
de ta igen för en del av de förlorade entréinkomsterna.

Det ekonomiska missnöjet gjorde att de främsta lagen i ligan 1992 
bröt sig loss och lämnade efl, något de diskuterat åtminstone sedan i 
mitten på 1980-talet. De bildade istället Premier League och upprätt- 
ade avtal med efl om att bilda en gemensam pyramidstruktur med 
Premier League på toppen. Syftet var att komma undan fördelnings-
principen där även klubbar i de lägre divisionerna skulle få del av de 
samlade intäkterna och möjligheten till att kunna förhandla sina egna 
mediakontrakt – vad som utvecklats till den mest lönsamma inkomst-

458 Peter M. Taylor, The Hillsborough Stadium Disaster 15 April 1989: Inquiry by The Rt Hon Lord 
Justice Taylor: Final Report, The Home Department, London, 1990.

459 Peter M. Taylor, The Hillsborough Stadium Disaster 15 April 1989: Inquiry by The Rt Hon Lord 
Justice Taylor: Interim Report, The Home Department, London, 1989; Taylor, 1990.

460 Den gällde inte Scottish Premier League, men de valde att följa rekommendationerna.
461 Taylor, 1990.
462 Robinson & Clegg, 2018, s. 34–35.
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källan.463 Robinson & Clegg beskriver bildandet av Premier League på 
följande sätt i förordet till The Club (2018):

The Rise of the English Premier League is a story about the sports 
world’s wildest gold rush. In the span of twenty-five years, the league’s 
twenty clubs have increased their combined value by more than 10 000 
per cent, from around £50 million in 1992 to £10 billion today. During 
that time the league has also exported its product to every corner of the 
planet.464

Bildandet av Premier League ska därmed inte ses som något obetydligt 
eller som något som sker inom ramarna för den engelska fotbollens tra-
ditioner. Det ska istället förstås som vad Giulianotti (2002) beskriver 
som ”hypercommodification”; en fundamental strukturell förändring 
framför allt bestående av idrottens ökande popularitet, dess samman-
länkning med företag och andra ekonomiska institutioner, dess under-
byggda exklusivitet och vikten av idrottens mediering (speciellt genom 
pay-per-view).465 Vad Giulianotti beskriver med begreppet hypercom-
modification är ett slags total nyliberalisering av den engelska fotbollen. 
En illustration till detta är att när det nybildade Premier League sål-
de sina första tv-rättigheter, till Rupert Murdochs BskyB 1992, så hade 
priset gått upp från £ 44 miljoner för 18 matcher per år över fyra år 
(1988–92, mellan efl och itv) till £ 304 miljoner för 60 matcher per år 
över fem år (1992–1996).466

Det viktiga här är att det engelska behovet av ny arenaarkitektur 
sammanföll med att de amerikanska arkitektkontoren specialiserade på 
idrottsarkitektur expanderade sin verksamhet. På sin hemsida listar ar-
kitektkontoret Populous ett antal av de anläggningar de arbetat med. 
Under 1990-talet skedde en ökning av antalet internationella anlägg-
ningar. En betydande del utgjordes i en första fas av renoveringar av 
engelska fotbollsarenor. I en allt mer växande takt kompletterades se-
dan renoveringarna med nybyggnationer.467 Jag menar att det visar hur 
ett transatlantiskt flöde upprättas där två lokala kontexter vävs sam-
man. Behovet av ny arenaarkitektur sammanföll också med bildandet 

463 Milne, 2016, s. 29ff.
464 Robinson & Clegg, 2018, s. x.
465 Richard Giulianotti, ”Supporters, Followers, Fans, and Flaneurs: A Taxonomy of Specta-

tor Identities in Football”, i Journal of Sport and Social Issues 26:1, 2002, s. 25.
466 Milne, 2016, s. 28,31.
467 Populous, ”More Projects”, www.populous.com, odaterad 2022, hämtad: 2022-03-07; 

John et al., 2013.
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av den nya ligan karakteriserad av lukrativa medieavtal och med en om-
organisation av ägarstrukturen. Londonklubben Arsenal FC illustrerar 
detta rätt väl. Den brittiska affärsmannen David Dein köpte klubben 
1982. Tillsammans med Tottenham Hotspurs Irving Scholar arbetade 
Dein intensivt för att kommersialisera engelsk elitfotboll. Inspirationen 
för både Dein och Scholar kom huvudsakligen från nfl. Dein besökte 
Miami Dolphins i deras första stadion Orange Bowl, och introducera-
de därefter såväl vip-loger och videoskärmar som butik och museum 
i Arsenal Stadium (i folkmun kallad Highbury) i norra London.468 De 
transatlantiska relationerna blir senare intensivare. 1993 anlitades hok 
Sport från Kansas City för att bygga om the North Stand på Arsenal 
Stadium.469 Med start 2007 köpte den amerikanske affärsmannen Stan 
Kroenke gradvis upp klubbens aktier, vilket resulterade att han två år 
senare hade ett kontrollerande innehav (från och med 2018 stod han 
som ensam ägare till klubben). Kroenke var dock inte ny inom sport, 
han ägde redan nfl:s St. Louis Rams (idag l.a. Rams), nba:s Den-
ver Nuggets, nhl:s Colorado Avalanche och mls Colorado Rapids i 
usa. Kroenke och Arsenal är därmed ett utmärkt exempel på det sena 
1900-talets transnationalisering av idrottsmarknaderna till följd av ny-
liberaliseringar – det vill säga nedmonteringen av marknadshinder – av 
olika idrotter.

Ombyggnationen av the North Stand på Arsenal Stadium var en 
av flera som Dein och övriga ägare hade genomfört enligt Taylorrappor-
tens rekommendationer. Under 1990-talets andra hälft ansågs dock inte 
arenan hålla tillräckligt hög standard. Den var för liten, hade för få pre-
miumplatser och för lite utrymme för kringförsäljning. En omfattande 
ut- och ombyggnation skulle dock försvåras alternativt omöjliggöras av 
att närliggande bostadshus i så fall skulle tvingas lösas ut och rivas, samt 
att arenans östra och västra långsideläktares exteriörer i Art Deco från 
1930-talet var förklarade som byggnadsminnen.470 Istället beslöt klub-
bens ledning att uppföra en ny arena ett stenkast bort från Highbury. 
Den nya Emirates Stadium, invigd 2006, ritades av Populous (det vill 
säga det tidigare hok Sport). Medan Arsenal Stadium låg inbäddad 
bland bostadshusen i Highbury placerades den nya istället strategiskt 

468 Robinson & Clegg, 2018, s. 21–24.
469 Arsenal Stadium (Highbury) öppnade 1913. Den bestod av fyra separata läktare som upp-

förts och byggts om ett flertal gånger under 1900-talet. Knappa 40 000 åskådare fick plats 
i arenan, se: Adam Mornement, ”Need for New Stadium Drives Redevelopment of North 
London”, i Architectural Record 189:3, 2001.

470 Mornement, 2001.
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vid järnvägsspår som enkelt leder Arsenal FC:s internationella support-
rar från centrala London eller flygplatserna till arenan. Det är den fjärde 
största arenan i engelsk fotboll med en kapacitet på över 60 000 åskådare. 
Den är uppbyggd i fyra etage med en kontinuerlig ring bestående av drygt 
7 000 club seats under ett etage bestående av 150 vip-loger i mitten av 
läktarna. Till skillnad från Arsenal Stadiums fyra separata och raka läktar-
byggnader består Emirates Stadium av en kontinuerlig oval konstruerad 
av stål och glas.471 Som en del i finansieringen av arenan leasades namnet 
till flygbolaget Emirates Airlines från Förenade Arabemiraten.472

Emirates Stadium följer den mall för arenor som hok Sport/ 
Populous arbetat fram och som de publicerat i boken Stadia: The Popu-
lous Design and Development Guide (2013).473 Bland annat installerades 
inte mindre än 41 kameraplattformar.474 Den verkar till stora delar upp-
fylla citatet av Robinson & Clegg från inledningen till det här kapitlet 
om att förhoppningen på arenan var att den skulle generera massiva in-
täkter till klubben och placera den bland ligans finansiella elit. Arsenal 
FC är idag ett av Premier Leagues finansiella muskelpaket. Men trots 
arenans ekonomiska framgång tvingades klubben efter några år genom-

471 John et al., 2013, s. 313.
472 Robinson & Clegg, 2018, s. 100–108.
473 John et al., 2013.
474 Robinson & Clegg, 2018, s. 106.

Till vänster Highbury (Arsenal Stadium) ombyggt till bostäder. Till höger Arsenal 
FC:s nya arena Emirates Stadium.
Foto: Alexander Gold
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föra en ”arsenalisering” av den.475 Den var för anonym, och rumsligt 
och visuellt inte tillräckligt länkad till den klubb som ägde den och som 
kallade den för hemmaplan. Bland annat satte klubben in vita stolar 
för att bilda klubbemblemet i storformat på läktarna och man klädde 
fasaden i stora vepor med spelare och klubbemblem.

År 2005 tog Malcom Glazer – amerikansk affärsman och ägare 
till nfl:s Tampa Bay Buccaneers – över kontrollen av det framgångs- 
rika engelska fotbollslaget Manchester United. Robinson & Clegg 
(2018) beskriver uppköpet så här: ”United – and the league as a whole – 
had been so inspired by what they saw across the pond in the nfl that it 
seemed only fitting for an nfl owner to take the next step and buy into 
English football.” 476 Författarna uttolkar därmed en amerikanisering av 
den engelska ligafotbollen, men här blir det viktigt att påpeka att vad 
som här kan uppfattas som en amerikanisering inte sker i samband med 
att Glazers (och andra) köper in sig i ligan – utan att amerikaniseringen 
redan ägt rum och just därför öppnar upp den som marknad för er-
farna amerikanska idrottsinvesterare. I skrivande stund har 9 av de 20 
klubbarna i Premier League helt eller delvis amerikanskt ägande, vilket 
kan jämföras med att det är totalt 15 av klubbarna som helt eller till 
en betydande del har utländskt ägande.477 Amerikaniseringen utgörs av 
nyliberaliseringen av den engelska fotbollen, vilken gör den intressant 
för internationella investerare, något som möjliggörs genom globalise-
ringsprocesser.

Den engelska fotbollen förändrades i grunden under 1980- och 
90-talen. Den transnationaliserades i en mycket hög utsträckning paral-
lellt som den genomgick nyliberala professionaliserings- och kommersi-
aliseringsprocesser. Den marknad som skapades berodde i hög utsträck-
ning också på det stålbad fotbollen var tvungen att gå igenom följande 
Taylorrapporten. Det stora inflöde av pengar förändringarna ledde till 
placerade den engelska ligan i framkant i Europa. De engelska lagen är 
bland de högst värderade i världen, de lockar till sig de främsta spelarna 

475 Se Andrew Church & Simon Penny, ”Power, Space and the New Stadium: The Example of 
Arsenal Football Club”, i Sport in Society 16:6, 2013.

476 Robinson & Clegg, 2018, s. 109.
477 Sky News, ”Southampton Takeover: Who Owns Our Premier League Football Clubs?”, 

www.skynews.com, 2022-01-05, hämtad: 2022-04-03. Det har visat sig vanskligt att finna 
tillförlitlig statistik över utländskt ägande i engelsk fotboll. Dels har klubbarna intrikata 
ägarsystem, där det juridiska ägandet är placerat i holdingbolag. Dels är marknaden inten-
siv, vilket gör att forskningen inte hinner publicera resultat i takt med att ägarbyten sker. 
Det finns populärvetenskapliga genomgångar som pekar mot ett omfattande utländskt 
ägande av den engelska proffsfotbollen, och där det amerikanska inslaget är betydande 
men lång ifrån ensamt.
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på global basis och den höga kvaliteten på matcherna kan säljas till ett 
mycket högt pris. Förändringen av den engelska fotbollen blev därmed 
något som följdes med intresse i andra delar av fotbolls-Europa – inte 
minst gällande arenornas plats och roll i förändringen. I och med att 
Storbritannien var en drivande kraft i den nyliberala vändningen under 
1980-talet blev det en naturlig nod i de transatlantiska flödena. Det 
finns därmed en bakomliggande strukturell logik till att just den engel-
ska fotbollen så kraftigt nyliberaliseras.478

Den engelska fotbollen är heller inte bara en aktör bland andra 
gällande den svenska idrotten som aktör-nätverk. Den intar rollen som 
medlare där utvecklingen i transnationellt formerade flöden fångas upp, 
anpassas och omformas. Den svenska fotbollen har en lång historia av 
relationer till engelsk fotboll. I boken Den svengelska modellen (1993) be-
skriver sociologen Tomas Peterson utvecklingen av den svenska fotbol-
len under 1970- och början på 80-talen som en glokaliserad process, 
en smältdegel där influenser från Västtyskland, Holland, Skottland och 
framför allt England plockas in och anpassas till fotboll i det svenska 
samhället. Relationerna upprättas på flera sätt. Idrottsmässigt fick eng-
elsk fotboll ett mycket stort inflytande genom ett par engelska träna-
re vars idéer man försökte omsätta i ett allomfattande system, något 
som genererade stor debatt både inom och utom fotbollen.479 Det var 
dock inte enbart i form av spelstil den engelska fotbollen mobiliserades 
som aktör. Vid samma tid började svt sända engelsk ligafotboll under 
den svenska fotbollens vinteruppehåll i det nya programmet Tipsextra, 
något som fick intresset för den engelska fotbollen att explodera.480 I 
samband med att den engelska fotbollen utvecklades under 1990-talet 
höll intresset i sig och förstärktes.481 Svenska föreningar och arenaäga-
re såg hur de engelska ligorna och de engelska klubbarna finansierade 
sin expansion med sändningsrättigheter och nya arenor. Samtidigt såg 
svenska supportrar hur de engelska klubbarnas fokus flyttades från tra-
ditionella supporterkategorier mot ett globalt och köpstarkt klientel.

Den långa relationen till och upplevda närheten till den engelska 
fotbollen från svensk sida, i kombination med dess generella betydelse 
för den globala fotbollen, gör den engelska fotbollen till en medlare där 
relationer till amerikanska aktörer och aktanter etableras och förs vidare.

478 Se Andersson & Hognestad, 2017, s. 705.
479 Tomas Peterson, Den svengelska modellen: svensk fotboll i omvandling under efterkrigstiden, 

Lund, 1993. Se också Billing et al., 2006, s. 90–91.
480 Bo Reimer, Uppspel: den svenska TV-sportens historia, Värnamo, 2002, s. 119–121.
481 Andersson & Hognestad, 2017.
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amerikanisering

Vad betyder det att något kommer från ”Amerika”? Som diskuterats 
ovan betyder det mer ofta än sällan att ursprunget är usa. I de föreställ-
ningar om ”Amerika” som träder fram inom idrottens sfär ryms dock 
ofta också Kanada inom begreppet. Flera av de amerikanska ligorna på 
högsta nivå är transnationella, inom såväl ishockeyns nhl, baseballens 
mlb, basketens nba som fotbollens mls organiseras lag från båda län-
derna. Mer än geografiskt flytande laddas dock begreppet med tillhö-
rande värderingar om vad det faktum att något kommer från Amerika 
kan få för konsekvenser när det möter något icke-amerikanskt, vad som 
brukar beskrivas med begreppet amerikanisering.

De nya svenska arenorna, med sina relationer till nordamerikansk 
idrott och mobiliserande av konkreta aktörer och idealiserade aktanter 
formade inom ramen för the Kansas City Connection, blir objekt runt 
vilka sådana värderingar formeras. Som föreställning i det europeiska 
medvetandet får Amerika ofta träda in i rollen av det kulturellt under-
lägsna, vilket innebär ett hot mot etablerad europeisk högkultur. Para-
doxalt nog ses samtidigt Amerika som vägvisaren mot framtiden. Det 
vill säga ett öde mot vilket Europa inte kan värja sig.482 Det stämmer väl 
med värderingarna förmedlade i den här studiens fall och i stödjande 
material. Själva motiveringen till att bygga nya arenor handlar om att 
radikalt förändra rådande ordning. Med hänvisningar till att ursprunget 
till förändringens vindar är Amerika (eller specifikt usa) följer också att 
inga alternativ var möjliga. En liknande bild förmedlas också av Björk 
(2016) när han analyserar hur förändringar av svensk ishockey genere-
rade reaktioner i skilda forum.483 I sina empiriska genomgångar av upp-
levelsen av amerikanisering i Europa sätter Rob Kroes (1996) fingret på 
att Amerika tilldelas en mängd relaterade men mångfacetterade roller. 
Gällande exempelvis film i Nederländerna visar han hur amerikansk 
film kunde kritiseras på såväl estetiska grunder – för att korrumpera 
höga kulturella värden, som på moraliska grunder – hur filmen lockade 
in människor i biografens mörker och hur ett medierat Amerika genom 
modernisering hotade själva kärnan i vad det innebar att vara neder-
ländsk.484 Samma kulturella och moraliska kritik finns också riktad mot 
den upplevda amerikaniseringen av europeisk idrott.

482 Se framför allt kapitel 1 ”American Culture in European Metaphors” i Rob Kroes, If You’ve 
Seen One You’ve Seen the Mall: Europeans and American Mass Culture, Urbana, IL, 1996.

483 Björk, 2016, s. 11.
484 Kroes, 1996, s. 91–92.
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Poängen med amerikanisering som det beskrivs med utgångspunkt 
hos Kroes är att de transatlantiska relationerna helst bör förstås som 
komplexa, inte bara som mångtydiga utan också som väldigt föränder-
liga. Det innebär också att försök att runda komplexiteten – att direkt- 
överföra det upplevt amerikanska med hopp om likvärdig effekt – kan 
slå fel. Elitidrott i usa och Kanada är organiserad på radikalt annor-
lunda sätt än i Sverige och stora delar av övriga Europa. I usa har den 
federala regeringen valt att förlägga idrottspolitiken till delstatlig nivå. 
Det finns ingen idrottsminister, ingen federal idrottspolitik, ingen mot-
svarighet till RF och inga idrottsanslag. Det har varit – och är – upp till 
individuella stater och individuella idrotter att organisera och finansiera 
idrotten. Det amerikanska Fotbollförbundet United States Soccer Fede-
ration mottar inga federala anslag. Istället är det främst sponsorpengar, 
tv-avtal och försäljningen av mediarättigheter och -licenser som finan-
sierar verksamheten.485 Att ansvaret för idrotterna ligger hos delstaterna 
och hos idrotterna själva är anledningen till den utvecklade skolidrotten 
som tar stor plats ända upp till universitets- och collegenivå och till 
franchisesystemet med stängda ligor. Det gör också att det blir något 
missvisande att göra direkta komparationer mellan olika system, exem-
pelvis mellan Sverige och usa. Men, skillnaderna påverkar också hur 
idrottsarenorna fungerar. På illustrationen på sidan 185 har jag kart-
lagt alla Major Leagues-arenor och universitets- och collegearenorna 
för de högst rankade nivåerna inom ncaa gällande football och bas-
ket.486 Illustrationen visar med tydlighet att de flesta arenor är fördelade 
till egna marknads- och upptagningsområden för besökare och att de 
flesta arenor ligger i anslutning till usa:s större urbana kluster. I stör-
re storstadsområden och metropoliserade områden med miljonbefolk-
ning finns underlag för konkurrerande idrotter – men ingen stad, oav-
sett storlek, har fler än två lag inom samma idrott. Ekonomiskt handlar 
idrott på elitnivå i usa och Kanada om en högkvalitativ produkt som 
sparsmakat portioneras ut medan efterfrågan hålls hög. Baserat på den-
na exklusivitet kan ägare till lag och arenor utforma såväl byggnader 
som verksamheter för att rama in produkten på likvärdig exklusiv nivå. 
Elitidrott i usa och Kanada, såväl professionell som på amatörnivå, or-
ganiseras därmed enligt tydliga marknadsprinciper.487

485 Grant Thornton llp, Consolidated Financial Statements and Report of Independent Certified 
Public Accountants, Chicago, 2019.

486 National Collegiate Athletic Association (ncaa) är det största nationella förbundet för 
organiserandet av idrott på högskolenivå i usa, www.ncaa.com.

487 Det gäller även universitets- och collegeidrott. Där organiseras idrott paradoxalt nog som 



Alla arenor tillhörande lagen i MLB, NFL, NBA, NHL, MLS samt NCAA D1 Football 
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Jag vill mena att problem uppstår om försök görs att direktöverfö-
ra detta, utan medling, till europeiska och svenska förhållanden. Det är 
bristen på djupare förståelse för nordamerikansk idrott och nordameri- 
kansk idrottsarkitektur i usa och Kanada som leder till såväl kultur- 
ella som moraliska nedvärderingar av den amerikanska idrottsarkitektur- 
aktanten.488 Det är även samma brist på förståelse som genererar falska 
förhoppningar att om bara arenorna utformas som i usa kommer åskå-
darna även att bete sig som i usa, det vill säga konsumera. Som en infor-
mant uttryckte det i samband med att hockeypubliken valde att intensivt 
följa matchen på sina platser istället för att uppehålla sig i kioskerna i 
foajéerna: ”man sitter pall på sin plats”.489 Det vill säga att trots att han 
rumsligt utformat och utrustat arenan för ökad konsumtion ledde inte 
det automatiskt till att besökarna uppfyllde hans förväntningar.

Relationerna mellan Amerika (som föreställning eller konkretise-
rat som usa och/eller Kanada) och Sverige består inte av några mellan- 
händer i ant-mening – att definiera input räcker inte för att definiera 
output eller vice versa – något händer på vägen. Viktigt att lyfta fram 
gällande mobiliseringen av amerikanska aktanter och aktörer är att ”det 
amerikanska” aldrig kopieras rakt av och aldrig implementeras som hel-
het. Det är ett – från svenskt håll – aktivt urval av detaljer, som sedan 
anpassas till svenska förhållanden. Bergfjord redogör exempelvis för hur 
han tog sina mätningar av amerikanska arenor och sedan skalade ned dem 
till svenska förhållanden i arbetet med Löfbergs Arena.490 Urvalet och 
anpassningen sätter fingret på ett par skilda ting. Det är ett konkret ex-
empel på den definition av begreppet amerikanisering som innebär att 
det är en öppen och oförutsägbar process, där amerikanska influenser 
som tas och tas emot, förändras i viss grad och anpassas till situationen 
i mottagarlandet.491 Den här synen på amerikanisering skiljer sig från 
ett centrum–periferi-perspektiv där ”Amerika” aktivt förmedlar ameri-
kanska företeelser till en passiv omvärld.492 Den skiljer sig också från ett 

en kommersialiserad mångmiljonindustri inom ramen för icke-vinstdrivande verksamhe-
ter. Se kapitel 1 ”Ivory Towers: A Business Model” i John C. Barnes, Same Players, Different 
Game: An Examination of the Commercial College Athletics Industry, Albuquerque, NM, 2020.

488 Björk gör en genomgång av reaktioner på upplevd amerikanisering av ishockey under 
1990-talet vilka innehåller begrepp som ”smaklöshet” och ”McDonaldisering”, Björk, 
2016.

489 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
490 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
491 Det blågula stjärnbaneret: USA:s närvaro och inflytande i Sverige (red.) Erik Åsard & Dag 

Blanck, Stockholm, 2016, s. 33.
492 Appadurai, 1990, s. 296.
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perspektiv där amerikanisering likställs med ett slags allmän moderni-
seringsprocess som har sin uppkomst i framför allt usa.493 Vid en första 
anblick kan den här avhandlingen verka motsäga det sistnämnda påstå-
endet – det handlar ju trots allt om en utveckling som går från Kansas 
City, över New York City och Miami för att sedan korsa Atlanten. Men, 
min poäng är att flödet inte är enkelriktat – det går åt båda hållen, vilket 
diskuteras längre ned.

Här måste också en nyansering rörande de båda idrotterna in-
föras. Gällande ishockey är Nordamerika genom usa och Kanada den 
stora dominanten medan det för fotbollen är Europa som innehar mot-
svarande roll. Backman & Carlsson (2020) beskriver till exempel att 
det är förståeligt att den nordamerikanska ishockeyligan nhl med sin 
kommersiella logik, relation till underhållningsindustrin och sin över-
lägsna produkt influerar svensk ishockey.494 Inom fotbollen intar istället 
de europeiska ligorna med det engelska Premier League i toppen den 
positionen. Följaktligen är de generella flödena från Europa (inklusive 
Sverige) till Amerika starkare gällande fotbollen än ishockeyn.

De flöden som upprättas mellan ”Amerika” och Sverige gäller inte 
bara aktanter – även konkreta aktörer som specifika arenor eller detaljer 
i arenor mobiliseras. Samtliga informanter uppgav att de i sina arbeten 
med respektive arena gjort omfattande studieresor både inom och utom 
Sveriges gränser.495 Flera av dem inkluderade resor till Nordamerika. I 
resan Bergfjord gjorde till usa och Kanada studerade han flera arenors 
formgivning. Han mätte upp siktlinjer och gradängernas lutningsgrad, 
han studerade den rumsliga dispositionen gällande vip-loger och foajé-
er.496 Arenor i usa och Kanada har mobiliserats även på andra sätt. I 
Stockholm uppmärksammades en resa som representanter för Stock-
holms stad företagit sig till usa på inbjudan av aeg – som samtidigt 
uppvaktade staden för att tilldelas driften av Tele2 Arena. Bland an-
nat besöktes både en hockeymatch och en basketmatch i TD Garden i 
Boston, Massachusetts – en arena som sedan lyftes fram som exempel i 
arbetet med Tele2 Arena.497

493 Appadurai, 1996, s. 31–32.
494 Backman & Carlsson, 2020, s. 453–454.
495 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Intervju med Fredrik Källström, White Arkitek-

ter, Stockholm, 2018-05-16; Intervju med Peder Knutsson et al., Tengbom (tidigare Ar-
koteknik); Kalmar FF, Guldfågeln Arena, Kalmar, 2018-10-03; Intervju med Percy Nils-
son, 2018-06-08.

496 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
497 Karl-Johan Karlsson & Elisabeth Marmorstein, Expressen, ”Nöjesjätte bjöd politiker på 

biljetter”, www.expressen.se, 2013-12-09, hämtad: 2022-05-23.
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Både aktanter och aktörer med ursprung i usa och Kanada har 
getts verkan i aktör-nätverk när arenor konceptualiserats, planerats, 
byggts och brukas i Sverige. I de sätt aktörer har mobiliserats i svenska 
arenor bekräftas också Kansas City som centralnod. Aktörerna har ut-
gjorts av arkitekter eller arkitektkontor verksamma i utformningen av 
de svenska arenorna; av hela eller specifika delar av amerikanska arenor 
vilka fungerat som inspiration eller förebilder; av föreställningar om 
hur idrottskultur och idrottsarkitektur kan förändra deras svenska mot-
svarigheter.

Det aktiva urvalet i amerikaniseringen och anpassningen till lo-
kala förutsättningar sätter också fingret på att det globala tillståndet och 
globaliseringen som process alltid måste konkretiseras och föras ned till 
lokala uttryck. Globaliseringen, oavsett om den hålls på en hög och ab-
strakt nivå, eller förs ned till en mer konkret ”amerikanisering”, kan 
inte existera utanför det lokala. Flödena måste alltid utmynna i en lokal 
interaktion med vad som än fanns där före. De mätningar Bergfjord 
gjorde i Ottawa, eller de influenser kultur- och fastighetsborgarrådet 
Madeleine Sjöstedt med flera tog med sig från Boston, anpassades till 
de lokala förhållandena i Karlstad och Stockholm. Mobiliseringen av 
nordamerikanska aktörer och aktanter sker därmed i relationer mellan 
medlare och inte mellanhänder. I texter om hok Sport, Labinski och 
Joe Robbie Stadium lyfts det ofta fram att efter club seats i Miami finns 
det ingen arena som inte har dem.498 Det är naturligtvis en överdrift, 
men likväl har alla arenor som uppförts i den svenska arenaboomen 
–  var och en på sitt sätt – ett betydligt större fokus på premiumplatser 
och loger än tidigare generationers arenor. Club seats i Joe Robbie Sta-
dium blev en konkret aktör som sedan i medierad form mobiliserats på 
närmast global skala. Det innebär naturligtvis inte att alla upphovsper-
soner som placerar in premiumplatser i en arena direkt refererar Joe 
Robbie Stadium i Miami Gardens, Florida. Istället är det ett exempel på 
ett analytiskt sammansatt aktör-nätverk som inkluderar rörelser över 
såväl tid som rum.

Joe Robbie Stadium är en aktör i det aktör-nätverk jag beskriver 
och analyserar. Det sätter också fingret på att flödena inte behöver vara 
direkta mellan punkt A och punkt B. Tvärtom tar de ofta omvägar och 
omförhandlas på vägen – det vill säga att andra aktörer mobiliseras och 

498 Se exempelvis: King, www.sportbusinessjournal.com, 2010-03-22, hämtad: 2022-03-09; 
Horrow & Swatek, 2011, s. 75–76; Gina Stingley, Populous, ”Populous Founder Ron La-
binski to Receive Stadium Managers Association Lifetime Achievement Award”, www.
populous.com, 2011-02-08, hämtad: 2022-04-03.
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andra aktör-nätverk upprättas som genererar verkan. De transnationel-
la flödena handlar därmed inte bara om ”Amerika”. Fredrik Källström, 
White Arkitekter, arkitekt för Tele2 Arena, beskriver istället relationer-
na i termer av en global utveckling.499 Och även om han i intervjun disku-
terar Amerika är den arena han oftast refererar till inte en amerikansk 
utan en tysk: Allianz Arena, uppförd 2005 i München och ritad av det 
schweiziska arkitektkontoret Herzog & de Meuron. Mobilisering av Al-
lianz Arena skedde också av Kalmar FF:s Ronny Nilsson i arbetet med 
Guldfågeln Arena i Kalmar.500 Faktum är att Allianz Arena utgör en nod 
–  ett slags superaktör – i den nutida arenahistorien.501 Allianz Arena kan 
också användas för att beskriva hur relationerna flödar kors och tvärs. 
Den schweiziska arkitektduon Herzog & de Meuron var naturligtvis 
inte ensamma i arbetet med Allianz Arena. Som teknisk konsult anlita-
des ArupSport, sektionen för idrottsarkitektur vid det multinationella 
teknikkonsultföretaget Arup.502 Chefsarkitekt på ArupSport var då J. 
Parrish som tidigare innehaft samma roll på lobb Sports Architectu-
re – det engelska kontor som gick samman med hok Sport och sedan 
bildade Populous.

Mobiliseringen av aktörer och aktanter från the Kansas City 
Connection upprättas genom asymmetriska transnationella flöden. I 
nedmonterandet av olika former av barriärer: tekniska, juridiska, kul-
turella har det successivt inte bara blivit möjligt utan uppfattats som 
närmast nödvändigt att mobilisera amerikanska aktanter och aktörer 
för att möta den upplevda konkurrensen. Den processen av närmande 
brukar beskrivas med termen globalisering.

glokalisering i det globala tillståndet

För den storskaliga idrottsarkitekturen är Kansas City centralnoden i 
ett globalt fält. I staden är det tätare mellan arkitektkontor specialisera-
de på arenor än någon annanstans. Det har sedan 1970-talet utvecklats 
en högst specialiserad infrastruktur för utveckling, produktion och för-
nyelse av idrottsarkitektur. Utvecklingen svarar mot nyliberaliseringens 

499 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
500 Anders Blank, ”Persson: ’En fantastisk potential för Kalmar’”, Barometern-OT 2009-12-

02, s. 27.
501 John et al., 2013. Något som beskrivs vidare i följande kapitel.
502 Stephen Burrows et al., ”The Allianz Arena: A New Football Stadium for Munich, Ger-

many”, The Arup Journal 2006:1; J Parrish, ”The Architectural Design Concept”, The Arup 
Journal 2009:1.
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och globaliseringens logiker, där specialisering och marknadsanpass-
ning utgör ledord. Teknologisk utveckling och nedmontering av natio-
nella barriärer har lett till att Kansas City som nod för arenaarkitektur 
kunnat konsolideras och mobiliseras på global nivå. Roland Robertson 
(1992) beskriver globalisering som ett begrepp vilket pekar ”both to 
the compression of the world and the intensification of the world as a 
whole”.503 För arenaidrottens fält handlar det därmed i det första ledet 
om att transnationella relationer inte bara blir möjliga utan också blir 
enklare att upprätta; och i det andra ledet om att gränserna mellan olika 
logiker suddas ut. Att mobilisera aktörer och aktanter från andra platser 
och praktiker blir något som sker närmast standardiserat.

Denna intensifierade och transnationella mobilisering av aktörer 
stämmer överens med Sassens definition av hur globalisering fungerar 
och förankras på urban nivå. En fundamental poäng hos Sassen är att 
det inte går att tala om Globaliseringen i bestämd form singular med inle-
dande versal. I Sassens förståelse blir globalisering ett samlingsbegrepp 
för en mängd rörelser, kopplingar och utvecklingar som fungerar på nå-
got olika sätt inom sina respektive delfält. Varje delfält skapar sin egen 
geografi, vilken också följer sin egen logik. I denna geografi existerar 
globala städer, noder som tillhandahåller nödvändig infrastruktur, spe-
cialisering och konkret förankring.504 De globala finansmarknadernas 
New York, London och Frankfurt är exempel på städer som erbjuder 
högt specialiserad och nödvändig expertis, medan själva marknadsplat-
serna digitaliserats och flyttat in i serverhallar i New Jersey, Slough, Ba-
sildon och Bergen-Enkheim. De globala finansmarknaderna förankras 
därmed strukturellt och tekniskt på fysiska platser bestående både av 
själva städerna men också av deras för- och grannstäder. För andra glo-
bala fält gäller andra platser och andra logiker. För den globala varu-
transporten utgör Shanghai, Singapore, Rotterdam och Los Angeles 
globala städer, men också Suez- och Panamakanalerna och Malacka- 
sundet måste räknas in som noder.505

Kansas City utgör centralnoden i det globala fält som är arena- 
arkitektur. I de flesta arenaprojekt jag studerat, såväl fallstudier som an-
dra, samarbetar de internationella kontoren med lokala kontor.506 De 

503 Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, London, 1992, s. 8.
504 Sassen, 2007, s. 339, 357.
505 Saskia Sassen, Cities in a World Economy, Thousand Oaks, CA, 2012, s. 111–114.
506 Ett redan omnämnt exempel är Wembley Stadium i London där Populous från Kansas 

City samarbetade med den brittiske arkitekten Norman Foster. I Sverige anlitades Popu-
lous som konsulter i uppförandet av Friends Arena där de lokala kontoren utgjordes av 
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verksamma relationer som etableras kan beskrivas som ett slags hybrid 
mellan det globala och det lokala, vad Robertson (2012) kallat det gloka-
la.507 De upprättande av aktör-nätverk genom transnationella relationer 
jag beskriver preciseras bättre med Robertsons begrepp glokalisering än 
med globalisering. Richard Giulianotti har konsekvent tillämpat Ro-
bertsons begrepp på idrotten.508 Giulianotti går till och med så långt 
att han hävdar att idrott är en av de viktigaste kulturella drivkrafterna 
bakom globaliseringen.509 Som jag har beskrivit i mina exempel från 
Kansas City och den engelska fotbollen är inte globaliseringen en ho-
mogen kraft som sprids med riktning och mål och där motsatsen till 
detta enhetliga globala skulle utgöras av heterogena lokaliteter. Istäl-
let ser jag – i enlighet Robertsons begreppsdefinitioner – globalise-
ring som något mångfacetterat, dynamiskt, multipelt som på skilda 
platser och i skilda samhällssfärer agerar enligt egna logiker.510 Idrott 
är ett utmärkt exempel på hur det globala inte är något som står i ett 
motsatsförhållande till det lokala. Tvärtom kan glokaliserande krafter 
istället betona det lokala. Konkreta händelser är internationella mäs-
terskapsturneringar där det lokala – en individ eller lag representeran-
de en klubb eller ett land – betonas eller till och med förstärks genom 
globaliserande tendenser.511

Den globala ordningen kan dock problematiseras. Harvey (2005) 
beskriver nationalism formad runt sport på följande sätt:

[T]he neoliberal state needs nationalism of a certain sort to survive. For-
ced to operate as a competitive agent in the world market and seeking to 
establish the best possible business climate, it mobilizes nationalism in 
its effort to succeed. Competition produces ephemeral winners and lo-
sers in the global struggle for position, and this in itself can be a source of 

Berg Arkitektkontor och Arkitekterna Krook & Tjäder.
507 Roland Robertson, ”Globalisation or Glocalisation?”, i Journal of International Communica-

tion 18:2, 2012, s. 191, 194.
508 Se exempelvis: Richard Giulianotti, ”Sport Spectators and the Social Consequences of 

Commodification”, i Journal of Sport and Social Issues 29:4, 2016b; Richard Giulianotti & 
Dino Numerato, ”Global Sport and Consumer Culture: An Introduction”, i Journal of 
Consumer Culture 18:2, 2017. Giulianotti och Robertson har även samarbetat om idrott 
och glokalisering: Richard Giulianotti & Roland Robertson, ”The Globalization of Foot-
ball: A Study in the Glocalization of the ’Serious Life’”, i The British Journal of Sociology 
55:4, 2004; Giulianotti & Robertson, 2007; Richard Giulianotti & Roland Robertson, 
”Forms of Glocalization”, i Sociology 41:1, 2016.

509 Richard Giulianotti, ”Sport and Globalization: A Sociological Analysis of the Major Is-
sues”, i Przegląd Socjologiczny 62:3, 2013.

510 Robertson, 2012.
511 Richard Giulianotti, Sport: A Critical Sociology, Cambridge & Malden, MA, 2016a, s. 209.
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national pride or of national soul-searching. Nationalism around sports 
competitions between nations is a sign of this.512

Genom idrott på den allra högsta nivån genereras därigenom en pa-
radox. Nyliberala krafter agerar å ena sidan för att montera ned statli-
ga och nationella hinder för transaktioner kopplade till idrottsvärlden. 
Men, i och med att detta sker inom nationalstatssystemet som etablerad 
struktur, används just det nationella som konkurrensfördel. Den glo-
kaliserade paradoxen uttrycks i hur idrott organiseras på global skala 
genom överstatliga förbund: för fotbollen fifa (och för Europa uefa), 
för ishockeyn iihf och iok. Dessa organisationer är starka aktörer och 
drivande i professionaliseringen och kommersialiseringen av idrotten. 
De återkommande mästerskapen har utvecklats till vad som beskrivs 
som globala ”mega-events” där sommar-OS och världsmästerskapen 
i fotboll intar toppositionerna. Kostnaderna för att arrangera ett me-
ga-event har närmast skenat – inte minst när det kommer till uppför- 
andet av nya arenor som efteråt förvandlas till vita elefanter.513 Inför och 
under dessa mega-events blir såväl idrotten som arenorna medier för att 
kortsiktigt positionera individuella städer och länder i den globala kon-
kurrensen. Under själva mega-eventet fungerar de ofta både idrottsligt 
och ekonomiskt väl, medan de i efterhand förvandlas till funktionella, 
och förhållandevis ofta, ekonomiska problem. Billing, Franzén & Pe-
terson (2006) beskriver hur fotbolls-EM i Sverige 1992 avslöjade en ny 
typ av inramning av fotbollen i Sverige. Den blev en fest, ett spektakel, 
och en del av underhållningsindustrin.514 Tillsammans med det svens-
ka landslagets framgångar i fotbolls-VM i usa två år senare lade dessa 
mega-events grunden för det breda fotbollsintresset i Sverige. Det sker 
därmed parallellt med att den europeiska klubbfotbollen nyliberaliseras 
med Premier League som dragdjur och att de fyra största amerikanska 
Major League-idrotterna genomgår liknande processer.

512 Harvey, 2005, s. 85–86.
513 En vit elefant är något prestigefullt som ägaren inte kan göra sig av med men vars omkost-

nader vida överstiger dess brukbarhet. Uttrycket kommer från Sydostasien där monarker 
tidigare kunde ge bort vita elefanter i gåva. I och med att djuren var heliga kunde de inte 
användas som arbetsdjur och fick inte heller skänkas vidare. Samtidigt innebar skötseln av 
de stora djuren stora omkostnader. Idrottsarenor som uppförs för ett mästerskap men som 
efteråt är för stora och för dyra att använda för idrott på lokal nivå brukar idag omnämnas 
just som vita elefanter. Uppmärksammade exempel är OS-arenorna i Aten (2004) och Rio 
de Janeiro (2016) samt fotbollsarenorna till VM i Brasilien (2014), där många står oanvända 
eller till och med övergivna. Se exempelvis Jens Alm & Harry Arne Solberg, ”Hosting Major 
Sports Events: The Challenge of Taming White Elephants”, i Leisure Studies 35:5, 2014.

514 Billing et al., 2006, s. 94.
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Ett annat exempel på glokaliserade tendenser inom den interna-
tionella idrotten är hur uefa omorganiserade Europacupen till Cham-
pions League parallellt med bildandet av Premier League i England. 
uefa Champions League anses idag vara den mest prestigefyllda täv-
lingen för klubblag, och den stora mängd pengar tävlingen omsätter är 
ofta direkt avgörande för de individuella lagens ekonomi. Att ta sig till 
Europaspel blir ofta ett huvudsakligt mål för lagen i Europas nationella 
ligor.515 De internationella mästerskapsserierna (uefa Champions Le-
ague, uefa Europa League, uefa Europa Conference League, fifa 
Club World Cup) blir målet för vilket klubbarnas verksamhet utformas. 
Sättet att ta sig dit är dock genom att placera sig högt i de nationella 
ligorna och cuperna. Här går det därmed att identifiera en balansgång 
mellan en lokalt inriktad verksamhet och ett regionalt eller globalt fo-
kus. Hur uefa väljer att utforma turneringarna, ranka de nationella 
ligorna och fördela tillgängliga platser och möjligheter till avancemang 
ger verkan på lokal nivå. Kommodifieringen och kommersialiseringen 
av de paneuropeiska ligorna, såväl som de stora mästerskapen, är dri-
vande i utvecklingen av fotbollen generellt.516 Min poäng är att fotboll 
som praktik är ett transnationellt formerat aktör-nätverk vilket organi-
seras på flera parallella nivåer. uefa har utformat Champions League 
för de dominerande lagen i de största ligorna, och det har skett enligt 
nyliberalismens logiker.517 uefa är dock ett överstatligt förbund vars 
verksamhet och inriktning gör saker på den lokala nivån. Hur uefa 
agerar påverkar hur svenska fotbollsföreningar bedriver sin verksamhet, 
och det påverkar hur svenska fotbollsföreningar identifierar behov och 
önskemål relaterade till den fysiska miljön.

I material om fallen Tele2 Arena och Guldfågeln Arena samt i 
kompletterande material om övriga svenska fotbollsarenor, återkommer 
SvFF:s och uefa:s arenakrav – vilka måste uppfyllas för spel i de svens-
ka och europeiska ligorna och cuperna. Arenakraven reglerar själva spel-
planen och det som krävs för genomförandet av sanktionerade matcher. 

515 Arne Niemann & Alexander Brand, ”The uefa Champions League: A Political Myth?”, i 
Soccer & Society 21:3, 2019.

516 Matthew Holt, uefa, Governance, and the Control of Club Competition in European Football, 
The Football Governance Research Centre, Birkbeck College, University of London & 
The Birkbeck Sport Business Centre, London, 2009; Renata Włoch, ”uefa as a New 
Agent of Global Governance: A Case Study of Relations Between uefa and the Polish 
Government Against the Background of the uefa euro 2012”, i Journal of Sport and Social 
Issues 37:3, 2012.

517 Richard Giulianotti & Roland Robertson, ”Mapping the Global Football Field: A Socio-
logical Model of Transnational Forces within the World Game”, i The British Journal of 
Sociology 63:2, 2012, s. 225.
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De innefattar tekniska detaljer som planens mått, att markvärme finns, 
att målen har nät, innehållet i omklädningsrum, et cetera. Arenakra-
ven reglerar också handikappanpassning, sanitära krav och säkerhet för 
dem som utövar och dem som beskådar idrotten. Utöver det handlar 
arenakraven om antal platser på arenan och fördelningen mellan sitt- 
och ståplatser samt antalet platser under tak. Kraven specificerar även 
att det ska finnas ett antal vip-platser på bästa plats med tillhörande yta 
för representation, och att försäljning och servering ska finnas överallt 
där åskådare befinner sig. Slutligen handlar en stor del av kraven om 
olika former av mediering. Allt från rätt ljusförhållanden till parkering 
för mediabussar, antalet kommentatorsbås och utrymmen för intervju-
er, men också att det finns tillräckligt starkt wifi för att samtliga åskåda-
re ska kunna strömma ljud och bild samtidigt.518 Arenakraven är till stor 
del utformade för en kommersialiserad och medierad inramning av fot-
bollen. Det vill säga motsvarande den kommersialiserade och mediera- 
de fotboll uefa förmedlar i sin verksamhet och som konkretiseras i de 
paneuropeiska cuperna. På grund av den ekonomiska betydelsen av att 
ta sig till Europaspel blir arenakraven en konkret aktör i varför arenor 
byggs eller byggs om, och vidare styrande för delar av deras innehåll 
och funktioner. Arenakraven handlar enbart om just innehåll – de dis-
kuterar inte utformning, förutom gällande vissa säkerhetsaspekter. I en 
komparation mellan byggda arenor är det tydligt att arenakraven har 
tolkats och därmed konkretiserats och tilldelats verkan på likartade sätt 
–  såväl inom som utom landets gränser. I det aktör-nätverk som skisse-
ras här är arenakraven en aktör som mobiliseras, vilket alltid sker i rela-
tion till andra aktörer och aktanter. Som kapitlet visar är såväl aktörer 
som aktanter från Nordamerika framträdande. Mobiliseringen kan ske 
i upprättandet av direkta relationer, eller transformeras via medlare som 
den engelska fotbollen. Oavsett hur så sker en omförhandling där det 
som mobiliseras möter lokala förutsättningar. Det vill säga att relatio-
nerna upprättas transnationellt och på global nivå, samtidigt som det 
inte rör sig om en medveten globalisering med riktning och mål, utan 
om en glokalisering där det globala tar form i mötet med det lokala.

518 Svenska Fotbollförbundet, Arenakrav i Allsvenskan: beslutade av Svenska Fotbollförbundets 
(SvFF) representantskap den 27 november 2020, Stockholm, 2020; Union of European Foot-
ball Associations (uefa), uefa Stadium Infrastructure Regulations: Edition 2018, Nyon, 2018.
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global motor: teknologisering

Den snabba teknologiska utvecklingen under 1900-talet beskrivs som 
avgörande både för globalisering och nyliberalisering. Det är den tek-
niska utvecklingen inom transport och kommunikation som får avstånd 
i världen att krympa och därmed öppna upp för den senaste globala fa-
sen.519 Det är också kommunikationsteknologin – då framför allt den 
elektroniska och sedan digitala revolutionen – som understödjer nylibe-
raliseringens behov av marknadsinformation.520 Appadurai identifierar 
technoscape som komplexa flöden av såväl enklare som avancerad tekno-
logi, vilka inte lyder under en enhetlig rationalitet utan av en mängd 
förhållanden mellan pengaflöden, politiska möjligheter och tillgången 
till arbetskraft.521 I den här studien handlar de teknologiska flödena 
framför allt om högteknologi och hur teknik mobiliseras i aktörform i 
arenaarkitektur. Fredrik Källström, som ledde arbetet med Tele2 Arena 
hos White Arkitekter tillsammans med Monica von Schmalensee, beto-
nar att den mjukvara Arup bidrog med – som de utvecklat för Allianz 
Arena i München och Beijing National Stadium – var avgörande för 
arbetet med Tele2 Arena.522 Den digitala tekniken lät White Arkitekter 
upprätta Tele2 Arena som ett digitalt rum långt innan det existerade 
som ett fysiskt rum. Tekniken tillät även uträkningar och laborationer 
som knappast varit möjliga för hand inom de rådande ekonomiska och 
tidsmässiga ramarna.

De nutida arenornas digitala rum kommer vidare att analyseras i 
kapitel fyra, här räcker det med att konstatera att den elektroniska och 
digitala tekniken långtgående används både för kommodifierings- och 
kommersialiseringsprocesser. I varje ishockeyarena sitter en mediakub – 
också kallad jumbotron – över isen. Där varvas matchinformation som 
ställning, matchklocka, aktuell period, et cetera, med statistik, repriser, 
underhållning, stämningshöjande videor och reklam. På ett liknande 
sätt används storbildsskärmar i fotbollsarenorna.523 De stora skärmar-

519 Sassen, 2007, s. 329, 334.
520 Harvey, 2005, s. 3–4.
521 Appadurai, 1996, s. 34.
522 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16; Parrish, 2009, s. 10.
523 Det gäller såväl studiens fall som andra nationella och internationella arenor besökta 

inom ramen för projektet. I samtliga fallstudiens arenor installerades storbildsskärmar i 
samband med att de uppfördes. Mediakuben i Löfbergs Arena har bytts ut två gånger, 
senast 2016: Färjestad BK, ”Mediakuben monteras ned”, www.farjestadbk.se, odaterad 
2016, hämtad: 2022-04-01. I Malmö Arena installerade man 2018 en 165 kvadratmeter 
stor mediakub: Malmö Redhawks, ”Redhawks först i Europa med unikt mervärde”, www.
malmoredhawks.com, odaterad 2018, hämtad: 2022-04-01.



196

nordell | arenaboom

na kombineras ofta med mindre i foajéer, loger och lounger och med 
internetbaserade lösningar som hemsidor och applikationer som till-
sammans upprättar arenans digitala rum. I det digitala rummet – som 
därmed överlappar det fysiska rummet – används tekniska lösningar för 
att upprätta flöden av information, kommunikation och försäljning.

Det transnationella tekniska flödet har vidare möjliggjort och 
kontinuerligt förenklat mobiliseringen av fler aktörer och upprättandet 
av aktör-nätverk inom idrotten och idrottsarenorna. Den krympning 
av världen det globala tillståndet innebär förenklar mobiliserandet av 
aktörer som tidigare befunnit sig på för stora avstånd i tid och rum. 
Ett exempel är det kommersiella jetflyget som stadigt expanderat un-
der efterkrigstiden. Det var med det kommersiella flyget som svenska 
ishockeyspelare på ett rationellt sätt kunde ta sig till Nordamerika och 
nhl. Det var även det kommersiella flyget som gjorde weekend-resor 
till England möjliga, vilket öppnade upp möjligheten för svenska sup-
portrar att besöka engelska fotbollsligor, något som blev utbrett från 
och med 1990-talet.524

Den tekniska utvecklingen av flyget – till vilket får inräknas orga-
niseringen av själva flygandet genom flygbolag, resebolag, et cetera – är 
inte av ensam betydelse. Tvärtom är det en aktör bland flera som sätts 
samman i ett aktör-nätverk. Fundamentalt är hur den informationstek-
nologiska utvecklingen av massmedia förändrade idrotten och idrotts- 
arenorna under 1980- och 90-talen (och fortsatt efter millennieskiftet). 
Relationen är genomgående av djup och paradoxal karaktär – något 
som karakteriserar hela dess historia, och vilket beforskas som ett eget 
fält inom medieforskning och idrottsforskning. Paradoxen ligger i att 
livesändning av idrott i media – först radio, sedan tv, sedan internetba-
serade strömningstjänster – setts som den allra största konkurrenten till 
att få människor att besöka arenorna för att beskåda idrott. Samtidigt 
har den medierade idrotten genom sändningsrättigheter och sponsor-
kontrakt utvecklats till den absolut största inkomstkällan för idrottens 
ligor och lag.525 Paradoxen har dock fler dimensioner. Medierad idrott 
ses som en konkurrent till lokal liveidrott genom att den ger tillgång 
till annars icke-tillgänglig idrott, vilket innebär att konkurrensen hård-
nar. Samtidigt kan medierad idrott i sig öka spridningen av den egna 
idrotten/ligan/laget, vilket kan verka positivt på det generella intresset 

524 Andersson & Hognestad, 2017, s. 708.
525 Cornel Sandvoss, A Game of Two Halves: Football, Fandom, Television and Globalization, Lon-

don, 2003, s. 82; Andersson & Hognestad, 2017, s. 711.
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och öka möjligheten till exponering.526 Ju bättre tekniken är, ju enklare 
konsumtionen av medierad idrott blir – desto djupare och mer komplex 
blir paradoxen. Idag är relationen mellan idrott och media av nodkarak-
tär, det vill säga något kring vilket hela aktör-nätverk upprättas – vilket 
redan exemplifierats ovan i diskussionen om Premier League i England.

Konkurrensen mellan liveidrott och medierad idrott är inte ny 
utan kan spåras till den utveckling som skedde i usa under 1960- 
talet, då underhållningsvärdet i framför allt sändningar av football öka-
des genom grafik, split screens, planmikrofoner, intervjuer, med mera. 
Genom att öka dramatiken sökte man bredda åskådarunderlaget genom 
att erbjuda tittarna något extra.527 Dramatiseringen av tv-idrotten har 
sedan tagits efter i andra delar av världen. För svensk del finns vissa 
nyckelhändelser. 1969 säkrade de nationella skandinaviska tv-bolagen 
ett avtal för att visa engelsk ligafotboll under den svenska fotbollens 
vinteruppehåll. Det har tolkats som bidragande orsak till att åskådar- 
antalet sjönk på svenska fotbollsarenor under de följande åren.528 En 
annan nyckelhändelse var när TV3 1987 bröt tv-monopolet genom att 
sända via satellit från London. Ytterligare en annan nyckelhändelse var 
när samma tv-kanal köpte rättigheterna att sända hockey-VM (från det 
nybyggda Globen) två år senare. Ytterligare tre år senare, 1992, blev 
TV4 första kommersiella och reklamfinansierade kanal som sände via 
marknätet, sportsändningar utgjorde från starten ett viktigt inslag.529 
En lika viktig men mer svårdaterad händelse är framväxten av digitala 
sändningar via internet, som fullkomligt ritat om kartan gällande det 
medierade idrottsutbudet. Poängen här är att visa hur exempelvis ut-
vecklingen i usa tidsmässigt överensstämmer med att nyskapande och 
publiktillvänd arenaarkitektur växer fram i Houston och Kansas City. 
Vidare hur den engelska fotbollen multimodalt verkat i Sverige under 
lång tid. Slutligen är poängen att visa hur den idrott i förändring under 
1980- och 90-talen jag inledde kapitlet med att beskriva, sammanfaller 
med att medierad idrott genomgår dramatiska förändringar under sam-
ma period.

Förändringarna speglas också i de relationer och de avtal om 
sändningsrättigheter som tecknats mellan förbund, ligaföreningar och 
mediebolag. På 1970-talet tecknades avtal mellan Svensk Elitfotboll 

526 Andersson & Hognestad, 2017, s. 711.
527 Reimer, 2004, s. 175.
528 Andersson & Hognestad, 2017, s. 708.
529 Reimer, 2002, s. 153–154, 164–165.
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(sef) och tipstjänst om att föreningarna fick dela på 4,6 miljoner kr 
i utbyte mot att de fanns med på tipskupongen. 1995 skapade SvFF 
och sef ett nytt avtal som gav dem 20 miljoner kr för rättigheterna till 
både landslaget och Allsvenskan.530 Som jämförelse kan nämnas att två 
år tidigare hade foX köpt rättigheterna till nfc – det vill säga halva 
amerikanska fotbollsligan – för $1,58 miljarder.531 foX ägdes av Rupert 
Murdoch, vilken också ägde BSkyB. Det vill säga att köpet av sänd-
ningsrättigheterna till nfl i usa sker i anslutning till att Murdochs 
företag också köper sändningsrättigheterna till Premier League i Eng-
land.532 År 2001 tecknade SvFF och sef avtal med ispr om rättighe-
terna till svensk fotboll. De var då värderade till 100 miljoner kr.533 Det 
avtal som idag gäller mellan sef och Eurosport/Kanal5 (Discovery) om 
allsvenskan ligger på 3 miljarder kr över 6 år (550 miljoner kr per år). 
Till det kommer andra avtal, exempelvis ett avtal med Unibet om spel-
rättigheterna på 150 miljoner kr per år över 6 år.534

Den medierade idrotten har också förändrat aspekter i hur idrot-
ten organiseras. Det finns en logik i att alla rundor i till exempel en fot-
bollsliga ska spelas samtidigt eller så nära varandra som möjligt. Detta 
för att hindra lagen att spela efter resultat i andra matcher, något som 
blir speciellt viktigt i slutet av säsongen. För medierad idrott är dock lo-
giken att så få matcher som möjligt ska spelas samtidigt så att tittare ska 
kunna välja att se fler matcher. Idag finns en spridning bland matcherna 
i Allsvenskan där en faktor som avgör hur schemat läggs är önskemål 
från tv-rättighetsinnehavaren.535 Den medierande tekniken – möjlighet- 
er till repriser, inzoomningar och slow motion – påverkar också själva 
spelet i det att den används som underlag för matchavbrott och dom-
slut. Tekniken existerar i flera olika sporter, mest uppmärksammat på 

530 Robert Johansson, Svensk Elitfotboll: igår, idag & imorgon, Svensk Elitfotboll (sef), Stock-
holm, 2018, s. 7ff.

531 Även om avtalet gällde halva ligan så utgjorde det i praktiken ett av tre parallella tv-paket. 
De andra avsåg andra halvan av ligan, afc, och slutligen de populära Monday Night Foot-
ball-sändningarna. Det illustrerar de enorma summor tv-sändningar av nfl värderades till. 
Se: Richard Sandomir, ”Fox Network’s Bid Beats cbs For Rights to n.f.c.”, The New York 
Times 1993-12-18, s. 34; Trevor Slack, The Commercialisation of Sport, London, 2004, s. 12–13.

532 David D. Kirkpatrick, ”Murdoch’s First Step: Make the Sports Fan Pay”, The New York 
Times 2003-04-14, s. 1, 8.

533 Johansson, 2018, s. 712.
534 Thomas Ejderhov, Idrottens Affärer, ”Rekordpengar i svensk fotboll”, https://idrottensaf-

farer.se, 2020-01-02, hämtad: 2021-01-26.
535 Svensk Elitfotboll (sef), ”Hur läggs spelschemat?”, www.svenskelitfotboll.se, odaterad 

2022, hämtad: 2022-04-01.
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senare tid är fotbollens var (Video Assistant Referee).536 Reimer (2004) 
beskriver det samlat som en ökad upplevelseorientering där det är den 
kommersiella televisionens logik som styr.537

Den digitala tekniken var avgörande för utformandet av Tele2 
Arena. Den mjukvara ArupSport bidrog med mobiliserades som aktör. 
Även den medierande tekniken är med om att göra arenorna. Under 
ett studiebesök i Löfbergs Arena visade Bergfjord vip-logerna. Han 
berättade att logen mitt på långsidan – det vill säga en av de bäst pla-
cerade – efter en tid utrymdes för att istället fungera som plattform för 
tv-kameror.538 Medieringen ställde därmed utökade krav på hur arenan 
rumsligt skulle organiseras, och Färjestad fick också agera därefter. Rent 
materiellt omorganiserades arenarummet – om än i liten skala, men vik-
tigare är att det rum som tekniken förmedlar blir annorlunda på grund 
av de förändrade perspektiven.539 I arbetet med Tele2 Arena placerades 
kameraplattformar strategiskt runt hela arenarummet. Man arbetade 
också med en akustiker för att ljudet skulle röra sig på ett optimalt sätt 
för sändningar. Detsamma gäller också belysningen av arenarummet. 
Arenorna optimeras därmed för att det som äger rum i dem ska kunna 
sändas ut med högsta möjliga kvalitet. Det påverkar rummens utform-
ning och bruket av dem.

En stor del av uefa:s och SvFF:s arenakrav för elitfotboll är ut-
formade gällande just medieringen.540 Arenan ska rumsligt vara utrust- 
ad med utrymmen för livesändningar, referat, presskonferenser och 
intervjuer samt åtskilda utrymmen för journalistiskt arbete. Kraven 
inkluderar studios i anslutning till läktaren, avskilda platser för li-
ve-intervjuer vid planen och i arenans inre. Rent tekniskt måste belys-
ningen av arenan hålla en viss lux så att matcher ska kunna sändas när 
det passar tv-publiken – det vill säga när det är mörkt. Utanför arenan 
ska platser iordningställas för tv-bolagens bussar, med fritt luftrum 
mot himlen så inget stör satellitlänkarna. Läktarna ska utformas med 
plattformar för ett visst antal kameror – antalet bestäms av arenans 

536 Se ”Video assistant referee (var) protocol” i International Football Association Board 
(ifab), Laws of the Game 21/22, Zürich, 2021, s. 134–142.

537 Reimer, 2004, s. 174–176.
538 Studiebesök på Löfbergs Arena 2018-05-17.
539 En liknande lösning identifierades vid ett studiebesök i Malmö Arena 21-09-30. En platt-

form hade monterats över ett antal platser längst upp i det nedre etaget. Det illustrerar 
prioriteringen av den medierande teknikens behov

540 Svenska Fotbollförbundet, Arenakrav i Allsvenskan: beslutade av Svenska Fotbollförbundets 
(SvFF) representantskap den 27 november 2020, Stockholm, 2020; Union of European Foot-
ball Associations (uefa), uefa Stadium Infrastructure Regulations: Edition 2018, Nyon, 2018.
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klassning i uefa:s system.541 Medieringen av idrotten har därmed fått 
en sådan betydelse att den aktivt utformar arenorna både rumsligt 
och tekniskt. Men till det måste läggas rent formmässigt. Robinson & 
Clegg (2018) beskriver det följande gällande Emirates Stadium: ”And, 
like the palaces going up in the nfl, it needed to look good on tele-
vision”.542 Arenan i sig har därmed inte längre rollen av att vara en 
neutral bakgrund till vad som kan synas utgöra det viktiga, det vill 
säga idrotten. Arenan utgör istället en viktig del i produktionen av 
idrotten som mediehändelse, och måste därmed utformas och brukas 
i enlighet med den rollen. Som citatet ovan visar aktiveras återigen de 
amerikanska aktanterna.

We’re not a football club, we’re actually a sports entertainment media 
company, […] So we must create content. We must provide events, we 
must create shows, we must create drama.543

I looked at American sports and thought, This is entertainment. I am en-
tertained.544

Citaten av den engelska fotbollsklubben Manchester City:s VD Garry 
Cook understryker att den medierande tekniken också har en annan 
indirekt men mer konkret påverkan på hur arenorna uppförs och bru-
kas: det räcker inte längre med att de har åskådarplatser runt en skå-
deplats. Arenorna måste göra mer. De idrottshändelser som äger rum 
i dem måste kunna konkurrera med den medierade idrottshändelsen 
genom att erbjuda komfort, stämning, lyx, möjlighet till konsumtion, 
et cetera.

Den teknologiska utvecklingen som aktör genomsyrar således 
arenaboomen. Den är motor i nyliberalisering och globalisering.545 Den 
digitala medietekniken är paradoxen som på en och samma gång göder 
och hotar liveidrotten. Digital mjukvara möjliggör arkitektur genom 
uträkningar som annars tagit för många människor för lång tid i an-
språk. Den är vidare högst delaktig i att skapa formmässiga resultat som 
sprids på global skala genom diverse mediekanaler. Idrott är en bred och 
slagkraftig populär institution. Som sådan innebär dess nyliberalisering 

541 Union of European Football Associations (uefa), uefa Stadium Infrastructure Regulations: 
Edition 2018, Nyon, 2018, s. 18–23.

542 Robinson & Clegg, 2018, s. 100.
543 Robinson & Clegg, 2018, s. 153.
544 Robinson & Clegg, 2018, s. 154.
545 Harvey, 2005, s. 3–4.
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också i sig en förmedling av nyliberalismens idéer.546

amfiteatern – en transkronologisk aktant

I kapitlet om Stadion beskrev jag utförligt de komplexa och transkro-
nologiska flöden som upprättades till antikens medelhavskulturer och 
hur Grut, i Stadion, upprättade relationer både till det grekiska och det 
romerska. Flödena till antiken existerar även idag, men i nutida aktör- 
nätverk mobiliseras de på ett annorlunda sätt. Vi har tidigare sett hur den 
grekiska aktanten dominerade idrotten, medan den romerska hade en 
mer tillbakadragen roll. Idag är rollerna närmast ombytta. Det olymp- 
iska idealet finns till viss del kvar i den olympiska rörelsen, men har på 
grund av kommersialisering och kommodifiering urvattnats på idealis-
tiskt innehåll; de Coubertins och Balcks övertygelse om amatöridrot-
tens betydelse för ungdomens hälsa har ersatts av marknadslogiker. Na-
tioner tävlar fortfarande mot varandra och det är prestigefullt, men än 
mer utgör tävlandet grund för lukrativa ersättningar och sponsorkon-
trakt.547 Det som tidigare trycktes undan – det romerska spektaklet – är 
det som eftertraktas idag. I såväl material om fallen som i kompletteran-
de material finns flera referenser till ”gladiatorkamp” eller ”romerska 
arenor”. När Borås arena uppfördes som den första fotbollsarenan i den 
nuvarande arenaboomen 2005 beskrev Tengbom arkitektkontor bygg-
naden såhär: ”[d]en nya arenan hämtar en del inspiration från den klas-
siska romerska arenan omtolkad i ett modernt formspråk och med del-
vis nya funktioner.” 548 Gällande Löfbergs Arena framhöll Bergfjord att 
trots kringaktiviteternas betydelse för den nya tidens arenor var ändå 
det viktigaste den relation mellan publiken och ”gladiatorkampen” som 
äger rum på isen.549

546 Harvey, 2005, s. 40.
547 Se exempelvis Tara Magdalinski & John Nauright, ”Commercialisation of the Modern 

Olympics”, i The Commercialisation of Sport (red.) Trevor Slack, London, 2004. Författarna 
beskriver hur kommersiella intressen alltid tagit plats i de moderna spelen, ända sedan de 
introducerades i slutet av 1800-talet. Detta trots de Coubertins och iok:s tankar på en 
helt fristående tävling strikt för amatörer. Under 1980-talet identifierar de dock en radikal 
kommersiell vändning där iok aktivt kommodifierar spelen med ekonomisk vinning som 
mål. En liknande analys av utvecklingen presenteras också i Barry Smart, ”Consuming 
Olympism: Consumer Culture, Sport Star Sponsorship and the Commercialisation of the 
Olympics”, i Journal of Consumer Culture 18:2, 2018.

548 Tengbom, ”Borås Arena”, www.tengbom.se, odaterad 2016, hämtad: 2016-02-02.
549 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
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Att romerska amfiteatrar mobiliseras är inget unikt för Sverige. 
När den ryske oligarken Sergei Galitsky i mitten av 2010-talet bestäm-
de sig för att uppföra en ny arena till sitt lag FC Krasnodar hämtades 
inspirationen direkt från Colosseum, inklusive en nutida tolkning av 
det segel – velum – som erbjöd solskydd i den antika anläggningen.550 
Galitsky nöjde sig dock inte med formmässiga referenser till den fla-
viska amfiteatern utan importerade 30 000 kvadratmeter travertin från 
Tivoli att klä byggnaden med.551 Enligt Forbes går arenan under smek-
namnet ”Galiseum” bland ryska journalister.552 Även när det kommer 
till Astrodome ska inspirationen ha hämtats från Colosseum.553

Vändningen mot antikens Rom står även att finna i självaste Rom. 
I skrivande stund pågår långdragna förhandlingar mellan det kommu-
nala styret och det främsta av stadens fotbollslag, AS Roma, om en ny 
arena för klubben, benämnd Stadio della Roma. Som arkitekt har klub-
ben anlitat Dan Meis, med ArupSport som teknisk konsult. Meis är 
en amerikansk arkitekt som tidigare varit verksam på Ellerbe Becket i 

550 FC Krasnodar, ”FC Krasnodar Stadium”, https://fckrasnodar.ru, odaterad 2019, hämtad: 
2021-01-22.

551 Mariotti S.p.A., ”Krasnodar Stadium”, www.mariotticarlo.it, odaterad 2021, hämtad: 
2021-01-22.

552 Forbes, ”#565 Sergei Galitsky”, www.forbes.com, 2022-04-29, hämtad: 2022-04-29.
553 Trumpbour et al., 2016, s. 5, 16.

Krasnodar Stadium
Foto: Budilnikov Yuriy
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Kansas City, och var en av dem som lämnade för nbbj i Los Angeles. 
I en artikel i Architectural Digest (2015) uttrycker Meis: ”It would be 
impossible to imagine a new stadium in Rome without considering the 
amazing historical significance and power of the Colosseum”. 554 Kra-
snodar Stadium och Meis renderingar av Stadio della Roma refererar 
närmast direkt Colosseum i sina fasader. Genom spel mellan horison-
tella register och vertikala element speglar arenorna Colosseums fasad-
indelning med arkader, halvkolonner och pilastrar. Även Meis planerar 
att klä byggnaden i travertin från Tivoli, men medan Krasnodar Stadi-
um återskapar ett slags idealbild av Colosseum under sin glansperiod är 
det tydligt att Stadio della Romas fasad är tänkt att återskapa den antika 
arenan i ett slags romantiskt ruintillstånd med de moderna stödväggar-
na inkluderade.555

Vad betyder de brett återkommande referenserna till antikens 
Rom? Det skänker historisk förankring till arenor i en ny form av upp-
levelseekonomi. I den upplevda ökningen av konkurrens – intern såväl 
som extern – blir spektaklet, själva showen, ledordet. Medan den gre-
kiska aktanten vid förra sekelskiftet mobiliserades på grundval av sitt 

554 Nick Mafi, Architectural Digest, ”Rome is Getting a Soccer Stadium that Rivals the Colos-
seum”, www.architecturaldigest.com, 2015-06-30, hämtad: 2021-01-22.

555 AS Roma, ”Stadio della Roma”, www.stadiodellaroma.com, odaterad 2022, hämtad: 
2022-04-01.

Rendering av Stadio della Roma, AS Romas planerade arena.
Foto: Antonietta Baldassarre
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etiska och moraliska innehåll, mobiliseras idag den romerska aktanten 
av precis samma orsaker som den tidigare förkastades: det handlar om 
underhållning, iscensättning, konsumtion av en kamp. Aktanten måste 
inte nödvändigtvis stämma överens med det historiska och arkeologiska 
materialet – aktanten är ett ideal. Den stämmer överens med den nylibe-
raliserade idrottens och idrottarkitekturens förändring. I den upplevda 
amerikaniseringen av svensk ishockey under 1900-talets sista decennier 
är det just showen, underhållningen, spektaklet som betonas, sådant 
som ska motverka uttråkning för åskådarna.556 Det romerska spektaklet 
var också vad som Roy Hofheinz ska ha velat återskapa i Astrodome i 
Houston under 1960-talet.557 På så sätt kan både en transnationell ak-
tant och en transkronologisk aktant mobiliseras sida vid sida i samma 
aktör-nätverk.

sammanfattning: arenan formerad
genom transnationella flöden

I det här kapitlet har jag lagt fokus på de transnationella flöden i vil-
ka aktörer mobiliseras i nutida svenska idrottsarenor. Den praktik som 
bildat utgångspunkt för analysen är svensk fotboll och ishockey på elit-
nivå. Med stöd i idrottshistorisk och idrottssociologisk forskning om 
den svenska idrottens utveckling under det sena 1900-talet och tidiga 
2000-talet har jag visat hur professionaliseringen och kommersialise-
ringen av den nutida arenaidrotten genererat behov av nya anläggningar 
med specifika krav på hur de ska fungera. Förändringen av arenaidrot-
ten är del av den omfattande ideologiska vändning vilken tog fart under 
1980-talet och som brukar innefattas i begreppet nyliberalisering. Så-
ledes nyliberaliserades även arenaidrotten på en global skala, men med 
det tillägg att utvecklingen inte var symmetrisk utan tog fart vid olika 
tillfällen i olika delar av världen; i Sverige främst under 1990-talet.

Den analyserade händelseutvecklingen är specifik för Sverige – 
men samtidigt svarar den mot utvecklingen i andra delar av världen. 
Jag har lyft fram hur fallen är tydliga exempel på hur upphovspersoner 
i Sverige – som idrottslag, byggherrar och arkitekter – är delaktiga i att 
producera globala fenomen på en lokal nivå, vad Robertson beskriver 
som glokalisering. Denna produktion av det globala i det lokala är alltid 
anpassad och tolkande – tillämpningen sker genom vad Latour kallar 

556 Björk, 2016.
557 Trumpbour et al., 2016, s. 5.
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mediators (medlare). Min analys landar därmed i att utvecklingen för-
visso är svensk, men att den för den sakens skull inte är inomnationell, 
utan att den hellre bör förstås som transnationellt formerad där aktör- 
er och aktanter mobiliseras både innanför och utanför landets gränser. 
Krympandet av världen har genom den teknologiska utvecklingen in-
tensifierats och har resulterat i vad Sassen beskriver som en ny fas i 
globaliseringen vilken motsvarar den nyliberala vändningen beskriven 
ovan. Det är således ett delfält inom en mycket stor och komplex ut-
veckling – men som samtidigt ger tydliga och konkreta arkitektoniska 
konsekvenser.

Skapandet av arkitektur sker i praktiker som på olika sätt förhål-
ler sig till redan existerande byggnadsverk vilka uppfattas tillhöra sam-
ma kategori. Inom arenaarkitekturen finns således en serie exempel som 
återkommande mobiliseras som referenspunkter. I Sverige utgör exem-
pelvis Borås Arena och Löfbergs Arena sådana referenspunkter medan 
Helsinki Halli i Helsingfors och Allianz Arena i München är återkom-
mande internationella referenser. Ett specifikt flöde framträder extra: 
det som rör sig mellan ”Amerika” och Sverige. Detta flöde, som förvisso 
går åt båda riktningarna men som är starkt asymmetriskt, illustrerar ef-
fektivt den transnationella utvecklingen i en globaliserad nyliberala fas.

Min analys av aktör-nätverket Kansas City Connection har visat 
hur Amerika (uteslutande i form av usa och Kanada och där en extra 
betoning ligger på det förstnämnda) konstant görs närvarande. Ameri-
kanska aktörer och aktanter mobiliseras återkommande i hur svenska 
idrottsarenor utformas och används. Relationer upprättas till ameri-
kansk idrott och amerikansk idrottsarkitektur både i realiserad och i 
föreställd form. Det är hos amerikanska förebilder svenska upphovsper-
soner söker inspiration eller förlagor, eller med hänvisning till Ameri-
ka som upphovspersoner motiverar sina beslut om varför en arena bör 
konstrueras på ett visst sätt. Den amerikanisering som sker – oavsett om 
den värderas positivt eller negativt av dem som identifierar den – ser jag 
som del i de asymmetriska transatlantiska flödena.

Som Sassen betonar utgör nationalstaterna varken syfte eller mål 
för det globaliserade tillståndets relationer, det handlar istället om flö-
den som går kors och tvärs över dem. De relationer till Amerika som 
upprättas i aktörnätverk kan således vara direkta – men de går också 
omvägar via den europeiska kontinenten. Som kapitlet visar är utveck-
lingen i England under 1980- och 90-talen en viktig nod i flödet mel-
lan Amerika och Sverige – samtidigt som utvecklingen av den engelska 
fotbollen är en viktig aktör i sig själv. Det transnationella anslaget illu- 
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streras även av att flera starka aktörer – exempelvis idrottens styrande 
förbund som fifa, iihf, iok och uefa – både i sina organisationer 
och verksamheter fungerar på ett närmast överstatligt sätt.

Forskning om globalisering betonar den teknologiska utveckling-
ens betydelse för globaliseringens olika faser. Elitidrottens utveckling är 
nära relaterad till den snabba teknologiska utvecklingen gällande medi-
ering av sport och den ökande tillgången till sport via tv och senare 
internet. Förhållandet mellan den tekniska utvecklingen och idrotten 
och mellan live-idrott och medierad idrott är dock komplex och fler-
dimensionell. Den snabbt ökande marknaden för sportsändningar, na-
tionella som internationella, har inneburit ett kraftigt ökat intresse för 
arenaidrott, något som bildat en bas för större anläggningar med hän-
visning till ökat åskådartryck. Samtidigt har marknaden för sportsänd-
ningar inneburit en ökad konkurrens för live-idrotten, med resultatet 
att arenorna tvingats att förändras innehållsmässigt för att möta denna 
konkurrens. Arkitekturen blir i den relationen ett verktyg för att posi-
tionera live-idrotten.

Nyliberala perspektivförändringar innebär att konkurrensen in-
tensifieras, en konkurrens som därtill är mer global än tidigare under 
1900-talet. För fotbollen gäller det på liganivå konkurrens med europe-
iska cuper, på föreningsnivå konkurrens med klubbar i europeiska ligor, 
och vad gäller uppmärksamhet konkurrensen med andra sporter. För 
ishockeyn är det framförallt det sistnämnda kombinerat med spelar-
migrationer till nordamerikanska nhl och ryska khl. Men konkur-
rensen finns givetvis också nationellt. Föreningarna måste hålla jämna 
steg med konkurrenterna för att inte riskera att halka ned i seriesyste-
met och därmed gå miste om inkomster. Det är framför allt ekonomin 
som styr konkurrenskraften. Statliga medel fördelas av RF via speci-
alförbunden, medieinkomster fördelas av ligorna enligt överenskomna 
fördelningsprinciper – i Sverige är därtill medlen från lokala sponsorer 
förhållandevis blygsamma. Baserat på utvecklingen i usa och Kanada 
under efterkrigstiden och i England under 1900-talets sista decennier 
framträder idag istället arenorna som nycklar till hur föreningar ska öka 
sina inkomster – genom att producera idrottshändelser. Arenorna opti-
meras för att sälja i en ny ekonomisk tid: den marknadsbaserade upp-
levelseekonomin. Men det rör sig inte endast om en lokal marknad på 
regional eller nationell nivå, marknaden är på flera nivåer kontinental 
eller global. I dessa transnationella marknader måste relationer upprät-
tas mellan såväl producenter och konsumenter, som mellan konkurren-
ter. Inom forskningen betonas därmed den teknologiska utvecklingen 
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både för globaliseringen och för nyliberaliseringen. Teknologi – framför 
allt digital informationsteknologi – spelar en direkt avgörande roll även 
för utvecklingen av såväl idrotten som för idrottsarenor.

Det står klart att den svenska utvecklingen varit del i en trans-
nationell formering som rört sig fritt över både tid och rum, och som 
manifesterat sig på flera plan. Vid millennieskiftet ledde professionali-
seringen och kommersialiseringen av både ishockey och fotboll till att 
anläggningarna identifierades som viktiga för idrott i termer av produk- 
tion och konsumtion. Arenorna uppfattades som viktiga enheter i helt 
nya marknadssituationer. I utvecklingen relaterades idrott, ekonomi, 
teknik och arkitektur, vilket genererade agens i heterogena aktör-nät-
verk. Jämfört med olika historiska situationer tilldelades arenorna nya 
roller i praktikerna. Resultatet var att de byggdes om, byggdes till eller 
byggdes nya enligt denna transnationellt formerade globala logik. Den 
äldre generationens arenor i Sverige kunde inte svara mot de ekonomis-
ka krav som ställdes i upplevelsen av globaliserad konkurrens, vilken 
intensifierades under 1980- och 90-talen. De svenska arenorna upp-
levdes som för små och utan möjlighet till kommersialisering genom 
exempelvis kommodifiering av läktarsektioner eller kringförsäljning av 
varor. Med inspiration från utländska exempel, inte minst från usa och 
Kanada samt England, efterfrågade idrotten nya arenor arkitektoniskt 
utformade för att öka såväl genomslag som kommersiella möjligheter. 
Ishockeyns direkta relationer och upplevda konkurrens med den nord-
amerikanska ligan nhl innebar att svenska lag inledde om- och ny-
byggnationen av arenor i Sverige. Fotbollens om- och nybyggnationer 
påbörjades något senare. Den engelska fotbollen och internationella 
mästerskap och cuper har fungerat som medlare i de transnationella 
flöden, i vilka svenska lag mobiliserat aktörer och aktanter. Inom båda 
idrotterna är det tydligt att arenorna identifieras som en av de viktigaste 
aktörerna för att positionera föreningen i den upplevda konkurrensen.





Kapitel 3

Arenan som urbant
aktör-nätverk
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arenan som objekt i och genom staden som praktik

Föreliggande kapitel syftar till att se hur arenan som objekt upprättas 
i den samtida svenska staden som praktik. Perspektivet jag tillämpar 
motsvarar att stå i stadslandskapet och blicka mot arenan. Det syftar 
vidare till att se hur arenans ontologi i staden relaterar till arenans onto-
logi i idrotten. Det är därmed Annemarie Mols definition av begreppen 
objekt och praktik som tillämpas.

varför staden?

Vad motiverar att undersöka arenan som objekt inom just staden som 
praktik? Ett enkelt svar är att arenor framför allt är ett urbant fenomen. 
De ligger nästintill alltid i, eller i anslutning till, städer. Begreppet stad 
ska här ses som ett analytiskt begrepp. Det är dynamiskt i det att det kan 
röra sig från de allra största metropolerna till de minsta småorterna – 
förutsatt att småorten uppfattas just som en stad och inte som ett mer 
löst sammansatt samhälle. Det pekar ut att sättet jag använder begrepp- 
et inte nödvändigtvis följer myndigheters sätt att kategorisera platser, 
samhällen och befolkningskonglomerat. En stad är därmed något annat 
än exempelvis en kommun – som innefattar såväl urbana centra som 
landsbygd.558 En stad är en centralplats och av betydande storlek. Här är 
det dock viktigt att poängtera att det är något som upprättas relationellt 
och inte komparativt. En stad är en urban nod som görs av de materi-
ella, funktionella och symboliska relationer den upprättar till sin om-
givning. Exakt vad dessa relationer innebär är specifikt för varje enskilt 
exempel. På så vis är min definition av staden som begrepp dynamisk.

Att arenor framför allt hör till städer beror delvis på den enkla 
anledningen att de syftar till att möjliggöra för många människor att 

558 1971 genomfördes en kommunreform i Sverige som omfördelade kommunsammansätt-
ningen och som rent juridiskt upphävde skillnaden mellan städer, köpingar och lands-
bygdskommuner – allt blev helt enkelt kommuner. Sedan 1980-talet har dock 14 kom-
muner valt att ändra sin benämning till ”stad” även om de juridiskt inte skiljer sig från 
andra kommuner. Sveriges kommuner och regioner, ”Stad, benämningen”, https://skr.se, 
2021-03-11, hämtad: 2021-06-14.
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samlas på ett och samma ställe, där alla har relativt goda möjligheter att 
se vad som äger rum på innerplanen. Där många människor bor eller 
verkar finns också underlag för gradänger runt en idrottsplats eller scen. 
Det är också så det sett ut historiskt. Medan idrottsplatser på landsbyg-
den klarat sig med kanske en eller ett par läktare har det varit i städer 
som arenan utvecklats som byggnadskategori.

Det finns såklart flera undantag där olika omständigheter gjort 
att arenor ligger utanför städerna. Motorsport är ett sådant exempel där 
kraven på stora ytor och den höga bullernivån gjort att de placerats mer 
avsides. I Mantorp, Östergötland ligger således Klämmestorps IP med 
Klämman Arena förhållandevis centralt i anslutning till ett bostadsom-
råde, medan den större travbanan Mantorp Hästsportarena placerats 
en bit utanför stadskärnan. Slutligen ligger motorsportbanan Mantorp 
Park på behörigt avstånd på andra sidan E4:an från övriga staden.559 Ett 
kanske ännu mer talande exempel är Tierp Arena belägen en dryg halv-
mil utanför centrum. Där uppfördes 2011 en motorsportarena framför 
allt centrerad på dragracing på en flygbas som lades ned 1999. Arenan 
med kapacitet på 20 000 åskådare är uppbyggd i U–form runt ena än-
den på den tidigare landningsbanan.560 Ett ytterligare exempel, på sätt 
och vis relaterat till Tierp Arena, är Arena Arctica i Kiruna där en hang-
ar vid Kiruna flygplats kan anpassas till diverse events – förutsatt att 
inget flygplan behöver utnyttja dess huvudsakliga funktion.561

det kommunala planmonopolet

En annan anledning till varför arenan bör undersökas inom staden som 
praktik är det kommunala planmonopolet. Kommunen, eller rättare 
sagt delar av dess apparat, måste involveras i ny- eller ombyggnationer, 
vare sig kommunen i stort är intresserad eller ej.562 Kommunen – som i 
det här fallet kan ses som staden i organisationsform – är därmed alltid 
en aktör och som sådan alltid tilldelad agens i hur nutida arenor upp-
rättas som aktör-nätverk. Men, till viken grad kommunen till sin helhet 
och sina delar tilldelas agens och hur agensen fördelas mellan kommu-

559 Mantorp Park uppfördes 1969. Banan är drygt 3 000 meter lång och anläggningen tar 
cirka 28 000 åskådare: Mantorp Park Motorbana AB, ”Om Mantorp”, www.mantorppark.
com, odaterad 2022, hämtad: 2022-04-05.

560 Tierp Arena, ”Tierp Arena”, http://tierparena.com, odaterad 2021, hämtad: 2021-04-12.
561 Swedavia, ”Kiruna Airport / Mässor och event”, www.swedavia.se, odaterad 2021, häm-

tad: 2021-04-12.
562 sfs Svensk författningssamling, Plan- och bygglag, (2010:900), 2010.
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nen och andra aktörer skiljer sig kraftig åt. Det gäller exempelvis vem 
eller vilka som är drivande i processen; hur samarbetsformerna mellan 
olika aktörer ser ut – kommunalt, privat eller offentlig-privat-samver-
kan; men också hur de interna delarna av kommunen förhåller sig till 
varandra – exempelvis hur relationer upprättas mellan politiker, tjäns-
temän och kommunala bolag. I undersökningens fallstudier fördelar sig 
relationerna på följande sätt, kronologiskt ordnat: Löfbergs Arena och 
Karlstad; Malmö Arena och Malmö; Guldfågeln Arena och Kalmar; 
Tele2 Arena och Stockholm.

Löfbergs Arena & Karlstad kommun

Uppförandet av Löfbergs Arena drevs av Färjestad BK. Som tidigare 
presenterats ritade arkitekt Ulf Bergfjord en omfattande renovering av 
den kommunala ishallen 1998. Renoveringen kostade 20 miljoner kr, en 
omfattande kostnad för en ishallsrenovering för tiden, varav föreningen 
stod för cirka halva summan. I samband med renoveringen installerades 
nya omklädningsrum, publikgångar breddades och ena långsidesläkta-
ren byggdes om.563 Bergfjord nämner dock att föreningens ordförande 
efter endast ett par månader hörde av sig till honom med en beställning 
av en skiss på en arena för 8 500 personer, vilket innebar närmast en 
fördubbling från ishallens 4 700 platser.564 Den huvudsakliga anledning-
en till planerna på en ny arena var att ishallen bedömdes vara trång och 
otidsenlig, trots den senaste renoveringen.565

Det för vårt avseende intressanta med Löfbergs Arena är att för-
eningen redan på idéstadiet siktade på att i egen regi bygga, finansi- 
era, äga och driva arenan. Vid millennieskiftet var de allra flesta ishallar 
i landet kommunala anläggningar. Relationen mellan föreningen och 
kommunen formaliserades på sådant sätt att föreningen köpte ishallen 
av kommunen och kommunen skrev på ett tjugoårigt avtal där man 
förband sig att till viss grad hyra utrymmen i arenan.566 Föreningens 
insats blev att det nybildade arenabolaget i föreningens ägo övertog all 
drift och all driftspersonal. Utöver detta var kommunen inte delaktig i 
utformandet av arenan förutom det som krävs av lagstiftningen. På en 
direkt fråga om kommunen var engagerad svarar Bergfjord att: ”Nej, 

563 Kalitzki, 2007c, s. 174.
564 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
565 Kalitzki, 2007c, s. 176.
566 Karlstad kommun, Avtal om överlåtesle och hyra mm av Färjestadshallarna: KF 1999-12-16, 

dnr 1999-5075 dpl 800, Karlstad, 1999.
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de var inte med alls”.567 Dock framhärdar han att kommunen bistod 
genom att skynda på detaljplaneprocessen för att underlätta Färjestad 
BK:s arbete. En ytterligare aspekt som engagerade kommunen var att 
en större arena skulle generera mer folk i omlopp i anslutning till diver-
se evenemang. På grund av arenans läge en bit utanför centrala Karlstad 
skulle det innebära ökad trafik, något kommunen och Trafikverket var 
tvungna att lösa. Kommunens huvudsakliga fokus på trafiken och på 
diverse andra infrastrukturella frågor bekräftas också av dokument som 
plan- och genomförandebeskrivningar.568 Sammantaget framgår att det 
i Löfbergs Arenas fall var föreningen som var den drivande parten med-
an kommunens roll var mer begränsad.

Malmö Arena & Malmö stad

En annan form av aktör-nätverk framträder i uppförandet av Malmö 
Arena (invigd 2008). Malmö stad var genom flertalet enheter engagera-
de i processen. Engagemanget berodde på ett starkt intresse för utveck-
lingen av stadsdelen Hyllie där arenan uppfördes. Parallellt med staden 
framträder byggherren och entreprenören Percy Nilsson som viktig ak-
tör, såväl individuellt som organisatoriskt genom sitt byggföretag Park-
fast AB. Nilsson var vid tiden ordförande för mif/Malmö Redhawks, 
det lokala ishockeylag vilka var tilltänkta hyresgäster i arenan och som 
spelar i landets högsta divisioner.569

Ur ant-synpunkt är utvecklingen av Malmö Arena och Hyllie 
mycket intressant då det är svårt att analytiskt bestämma att den ena 
eller den andra parten drivit utvecklingen framåt. Kanske mer än någon 
annanstans i undersökningen illustrerar utvecklingen den fördelning av 
agens som begreppet aktör-nätverk beskriver. Nilsson själv beskriver 
relationen med staden som komplicerad och att han som drivande part 
möttes av närmast ointresse från stadens håll.570 Å andra sidan har Hyl-
lie under mycket lång tid identifierats som resurs och stadsutvecklings-
område och som sådant varit föremål för planeringen som praktik.571 
Det går också att beskriva hur det som mer konkret föranledde intresset 

567 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
568 Karlstad kommun, Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för ishall/arena inom Färjestad, Karl-

stads kommun, Värmlands län, akt nr. 1780K-53-P2000/09, Karlstad, 2000b.
569 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
570 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
571 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 1990, Malmö, 1990; Malmö 

stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö, 2000.
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från båda parter – och därmed upprättade relationen mellan dem – var 
byggandet av Öresundsförbindelsen och den tillhörande spårvägen mel-
lan Malmö och Köpenhamn.572

För arenan som individuell byggnad och även för andra delar av 
Hyllie som plats framträder Nilsson och hans företag som en mycket 
starkt privat aktör. För att agens ska kunna tilldelas Nilsson/Parkfast 
krävs dock mobilisering av kommunen i den kommunala praktiken. Re-
lationen kan närmast beskrivas med talesättet att det ena ger det andra. 
Något att anmärka på gällande Malmö Arena i förhållande till Löfbergs 
Arena är att föreningen, Malmö Redhawks, inte intar någon framträ-
dande position. Även om Nilsson i egenskap av ordförande för fören-
ingen alltid återkommer till hockeyns behov, är det framför allt andra 
aktörer, andra behov, andra möjligheter än just Malmö Redhawks som 
lämnat spår i materialet.

Guldfågeln Arena & Kalmar kommun

I Guldfågeln Arena (invigd 2011) som aktör-nätverk tilldelades kommu-
nen rollen som avgörande partner till Kalmar FF som var den drivande 
parten. Vi har redan sett hur företrädare för Kalmar FF formulerade sitt 
upplevda behov av en ny arena som ett krav i samband med vinsten av 
allsvenskan 2008.573 Jag tolkar det som att den primära mottagaren av 
kravet var kommunen. I den efterföljande processen skulle också kom-
munen bli en central aktör i rollen som planerare och som borgenär för 
de omfattande lån föreningen behövde ta för att finansiera byggandet 
av arenan.574

I Guldfågeln Arena som aktör-nätverk framträder en jämvikt 
mellan de starkaste organisatoriska aktörerna. Det var dock en jämvikt 
som samtidigt var förhållandevis instabil då den vilade på att de olika 
mål aktörerna siktade mot balanserade varandra. Att det är just olika 
mål, där vissa överlappade men andra inte, tolkar jag som avgörande 
för resultatet. I en intervju med arenans arkitekt Peder Knutsson, Kal-
mar FF:s tidigare ordförande Ronny Nilsson och Kalmar FF:s dåva-

572 Något som går att se utifrån hur området beskrivs i exempelvis översiktsplaneringen: 
Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 1990, Malmö, 1990, s. 21; 
Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö, 2000, s. 78ff.

573 Melander, 2008-11-04, s. 6–7.
574 § 147 ”Arena i kvarteret Bilen - ändring av tidigare beslut om föreningsbidrag samt borgen 

för lån (dnr KS 2008/330 292)” i Kalmar kommun, Kommunstyrelsen, Protokoll samman-
trädesdag 2008-08-22, Kalmar, 2008, s. 169–174.
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rande klubbchef Mattias Rosenlund, framstod de olika målen tydligt, 
exempelvis gällande lokaliseringen av arenan. För Kalmar FF var det 
funktionen av en ny arena som var det centrala, för arkitekten framför 
allt dess utformning, medan platsen var något som förhandlades fram 
mellan kommunen och en privat markägare.575 

Tele2 Arena & Stockholms stad

Till skillnad från övriga fall var Stockholms stad den drivande aktören i 
uppförandet av Tele2 Arena (invigd 2013). Under den långa process som 
ledde fram till arenan var kommunen, till sin helhet eller genom dess oli-
ka enheter, initiativtagare, finansiär, byggherre, ägare och under viss tid 
driftansvarig för arenan.576 I jämförelse med övriga fall är föreningarna 
Hammarby IF och Djurgårdens IF förvisso delaktiga men har betydligt 
mindre agens fördelade till sig än både Färjestad BK och Kalmar FF.577 
Istället framträder den parallella arena som uppfördes i grannkommunen 
Solna av ett konsortium bestående av Svenska Fotbollförbundet, Solna 
stad, peab, Fabege och Jernhusen som en verksam aktör i utvecklingen 
av Tele2 Arena. Friends Arena (2012) är den närmast jämförbara arenan 
med Tele2 Arena i och med att den sistnämnda som fall både materiellt 
och finansiellt skiljer sig från övriga fall i studien.

I och med projektets omfattning och kommunens mycket starka 
aktörsroll framträder i Tele2 Arena ett komplex av verksamma inom-
kommunala relationer med starka trådar till externa aktörer.

relationer – fördelning av agens

Relationen mellan kommunerna i fråga och andra drivande organisato-
riska aktörer skiljer sig således kraftigt åt mellan de olika fallen. I och 
med att relationerna ser olika ut fördelas också agens på skilda sätt mel-
lan de organisatoriska aktörerna, vilket i sin tur påverkar relationerna 
till andra aktörer. Den bärande frågan är vad det spelar för roll för hur 
arenorna utformas och uppförs.

575 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
576 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Startpromemoria för planläggning av Stockholm are-

na: en ny multifunktionsarena i Globenområdet, Johanneshov, Stockholm, 2008a. Se också ka-
pitel 1: ”Stadion och Grut. Aktörer och nätverk”, s. 123, för en beskrivning av hur arbetet 
med Tele2 Arena förankrades i Stadion.

577 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slutsatser och samman-
ställning, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004, s. 6.
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Ett sätt att närma sig detta är genom att djupare beskriva de verk-
samma aktör-nätverken och att låta dem ligga till grund för en kom-
parativ analys. I det följande tillför jag Kärrholms territorialitetsanalys 
för att expandera aktör-nätverken till att inkludera de ofrånkomliga re-
lationer som upprättas mellan arenorna och de platser de uppförs på. 
Det handlar därmed om hur fler aktörer görs verksamma för att förstå 
hur arenorna såväl territorialiserar som territorialiseras i förhållande 
till de egenskaper och föreställningar som ryms inom begreppet plats. 
Fokus ligger därmed inte bara på att beskriva de olika fallstudiernas 
individualitet, utan också att urskilja vilka aktörer och aktanter som är 
gemensamma i de olika aktör-nätverken. Vilka aktörer samlas och ges 
verkan i arenorna som aktör-nätverk och som territorier? Utkristallise-
rar sig några likheter eller gemensamma drag? Kan dessa användas för 
att beskriva den nutida arenan som aktant – en idealiserad aktör som 
mobiliseras i städerna som aktör-nätverk?

individuella arenor som grund för en
gemensam byggnadstypsaktant 

Beskrivning av Löfbergs Arena

Löfbergs Arena ligger i stadsdelen Färjestad norr om centrala Karlstad 
längs Klarälvens lopp. Färjestad är ett bostadsområde som successivt 
byggts ut under 1900-talet, bestående framför allt av villor, radhus och 
flerfamiljshus. Stadsdelen avgränsas söderut av E18:s dragning och öster-
ut av väg 63. Mot norr övergår stadsdelen till skogs- och jordbruksmark.578

Arenan ligger längs gatan Norra infarten och är belägen på en 
tomt i stadsdelens nordvästra del mellan Färjestads travbana och Klar-
älven. Området för arenan ger intryck av att vara smalt och långsträckt 
med byggnaden och dess norra parkering närmast inklämt mellan tra-
vet och älven. Färjestad travbana uppfördes som den fjärde permanen-
ta travbanan i Sverige 1936.579 Löfbergs Arena är del i ett byggnads-
komplex bestående av tre byggnadskroppar placerade efter varandra i 
nord-sydlig riktning. Arenan ansluter i söder en byggnad innehållandes 
kansli, omklädningsrum, ett tränings- och hälsocenter. Den byggnaden 

578 Karlstad kommun, ”Områdesbeskrivningar Färjestad”, www.karlstad.se, 2020-09-09, 
hämtad: 2021-06-02.

579 Karlstad kommun, ”Färjestadstravet kulturhistorisk värdering”, www.karlstad.se, odate-
rad 2014b, hämtad: 2021-06-02.
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ansluter i sin tur träningshallen Löfbergs ice Arena (tidigare Kobb 
Arena) längst i söder.

Från centrala Karlstad och från E18 leder Norra infarten till are-
nan söderifrån, vilket därmed också är den riktning de flesta besökare 
kommer ifrån. Med det i åtanke är det något egendomligt att arenans 
huvudentré är vänd mot parkeringen i norr och travets huvudentré 
längs med Norra infarten. Besökaren passerar en serie för landskapet 
mycket stora och förhållandevis slutna byggnadskroppar i en återhåll-
sam grå färgskala. Först när hela komplexet passerats framträder are-
nans tydliga huvudfasad. Som vi kommer se nedan har riktningen mot 
norr dock sin förklaring.

Arenan är en stor och förhållandevis sluten byggnad, 128 meter 
lång, 71 meter bred och 26 meter hög. Fasaden är uppbyggd av en sockel 

Löfbergs Arena på Färjestad i Karlstad
Ortofoto RGB 0.25 m 2006-2018. © Lantmäteriet
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i sten i två omväxlande gråa nyanser. Över sockeln är fasadytorna kläd-
da med ett skivmaterial i en ljust grå nyans. Förhållandevis få öppningar 
bryter fasaden. Istället är den klädd med ett raster av plåtprofiler vars 
huvudsakliga funktion jag tolkar till att bryta den underliggande fasa-
dytans enhetliga uttryck. Sedan 2013 är hörnen och takfoten försedda 
med lila profiler i föreningens huvudsponsor Löfbergs kafferosteris lila 
kulör.580 Detta mönster upprepas på tre av arenans fasader. Den nor-
ra fasaden med huvudentrén skiljer sig dock. Centralt på entréfasaden 
återfinns en glasinklädd entréhall täckt av ett glastak med brant fall. 
I samband med den estetiska förändringen 2013 placerades en enorm 
storbildskärm över entrén.581 Ett utskjutande tak skapar en enkel portik 
som en övergång mellan entréhallen och den öppna förplatsen. På ömse 
sidor flankeras entréhallen av tornliknande byggnadskroppar som till-
sammans med takfallet bryter upp den enhetliga fasadens dimensioner. 
Medan det västra tornet (mot Klarälven) har rak och enkel geometri 
har den östra (längs Norra infarten) delvis getts en diagonal geometrisk 
lösning där tornets norra väggyta skjuter upp över taket. Formbehand-
lingen tillsammans med att väggen klätts med färgsatt plåt gör den till 

580 Leif Sjöblom, Kafferosteriet Löfbergs, ”Nytt på Löfergs Arena”, www.lofbergs.se, 2013-
09-12, hämtad: 2022-04-05.

581 Sjöblom, www.lofbergs.se, 2013-09-12, hämtad: 2022-04-05.

Löfbergs Arena från norr, 2019.
Foto: Fredrik Karlsson
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en överdimensionerad skyltning. Arenans namn finns i huvudsponsorn 
Löfbergs kulörer dels över huvudentrén, dels på det östra tornet.

Arenans förplats är förhållandevis liten och enkelt behandlad 
med en smal asfalterad yta som snabbt övergår till den norra parkering-
en. Från entrén finns på den östra sidan travets huvudentré och på den 
västra en gång- och cykelväg längs Klarälvens strand.

Mellankroppens fasad speglar arenans randiga sockel. Botten-
våningen är försedd med glaspartier och ingångar till lokaler för både 
föreningen och för uthyrning. Längs Norra infarten är detta den del 
av komplexet med flest öppningar. Entrén utgör dock ingen huvudsak-
lig ingång till arenan utan leder till föreningens kansli, faciliteter som 
omklädningsrum, gym, vårdinrättningar, restaurang, med mera. Längst 
i söder ligger föreningens träningshall. En rektangulär byggnad med 
välvt tak, klädd med korrugerat skivmaterial som speglar arenans fasad-
raster. Träningshallen är en sluten byggnad med få öppningar. Åt söder 
och väster är all logistik förlagd med exempelvis lastning och lossning, 
personalparkering, med flera tekniska enheter. Öster om träningshallen 
och söder om travet utbreder sig en stor parkering med platser för både 
arenan och det närliggande travet.

Huvudfasaden på Löfbergs Arena, 2020
Foto: Fredrik Karlsson



221

arenan som urbant aktör-nätverk

analys av löfbergs arena

Vi har redan konstaterat att det var föreningen som var den drivande 
parten i Karlstad. Idén om en ny, och egen, arena konkretiserades ef-
ter ett möte med ledningen för det kanadensiska hockeylaget Toronto 
Maple Leafs.582 För Färjestad BK var det viktigt att vara kvar på stadsde-
len Färjestad där föreningen varit verksam sedan den grundades (enligt 
tradition vid Håfströms kiosk på Färjestadsvägen, vars byggnad ännu 
finns kvar). På platsen för arenan hade först legat en utomhusbana som 
föreningen använde och vilken på 1960-talet ersattes av den kommuna-
la ishallen Färjestad ishall.583 Därför drev föreningen projektet med ett 
uteslutande fokus på att bygga om ishallen. Både företrädare för kom-
munen och arkitekt Bergfjord föreslog andra platser i staden. Bergfjord 
menade att det gamla regementsområdet Norra fältet vid Kasernhöjden 
var en lämpligare plats för en ny arena, på gångavstånd från centrum, 
med bättre kommunikationer och dessutom med utrymme för att byg-
ga handel i anslutning till arenan. För föreningen var det dock aldrig 
aktuellt. Bergfjord beskriver det som att föreningen uteslutande fokuse-
rade på att spela hockey, något de ansåg man gjorde bäst på Färjestad.584 
Den inställningen har dock inte alltid gällt. 1989 anlitades Bergfjord för 
att ta fram ett förslag på en ny arena åt Färjestad BK. Den var tänkt att 
förläggas till ett nytt externhandelsområde i Välsviken öster om staden. 
Det för studien intressanta i förslaget är att arenan var tänkt att byggas 
samman med ett ikea-varuhus och en B&W-stormarknad och därmed 
kombinera arena med handel. Förslaget föll på att Ingvar Kamprad ej 
ansåg det klokt att etablera ett nytt externhandelsområde när det redan 
låg ett i Bergvik på andra sidan staden. Det blev också i Bergvik ikea 
etablerade sig många år senare.585

I uppförandet av Löfbergs Arena upprättades en mycket stark re-
lation, med avgörande fördelning av agens, mellan föreningen och arki-
tekten. Föreningen företräddes framför allt av dåvarande ordföranden 
Kjell Glennert vilken suttit i Färjestad BK:s styrelse sedan 1940-talet.586 
Istället för att anlita en totalentreprenör eller extern projektledare fick 
kontoret Bergfjord & Ivarsson i uppdrag att leda arbetet med arenan. 
Som nämnts tidigare ingick också Ulf Bergfjord i den delegation från 
Karlstad som reste till Kanada, usa och Finland för att samla inspira-

582 Kalitzki, 2007c.
583 Kalitzki, 2007c, s. 172f.
584 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
585 Kalitzki, 2007c, s. 175.
586 Kalitzki, 2007a, s. 66.
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tion och studera innehåll och tekniska lösningar för projektet.587 Kom-
munen var inte drivande i projektet. De kommunala instanserna bistod 
givetvis med planering och förband sig till att hyra delar av arenan i 
utbyte mot att föreningen genom sitt arenabolag övertog driften och 
ansvaret för driftspersonalen från den kommunala ishallen. Planeringen 
gick också förhållandevis snabbt i jämförelse med andra projekt av jäm-
förbar omfattning.588 I och med att kommunen inte skulle vara delaktig 
i vare sig ägande eller drift av den framtida arenan fick de kommunala 
instanserna rollen av att finna infrastrukturella lösningar, som exem-
pelvis för den ökande trafikmängd som väntades till den nya arenan.589

Det var ishockeyn som praktik och den gamla ishallen som ma-
terialitet som lade grunden för Löfbergs Arena. Den nya anläggningen 
byggdes upp som ett skal runt den gamla ishallen under pågående sä-
song år 2000–2001 och direkt efter sista matchen 13 april 2001 förbe-
reddes för att lyfta taket av ishallen.590 Därefter förenades de existerande 
delar från ishallen som skulle vara kvar med de nya från den arena som 
hade byggts upp omkring den. Målet med byggnationen var att ha den 
nya arenan färdig lagom till att nästa ishockeysäsong startade efter som-
maren 2001.

Anledningarna till lösningen var flera. Den kunde motiveras eko-
nomiskt genom att så mycket som möjligt av den existerade anlägg-
ningen återanvändes.591 Lösningen möjliggjorde vidare spel under sä-
song och innebar att själva platsen för föreningens verksamhet förblev 
oförändrad. Därmed ser vi hur ishockeyn som verksamhet tillsammans 
med den existerande ishallen och föreningens starka lokalanknytning 
var verksamma aktörer för utformningen av den nya arenan. Som aktö-
rer upprätthöll de ett territorium – en rumsligt avgränsad och verksam 
kontroll och en rumslig institutionalisering – vars struktur utgjorde för-
utsättning för den arena som uppfördes på platsen.592 Den begränsade 

587 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
588 Karlstad kommun, Avtal om överlåtesle och hyra mm av Färjestadshallarna: KF 1999-12-16, 

DNR 1999-5075 DPL 800, Karlstad, 1999; Karlstad kommun, Stadsbyggnadskontoret, 
Planbeskrivning: detaljplan för ishall/arena inom Färjestad, Karlstads kommun, Värmlands län, 
akt nr. 1780K-53-P2000/09, Karlstad, 2000a.

589 Det är också framför allt så Stadsbyggnadskontoret i Karlstad tolkade sin roll, se Karlstad 
kommun, Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning: detaljplan för ishall/arena inom Färjestad, 
Karlstads kommun, Värmlands län, akt nr. 1780K-53-P2000/09, Karlstad, 2000a, s. 2–3.

590 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Kalitzki, 2007c, s. 180.
591 Ekonomin var av avgörande betydelse då Färjestad BK hade svårt att övertala bankerna att 

frigöra kapital till byggnationen. Kalitzki, 2007b, s. 97; Kalitzki, 2007c, s. 176–177.
592 Kärrholm, 2004, s. 77.
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budget aktörerna var tvungna att rätta sig efter kopplar i territorialise-
ringen. Den är en av de starkaste anledningarna till att arenans huvud- 
entré vänder sig bort från huvudleden till och från centrala staden. I och 
med att den befintliga ishallen var orienterad med entrén mot norr och 
det hade kostat för mycket att rikta om byggnaden fick den nya arenan 
rätta sig efter det. I tidiga faser av projektet hade det funnits planer på 
att uppföra en betydligt större entréhall med plats för butiker och res-
tauranger. En form av köpcentrum som skulle kunna vara tillgängligt 
även när inget evenemang ägde rum i arenan. Också den detaljen ströks 
av ekonomiska skäl.593 I detaljplanen är den större entréhallen utmärkt 
tillsammans med en gångbro som skulle leda över Norra infarten till 
restaurangen på Färjestads travbana. Inte heller gångbron uppfördes.594

Den slutna fasaden och de samlade entréerna gör att Löfbergs 
Arena är en byggnad som i första hand vänder sig inåt, inte utåt. Vidare 
en byggnad där plats framför allt handlar om logistiska lösningar av 
föreningsmässiga och kommunala funktioner, ett slags infrastrukturens 
territorialitet. I och med att byggnaden vänder sig inåt upprättas inte 
några starka relationer till omgivningen mer än att den tar stor plats. 
Samtidigt var det exteriöra uttrycket viktigt för Bergfjord som arkitekt. 
I min intervju med Bergfjord beskriver han solpanelerna (rastret) på 
fasaden som något han fick argumentera för med föreningschefen. Det 
blev ett sätt att ge byggnaden ett eget uttryck och som särskilde den från 
andra storskaliga byggnader klädda med skivmaterial som exempelvis 
hangarer, lager eller industrier.595 Det arkitektens perspektiv som Berg-
fjord förmedlar kan kompletteras med föreningens perspektiv som åter-
ges i Jörgen Kalitzkis och Stig Dahléns jubileumsbok över Färjestad BK 
som gavs ut 2007 i samband med att föreningen fyllde 75 år. Ett kapitel 
behandlar Löfbergs Arena och bygger till största del på intervjuer med 
olika föreningsföreträdare.596 Genom båda perspektiven framgår det 
tydligt vilken stark aktör budgeten var. Bergfjords uppdrag från styr- 
elsen var en arena för 105 miljoner kr, ett tak som inte fick överskri-
das.597 Den snäva budgeten, tillsammans med föreningens fokus på det 

593 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
594 Karlstad kommun, Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för ishall/arena mm inom Färjestad, 

Karlstad kommun, Värmlands län, 1780K-53-P2000-09-2, Karlstad, 2000c.
595 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
596 Kalitzki, 2007c.
597 Enligt Bergfjord lyckades parterna inte hålla budgeten men varken arkitekt eller förening 

stod för de extra kostnaderna utan det var något byggentreprenören stod för. Intervju med 
Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
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som skulle äga rum inne i arenan gör att den tunga, slutna och förhållan-
devis enkelt behandlade exteriören närmast kan ses som logisk. 

Något som låg både Färjestad BK och Bergfjord & Ivarsson i 
fatet var att de var så tidigt ute. Jag har beskrivit hur de flöden som 
upprättades till största del gick utanför landets gränser. Det fanns helt 
enkelt inget att utgå ifrån eller inspireras av nationellt. Resan till usa 
och Kanada i slutet av 1990-talet är något som återkommande lyfts 
fram hos företrädare för arenabygget. Bergfjord menar exempelvis att 
Canadian Tire Center utanför Ottawa gjorde starkt intryck på honom. 
Kanske återspeglas det i att Löfbergs Arenas randiga sockel påminner 
om fasadutformningen på den kanadensiska arenan som även den är 
utformad med horisontella ränder.598 Besöket på Canadian Tire Cen-
ter nämns också i Kalitzkis redogörelse för utvecklingen.599 Bergfjord 
beskriver vidare hur bristen på nationella jämförelser under processens 
gång genererade ett slags oro över att de satsade för stort och därmed 
också byggde för stort.600 Det skulle istället komma att visa sig att de 
byggt för litet. Arenan har successivt byggts ut på olika sätt, bland an-
nat med föreningens lokaler och hälsocentret i den mellersta byggnads-
kroppen.

Som plats är Löfbergs Arena förhållandevis säregen. Området do-
mineras av den storskaliga byggnaden, något som förstärks av de stora 
parkeringarnas, travets och älvens öppna ytor. I relation till stadsdelen 
i övrigt verkar arenan något malplacerad. Såväl placering som utform-
ning har, som ovan förtydligats, sina förklaringar. Platsen uppvisar lager 
av territorialiseringar. Vid match och andra evenemang blir arenan en 
samlingspunkt. Den blir ett mål mot vilket många människor rör sig. 
De flesta anländer i bil eller buss men även flertalet går eller cyklar från 
närområdet. I och med att många evenemang äger rum kvällstid lyser 
fasadbelysningen upp de stora ytorna, och intrycket av arenan och hur 
den gör platsen förändras i jämförelse med dagtid eller mellan evene-
mang. Samtidigt gör lokaliseringen av arenan att den vid evenemang 
sätter press på den infrastruktur som leder till den. Sedan länge går 
gratisbussar, de så kallade ”Hockeybussarna”, från centrala Karlstad till 
arenan. Även kollektivtrafiken sätter in extra direktbussar i samband 

598 Capital Sports Properties Inc., ”Canadian Tire Centre”, www.canadiantirecentre.com, 
odaterad 2021, hämtad: 2022-05-21. Den randiga mönsterbildningen återkommer på fa-
saderna hos flera andra arenor ritade av Bergfjord, exempelvis Hägglunds Arena i Örn-
sköldsvik och Monitor erp Arena i Gävle.

599 Kalitzki, 2007c, s. 178.
600 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
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med match och det gör också vissa serveringar i centrala staden.601 När 
inget evenemang äger rum i arenan, vilket utgör det mesta av tiden, eta-
bleras istället ett slags territorialisering i väntan utan egentlig urban el-
ler suburban funktion. Föreningen bedriver förvisso sin kansli- och trä-
ningsverksamhet i arenan, och några verksamheter riktar sig utåt som 
exempelvis en lunchrestaurang, ett gym och en vårdinrättning. Dessa 
funktioner väger dock inte upp att platsen mest framträder som öde. 
Det förstärks av att byggnaden så tydligt vänder sig inåt med slutna fa-
sader och få öppningar vilka skulle kunna skapa relationer mellan inne 
och ute. På en direkt fråga om hur Bergfjord förhöll sig till platsen mena- 
de han att det inte riktigt gick då det inte fanns något där (det vill säga 
i meningen av något karaktärsskapande). Istället fick han med de medel 
han hade till buds försöka göra något av platsen och så långt som det var 
möjligt låta byggnaden utgöra utgångspunkt för hur platsen uppfattas 
och brukas.602

Vi ser därmed flera successiva territorialiseringar i ett slags kro-
nologisk territoriell komplexitet: institutionaliseringen av ishockey på 
Färjestad ger ishallen; hockeyn och ishallen tillsammans ger arenan; 
som i sin tur påbjuder kommunen att göra trafiklösningar. Att fören-
ingen själv drev arenaprojektet bidrog starkt till hur såväl arena som 
plats territorialiserades och sedan verkar i nya lager av territorialise-
ringar. Men det är också tydligt att en beskrivning av endast en eller 
ett fåtal relationer inte räcker för att teckna hur aktör-nätverket for-
merades och agens fördelades. Att kommunen inte engagerade sig mer 
innebar till exempel en mer begränsad budget – något som i allra högsta 
grad påverkade slutresultatet. Även om arkitekten beskriver samarbetet 
mellan föreningen och arkitektkontoret som mycket gott så framstår 
det som tydligt att de delvis hade olika mål, arkitekten blev tvungen 
att argumentera för arkitektoniska värden som föreningsföreträdarna 
hade svårt att identifiera som viktiga. Det är också tydligt att projektet 
förändrades under processens gång. Om föreningen beslutat sig för att 
inte inrätta en egen restaurang utan via bron istället nyttjat travets hade 
såväl byggnad som plats varit annorlunda. Detsamma gäller naturligtvis 
om den större entréhallen med butiker och serveringar uppförts.603 I så-

601 Karlstadsbuss & Karlstad kommun, ”Hockeybussar”, https://karlstad.se, 2021-10-22, 
hämtad: 2022-04-05; Färjestad BK, ”Hockeybussar”, www.farjestadbk.se, odaterad 2022, 
hämtad: 2022-04-05; Pitcher’s Karlstad, ”Hockeybuss”, www.pitchers.se, odaterad 2022, 
hämtad: 2022-04-05.

602 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
603 Vidare presentation och diskussion av detta kommer i det följande kapitlet.
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dana fall hade arenan haft större möjligheter att upprätta verksamma re-
lationer till som omgivning och territorialisera platsen även under dagtid.

Beskrivning av Malmö Arena

Malmö Arena ligger i stadsdelen Hyllie i sydvästra Malmö.604 Geogra-
fiskt ligger Hyllie placerat som i en ficka mellan de sedan tidigare be-
byggda stadsdelarna Kroksbäck i nordväst, Holma i norr och Lindeborg 
i öster. Mot norr och söder avgränsas området av Inre- respektive Yttre 
ringvägen. Från Hyllie ansluter en serie gator och leder till ringvägarna 
och till andra tillfartsleder in och ut ur Malmö. Rakt igenom stadsdelen 
går järnvägsspåren som leder mellan centrala staden och Öresundsför-

604 I skrivande stund beräknas Hyllie vara färdigutvecklat 2040 och då som en stadsdel för 
25 000 boende. Malmö stad, ”Hyllie”, www.malmo.se, odaterad 2022, hämtad: 2022-04-06.

Malmö Arena i Hyllie, Malmö
Ortofoto RGB 0.25 m 2006-2018. © Lantmäteriet
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bindelsen. Stadsdelens torg, Hyllie stationstorg, är som namnet beskri-
ver placerat på en överdäckning av spåren och den station som är den 
första efter överfarten över Öresundsbron. Med sin huvudfasad vänd 
mot torget och mot nedgången till stationen reser sig arenan i den 
norra fonden av torget och längs en av områdets huvudgator, Hyllie 
boulevard. På den andra, västra sidan av boulevarden ligger köpcentret 
Emporia och längs torgets östra och södra sidor en serie byggnader med 
kontor och hotell, alla med publika verksamheter i bottenvåningarna.605 
Arenan intar därmed en så central plats som möjligt i stadsdelen, så pass 
att det inte går att avgöra när torget övergår i arenans förplats.

Arenans huvudkropp är utformad som ett långsträckt rätblock på 
vars tak en skålformad del reser sig. Med sin form speglar den läktarnas 
lutning i interiören och redogör på så vis för byggnadens huvudsakliga 
funktion som arena. Medan den södra sidan mot torget utgör huvudfa-
sad är de västra och östra sidorna längs boulevarden och längs Arena-
gatan sekundära med ett fåtal separata entréer till vip-avdelningar och 
restauranger. All logistik är placerad i arenans norra del mot Hyllie vat-
tenparksgata. Där ligger träningshall och lastkajer dolda bakom bland 
annat hotell och kontorshus (där flera delar är under uppförande i skri-
vande stund). Längs arenans östra och västra sidor skjuter ett högt ställt 
tak ut över trottoarerna på stöd av fyrkantiga stolpar. I anslutning till 
den södra huvudfasaden övergår dessa taktäckta gångar till ett mycket 
stort tak som skjuter ut över arenans förplats mot torget. Arenans fa-
sader är klädda med plåtpaneler lackade i en dovt röd färg som skimrar 
och skiftar nyans enligt ljusförhållandena. På de östra, södra och västra 
delarna är fasaderna till stora delar klädda med stora fönsterpartier som 
möjliggör att relationer mellan inne och ute upprättas. Även den övre, 
skålformade, delens södra fasadparti är satt med stora fönsterpartier 
som skänker ljusinsläpp till de bakomliggande kontorsytorna.

Exteriören är uppbyggd av stora partier och element som bryts 
av skarpa linjer. Även om den skålformade byggnadskroppen i sin geo-
metri är oval är också den uppdelad i raka segment. Tillsammans med 
färgsättningen ger exteriörens utformning av segment och linjeföring 
intrycket av en genomarbetad helhet som skänker en air av design (eller 
gestaltningsmässig kvalitet). Det är något som förstärks i den relation 
som upprättas mellan arenan och köpcentrets påkostade fasad och en-

605 Köpcentret Emporia invigdes 2012. Ägare är det norska fastighetsbolaget Steen & Strøm. 
Köpcentret är cirka 70 000 kvadratmeter stort och det ritades av Wingårdh Arkitektkontor. 
Steen & Strøm, ”Emporia”, https://emporia.steenstrom.se, odaterad 2022, hämtad: 2022-
04-06.
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tréparti. Den gestaltningsmässiga relationen är inte heller en tillfällig-
het då såväl arenans som köpcentrets fasader samt hotellet bakom are-
nan alla utformats av Wingårdh Arkitektkontor.606

Arenans relationer till den plats den är del av är påtagliga. Som 
framgått förankrar det utskjutande taket arenan i det offentliga torget 
och skapar på så sätt ett rum i gränslandet mellan torg och arena. Sam-
ma upplösta rum skapas under de taktäckta gångarna längs boulevar-
den och Arenavägen. Fönsterpartierna skapar även relationer mellan 
vad som är inne i byggnaden och vad som är utanför på torg och gator. 
Dessa relationer är mångfacetterade och skiftande. När en match eller 
ett evenemang äger rum i arenan – då entréer och foajéer är upplysta och 
restauranger och barer är igång – förmedlar relationerna mellan inne 
och ute ljus, liv och rörelse. När det inte äger rum något evenemang 
och entréerna och foajéerna är nedsläckta och tomma på människor, 
förmedlar istället relationerna mellan inne och ute ödslighet. Den ter-
ritoriella komplexitet som uppstår med territorier som träder fram och 
dras tillbaka är extra påtaglig längs Hyllie boulevard och Arenavägen. 
Lokaler för uthyrning till externa parter och som därmed inte styrs av 
arenans egen verksamhet är däremot placerade i arenans södra del som 
vetter mot torget.

606 Gert Wingårdh, Gert Wingårdh: Thirty Years of Architecture, Basel, 2012, s. 98–99,277; In-
tervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.

Malmö Arenas huvudfasad mot Hyllie stationstorg
© Malmö Arena
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analys av malmö arena

Hur ska relationen mellan Malmö Arena som byggnad och Hyllie som 
plats bäst beskrivas? Det vore förvisso möjligt att, analytiskt sett, lyfta 
ut Malmö Arena ur Hyllie och beskriva den som en enskild byggnad, 
men jag vill mena att man då skulle förlora förmågan att på djupet förstå 
vad arenan är och kan vara. Arenan och stadsdelen är intimt förknipp- 
ade och de delar i mångt och mycket historia. På samma sätt som are-
nans fasadarkitektur materiellt griper in i torg och gator omkring den, 
eller på det sätt dess många fönsterpartier genererar relationer mellan 
insida och utsida, har arean och platsen idémässiga och konceptuella 
relationer som bör lyftas fram för att berika analysen av Malmö Arena.

Ovan hävdade jag att Malmö Arena och Hyllie är en utmärkt illu- 
stration över hur agens fördelas i aktör-nätverk. Det här är platsen att 
utveckla det resonemanget. Entreprenören och byggmästaren Percy 
Nilsson var den drivande parten i uppförandet av Malmö Arena. Som 
mångårig ordförande i ishockeylaget Malmö Redhawks hade han under 
1990-talet lett klubbens försök att få till en ombyggnation av den be-
fintliga ishallen alternativt få till stånd uppförandet av en helt ny arena 
för ishockeylaget.607 Fram till och med 2022 var det också Percy Nilsson 
som genom sitt bolag Parkfast ägde och drev arenan.608 Det går därmed 

607 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
608 Under hösten 2021 meddelades att alla fastigheter i kvarteret skulle säljas till Doxa AB. I 

februari 2022 skickade Doxa ut ett pressmeddelande om att affären genomförts och tillträ-

Hyllie centrum söderifrån, 2015. Malmö Arena i bildens mitt.
Foto: Författaren
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att beskriva Nilsson och Parkfast som den drivande aktören gällande 
specifikt Malmö Arena där kompletterande roller kan tilldelas ishock-
eylaget och Malmö stad. Men, planeringen och uppförandet av Malmö 
Arena är intimt sammankopplad med planeringen och utbyggnaden av 
hela Hyllie. I det större perspektivet blir rollerna mer komplicerade. 
Enligt Nilsson är Hyllie resultatet av hans personliga visioner, vilka for-
mades i samband med att Öresundsförbindelsen blev verklighet. Dis-
kussionen om en förbindelse över Öresund är mycket lång och spänner 
över hela 1900-talet. I slutet av seklet konkretiserades dock diskussio-
nerna till regelrätta planer och platsen för förbindelsen bestämdes ock-
så slutgiltigt till Malmö–Köpenhamn.609 Avtal mellan de svenska och 
danska regeringarna slöts 1991.610

Öresundsförbindelsen blev en aktör i sin egen rätt, en verkande 
kraft i planeringen av Malmö. I Översiktsplan för Malmö 1990 pekades ex-
empelvis Hyllie ut som en resurs där Malmö kunde växa. Exakt hur det 
skulle gå till och vad området skulle innehålla var dock inget som speci- 
ficerades, vilket framför allt berodde på de frågetecken som var kopp-
lade till Öresundsförbindelsen.611 Malmö stad planerade därmed för en 
utbyggnad av Hyllie. Öresundsförbindelsen var som aktör verksam på 
flera nivåer. Det handlar naturligtvis om förbindelsen över vattnet men 
också om förändringar på lokal nivå. Det vill säga förutom själva bron 
och tunneln som förbinder Sverige och Malmö med Danmark och Kö-
penhamn så gäller det de vägar och spår som i Malmö ansluter till för-
bindelsen.

En viktig del i infrastrukturen för Öresundsförbindelsen var hur 
tågtrafiken mellan Malmö Central och bron skulle lösas. Malmö Central 
var utformad som en slutstation; tåg som kom över bron och anslöt via 
kontinentalbanan skulle behöva göra ett lokbyte för vidare färd norrut. 
Olika lösningar utreddes och diskuterades under 1990-talet, bland annat 
en bana längs kusten.612 Gradvis visade utredningarna att en bana i tunnel 
under centrala Malmö skulle bli det bästa initiativet, med en station vid  
 

de skett. Värdet uppskattades till 1,9 miljarder kr. Victor Nilsson, Doxa, Pressmeddelande: 
”Doxa tillträder kvarteret Malmö Arena och genomför emission” 2022-02-28, www.doxa.se.

609 Se avsnitt ”Från ett Öresundslokalt perspektiv till Öresundsregionen” i Richard Ek, 
Öresundsregion – bli till!: de geografiska visionernas diskursiva rytm, Diss: Lunds universitet, 
Helsingborg, 2003, s. 14–23.

610 Svedab, ”Det här är Öresundsförbindelsen”, https://svensk-danskabroforbindelsen.se, 
odaterad 2021, hämtad: 2021-06-14.

611 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 1990, Malmö, 1990, s. 21.
612 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 1990, Malmö, 1990, s. 16–17.
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Triangeln i centrala staden och en station i Hyllie. Riksdagen godkände 
de olika avtalen om den så kallade Citytunneln 1997.613

Hyllie var vid tiden ett stycke stadsnära jordbruksmark. Området 
hade status av att vara resursområde: mark staden sparat för framtida 
utbyggnad av Malmö i samband med att de omkringliggande områdena 
successivt byggdes ut under andra hälften av 1900-talet. Rent geogra-
fiskt tog det formen av en ficka av åkrar inklämd mellan villor, skivhus 
och kolonilotter. Den enda byggnaden på platsen var ett vattentorn från 
1973.614 Enligt Nilsson var kommunens planer att anlägga en större par-
kering för pendlare på platsen, något han ansåg vara slöseri med möj-
ligheter.615 Nilssons idéer byggde istället på att få de människor som 
passerade Hyllie att stanna till på platsen, vilket formerades i projektet 
Tvärnit Malmö.616 Det var framför allt den ekonomiska potentialen – 
det vill säga köpkraften – hos de människor som skulle utnyttja infra-
strukturen som fick Nilsson att få upp ögonen för Hyllie. I samband 
med att de nationella och lokala planerna tog fast form började Nils-
son och Parkfast anlita arkitekter för att utforma planer, där Nilsson 
menar att de tillsammans utformade skisser för hela området, inte bara 
för en arena.617 1994 antogs Översiktsplan för brostaden. I denna planera-
des Hyllie som en stadsdel med blandade funktioner centrerade runt 
en möjlig station för Citytunneln. Området närmast stationen skulle 
utgöra stadsdelscentrum och bestå av centrumfunktioner som handel, 
service och kontor. År 2000 antogs en ny översiktsplan för Malmö.618 
Här identifierades Hyllie under egen rubrik som stadsutvecklingsområ-
de där det planerades för bostäder, arbete, handel och service. Förvisso 
anger planbeskrivelsen att stationen både skulle fungera för de pendlare 
som bor och verkar i Hyllie och för de som anländer till stationen via 
bil eller buss.619 Sammantaget visar såväl Översiktsplan för brostaden som 
Översiktsplan för Malmö 2000 att Nilssons beskrivning av kommunens 
planer för Hyllie som enbart en parkeringsplats som något missvisan-

613 För en historik om Öresundsförbindelsen och Citytunneln, se Ek, 2003.
614 Vattentornet är det senaste i Malmö och är resultatet av en arkitekttävling som vanns 

av Stockholmskontoret Kjessler & Mannerstråle under namnet Drabant. Fram till 1996 
fanns en restaurang i det 62 meter höga tornet. VA Syd, ”VA Syds vattentorn”, Malmö, 
odaterad 2021, hämtad: 2021-06-01.

615 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
616 Camilla Westemar, ”’Tvärnit Hyllie’ tio år senare: stadsdelen fyller ett decennium”, www.

hyllie.com, 2018-11-09, hämtad: 2022-05-09.
617 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
618 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö, 2000.
619 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö, 2000, s. 78–83.
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de. Något som istället är gemensamt från såväl Nilssons/Parkfasts som 
kommunens sidor var att infrastrukturen i form av Öresundsförbindel-
sen och Citytunneln var avgörande för att Hyllie – och med det arenan 
–  över huvud taget skulle bli av.

Det går att spåra verksamma relationer mellan de kommunala 
och de privata aktörerna i dokumenten. Det vill säga att verksamma 
utbyten sker och agens fördelas. Nilssons intressen för Hyllie var mång-
facetterade: det handlade om att ta vara på en ekonomisk möjlighet 
som han ansåg att kommunen missade; det handlade om att ge något 
tillbaka till sin hemstad; och det handlade om att realisera en ny arena 
för Malmö Redhawks.620 Som framgått byggde hela Nilssons och Park-
fasts idé på de människor som skulle röra sig över Öresundsbron med 
anslutningar. Frågan för Parkfast med konsulter blev då hur de skulle få 
människor i rörelse att stanna på platsen. Den sammanbindande länken 
var begreppet upplevelse. Tvärnit Malmö utformades som en plats för 
upplevelser och det var inom ramen för upplevelse som koncept arenan 
fick en bärande roll för Nilssons och Parkfasts planer. Arenan utgjor-
de dock endast en del, en annan bärande komponent för upplevelser 
var ett köpcentrum, det senare vilket sedermera utvecklades till dagens 
Emporia. En annan inledningsvis viktig del hade varit en nöjespark på 
tema vikingar.621 Den utgick sedermera då Parkfast inte kunde kom-
ma överens med kommunen om exakt lokalisering. Tanken var också 
att arkitekturens skala och gestaltningsmässiga verkan skulle inordnas i 
helhetskonceptet upplevelse.622

Det är fullt möjligt att spåra verkan från Nilsson och Parkfast i 
den kommunala planeringen. I Översiktsplan för Malmö 2000 är angivet 
att ”[e]tt lämpligt läge för en eventuell arena i Malmö kan var i när-
heten av Hyllievångs centrum och i anslutning till Pildammsvägen”.623 
Något köpcentrum finns inte med i planen men en stor livsmedelshall/
stormarknad med flertalet specialbutiker är inskrivet. Skrivningen om 
en eventuell arena i planen var resultatet av ett parallellt uppdrag 1998. 
Det ska då ses i relation till det förslag om ett centrum format runt olika 
definitioner av upplevelser som presenterades av Nilsson och Parkfast 
för kommunen 1997.624 Vad jag vill poängtera här är att det framgår 

620 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08; Åke Stolt, Man lever bara två gånger: berättelsen om 
Percy, Västerås, 2008, s. 36, 159.

621 Westemar, www.hyllie.com, 2018-11-09, hämtad: 2022-05-09.
622 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
623 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö, 2000, s. 81.
624 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
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med tydlighet att den agens som fördelas gör det utifrån de relationer 
som upprättats. Kommunen var markägare till i princip all mark i Hyl-
lie. Nilsson och Parkfast var därmed nödgade till att utforma idéer och 
förslag som kunde få kommunen att gå vidare med planeringen. Enligt 
plan- och bygglagen ägde också kommunen själva planeringen. Samti-
digt står det att finna i de planer och dokument som denna planering 
resulterat i att mycket av Nilssons och Parkfasts idéer också inkluderats.

År 2003 antogs ett planprogram för Hyllie centrumområde. Här 
anges att planprogrammet bygger vidare på det utbyggnadsförslag som 
angavs i Översiktsplan för Malmö 2000 samt ”ett aktuellt projekt med 
arena och shoppingcenter”.625 Syftet med planprogrammet var att i det 
längre perspektivet ta fram ens struktur för hela området, men i det kor-
ta perspektivet möjliggöra byggandet av arenan och shoppingcentret. 
Det går därmed att följa hur de olika aktörerna gör ting och att deras 
görande är beroende av relationerna dem emellan. Analysen stämmer 
överens med den bild Tove Dannestam förmedlar av relationerna i hen-
nes avhandling i statsvetenskap Stadspolitik i Malmö: politikens menings- 
skapande och materialitet (2009). Dannestam menar att den initiala ex-
ploateringen av Hyllie i stor utsträckning varit beroende av Nilsson och 
Parkfast.626 Även utan Nilssons påtryckningar hade exploateringen av 
Hyllie förvisso säkert blivit av, men den hade legat betydligt längre fram 
i tiden. Vidare menar Dannestam att själva innehållet i Hyllie utfor-
mats relationellt på grund av Nilssons och Parkfasts tidiga engagemang 
i området.627 Det är en relationen där aktörerna så att säga gör varandra 
genom ett ömsesidigt beroende.

I det utbyte som skedde mellan Nilsson/Parkfast och Malmö stad 
formades ett slags gemensamt ramverk för Hyllie. Platsen skulle vara 
ett centrum verksamt på flera nivåer, lokalt såväl som regionalt (där re-
gionen uppfattades som den transnationella Öresundsregionen). Nils-
sons och Parkfasts idéer om Hyllie som ett upplevelsebaserat regionalt 
centrum som skulle locka människor har framkommit. Under början av 
2000 vävdes dessa idéer samman med vad Dannestam identifierat som 
den storyline som utgör diskursen om ett ”nytt, förvandlat Malmö”. 
Det vill säga den selektiva berättelsen om ett Malmö som genom poli-
tiska krafttag rest sig ur den kris som uppstod när industrin montera-

625 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Planprogram för Hyllie centrumområde, Dp 4669, 
Malmö, 2003, s. 5–7.

626 Tove Dannestam, Stadspolitik i Malmö: politikens meningsskapande och materialitet, Diss: 
Lunds universitet, Lund, 2009, s. 164.

627 Dannestam, 2009, s. 163–165.
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des ned.628 Hyllie blev ett stadspolitiskt projekt, ett av flera flaggskepp, 
som både skulle konkretisera och symbolisera det nya Malmö.629 I Plan- 
program för Hyllie Centrumområde (2003) uttrycks det på följande 
sätt: ”Hyllie centrumområde är en framtidsorienterad del av staden 
och en mötesplats med kreativ miljö mitt i Öresundsregionen.” 630 
Symbolvärdet tog sig inte minst materiella uttryck. Rumsligheter, 
rumsamband, byggnaders skala och höjd och fasadarkitektur blev vik-
tiga komponenter. Till en början uttrycktes det främst av Scandinavi-
an Tower, ett torn ritat av Wingårdh Arkitektkontor för den norske 
byggherren Arthur Buchardt.631 Det som planerades bli en av Europas 
högsta byggnader stötte dock på flera problem, inte minst efter 11 sep-
tember 2001, och det genomgick en serie förvandlingar som idag re-
sulterat i byggnaden Point Hyllie vid Hyllie stationstorg.632I samband 
med att Scandinavian Tower utgick som symbolbyggnad tilldelades 
den rollen istället arenan. 

I de olika planer över stadsdelen som presenterats som idéer eller 
regelrätta planförslag, av Parkfast och deras konsulter eller av kommu-
nala instanser, har byggnader och stadsrum till viss del skiftat plats.633 
Exempelvis låg torget, arenan och köpcentret i ett tidigt skede söder 
om spåren medan de idag ligger norr om spåren. Just torget (med sta-
tionen), arenan och köpcentret har dock utkristalliserat sig som nav i de 
idéer och planer som formats för Hyllie. Även om andra delar tillkom-
mit och fallit bort – som den tidigt uppmärksammade skyskrapan – har 
torget, stationen, köpcentret och arenan länkats samman som ett slags 
konceptuell helhet.

628 Dannestam, 2009, s. 127–129. Dannestam beskriver det som diskurs i och med att det är 
ett begränsat urval av möjliga beskrivningar som sätts samman, där signifikativa andra 
beskrivningar utelämnas. Det viktiga för Dannestam, och för min läsning, är dock inte om 
verkligheten korrekt återspeglas i urvalet utan att kopplingar görs mellan dessa och hur 
det offentliga måste agera. Diskursen blir till en aktant, en idealiserad aktör.

629 Dannestam, 2009, s. 134. Därav identifieras Hyllie som ett stadsutvecklingsområde av 
lokal såväl som regional betydelse. Andra stadspolitiska projekt var Citytunneln, Västra 
hamnen och Malmö högskola.

630 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Planprogram för Hyllie centrumområde, Dp 4669, 
Malmö, 2003, s. 11.

631 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Planprogram för Hyllie centrumområde, Dp 4669, 
Malmö, 2003, s. 19; Ek, 2003, s. 53ff.

632 Dannestam, 2009, s. 163.
633 Se exempelvis hur de placeras olika i förhållande till varandra i stadens officiella dokument: 

Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö, 2000; Malmö 
stad, Stadsbyggnadskontoret, Planprogram för Hyllie centrumområde, Dp 4669, Malmö, 
2003; Malmö stad, Malmö 2005: aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan, 
Malmö, 2006.
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Det sätt som byggnader och funktioner rört sig på i planeringen 
för Hyllie visar att aktörer till stora delar överlappar. Något jag vill de-
finiera som en komplexitet. En annan är svårigheterna i att bilda sig en 
uppfattning om vilka arkitekter som står bakom Malmö Arena. Från 
Parkfast och Percy Nilssons sida har Lloyd Arkitekter genom Jonas 
Lloyd; Brisbin Brook Beynon Architects/Stadium Consultants Interna-
tional; Mats Matsson; Nilsson själv; Hannu Helkiö på Pöyry Architects 
samt Wingårdh Arkitektkontor med Gert Wingårdh varit delaktiga i 
utformningen.634 Till det ska föras Juul & Frost med Ramstad Arkitek-
ter och CF Møller, som tillsammans med några av de ovan nämnda 
kontoren utgjorde parter i ett parallellt uppdrag om arenan och Hyllie 
2002.635 Sammantaget innebär det att inte bara uppdragstagande arki-
tekters arbete är något flytande utan att samma sak också gäller upp-
dragsgivande parter i takt med att Nilssons och Parkfasts arbete sam-
manfaller med Malmö stads engagemang i Hyllie.

Projektets omfattning – både gällande ytan på marken, utsträck-
ningen över tid och antalet intressenter – bidrar också till komplexiteten. 
Det går inte att renodla vare sig roller eller relationer för de förändras över 
tid. I min intervju med Nilsson framkommer en tämligen kommunkri-
tisk inställning.636 Andra intervjuer visar på en mera positiv inställning.637 
Relationen kan vidare nyanseras om Malmö stad inte ses som en enhet-
lig och konstant kommunal instans, utan bryts ned till enheter och till 
individer och vidare till tjänstemän och politiker. Den metaforiska bild 
över utvecklingen som framträder beskrivs därmed bäst som ett lager av 
bilder i vilket en territoriell komplexitet kan identifieras. Det komplexa 
och föränderliga aktör-nätverk som träder fram, menar jag, ger en mer 
rättvis bild av arkitektur i görande. I takt med att aktörer kommer och 
går, och deras relationer till andra aktörer förändras läggs också lager till 
Hyllie som materialitet. För i samband med att Citytunneln påbörjades 
2005 inleddes också den fysiska förändringen av Hyllie. Därmed började 
Hyllie som plats att territorialiseras i en ny – materiell – dimension, vil-
ken kompletterade den redan existerande territorialisering som ägt rum 
via planer, avtal, skisser och överenskommelser.

634 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
635 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Planprogram för Hyllie centrumområde, Dp 4669, 

Malmö, 2003, s. 42f.
636 Nilsson menar att han inledningsvis mötte likgiltighet eller motstånd från de flesta en-

heter inom kommunen men att det samtidigt fanns individer som stöttade honom och 
Parkfast. Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.

637 Se exempelvis Stolt, 2008, s. 148. Det är också i termer av samarbete Dannestam tolkar 
relationen mellan Nilsson/Parkfast och kommunen, se Dannestam, 2009, s. 163–165.
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Territoriell komplexitet innebär inte nödvändigtvis att en plats 
består av en konstant territorialisering, utan att lager av territorialise-
ringar kan staplas på varandra eller avlösa varandra, beroende av fak-
torer som verksamma aktörer eller förändring över tid. Samma plats 
kan uppfattas och brukas på olika sätt beroende av vem eller vilka som 
brukar den och när det sker. För Hyllie innebär det att Nilssons och 
Parkfast territorialisering av Hyllie som upplevelsebaserad plats är för-
hållandevis konstant. Men, den förändras och överlappas till viss del av 
kommunens territorialiseringar i takt med att det kommunala enga-
gemanget aktiveras och omsätts. De territorialiseringar som gällde när 
Hyllie enbart fanns i idéform överlagrades av kompletterande territo-
rialiseringar i takt med att arbetet konkretiserades. Ett exempel är den 
ovan nämnda förvandlingen av Scandinavian Tower till Point Hyllie, 
vilket jag menar samtidigt innebar att Hyllie omterritorialiserades från 
att fokusera på skyskrapan till att fokusera på arenan. Ett annat viktigt 
territorialiserande lager är det faktum att Hyllie framför allt kommit att 
bli ett bostadsområde och att det mesta av byggnaderna kommer utgö-
ras av bostadshus. Det vill säga att även om Hyllie delvis ramas in av den 
storyline Dannestam identifierar så ramas det också in av föreställning-
ar och praktik gällande hur en god livsmiljö utformas.638

När infrastrukturen – det vill säga Citytunnelns spår och Hyllie 
station – var på plats, var arenan den första byggnad som uppfördes på 
torgets norra sida 2008.639 Det visar att territorialiseringen av Hyllie 
som plats för upplevelser både var stark och konstant. Därefter följde 
köpcentret Emporia (2011), varefter hotell och kontor började uppfö-
ras runt torgets övriga sidor. Allra sist ut påbörjades områdets bostads-
hus. Därmed upprättades en dominerande materiell territorialisering av 
Hyllie som centrerad på olika definitioner av upplevelser. Arkitektonis-
ka aktörer som arena, köpcentrum, hotell och handel länkades samman 
funktionellt och rumsligt runt Hyllie stationstorg – vilket arkitekto-
niskt resulterat i hur arenan med tak, tacktäckta gångar och fönsterpar-
tier skapar rumsliga relationer mellan byggnad och gator/torg.

638 Dannestam, 2009, s. 129. Huruvida Hyllie utgör en god livsmiljö eller ej samt hur stads-
byggnadspraktiken i Malmö ska utvärderas lämnar jag därhän. Syftet med mitt påpekande 
här är att visa på de lager av konkreta aktörer och idealiserade aktanter som tillsammans 
utgör den territoriella komplexitet som gör Hyllie.

639 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Beskrivning tillhörande förslag till detaljplan för arena/
shoppingcenter mm i Hyllie i Malmö, Dp 4827, Malmö, 2005b; Malmö stad, Stadsbygg-
nadskontoret, Detaljplan för arena/shoppingcenter mm i Hyllie i Malmö, Dp 4827, Malmö, 
2005a; Malmö stad, Aktuella planer och projekt i utbyggnadsområdet Hyllie, Malmö, 2010.
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Relationerna upprättades också genom andra aktörer. Wingårdh 
Arkitektkontor ritade inte endast fasaden till arenan utan även köpcen-
tret Emporia och det ej realiserade Scandinavian Tower.640 Wingårdh 
Arkitektkontor ritade även senare fasaden till Malmö Arena Hotell, 
norr om arenan. Nilsson menar att det finns pr-mässiga vinster med 
att anlita Wingårdh Arkitektkontor som är ett av landets för tillfället 
mest välrenommerade kontor. I min intervju med Nilsson framförde 
han exempelvis att det var han själv och Mats Mattsson som ritade are-
nan inifrån och ut. Sedan anlitade de Gert Wingårdh för att klä den i en 
uppseendeväckande exteriör arkitektur. Ett samarbete Nilsson var, och 
är, mycket nöjd med och har fortsatt med.641

Det är tydligt hur relationer upprättas mellan individuella, or-
ganisatoriska och materiella aktörer och abstrakta aktanter i Malmö 
Arena för att vid vissa tidpunkter fördela agens så att verkan uppstår. 
Däremot är det närmast omöjligt att ställa upp relationerna i en tra-
ditionell orsak-och-verkan med en tydlig början och slut. Den gängse 
populära lösningen är att tillskriva såväl arena som stadsdel till Nils-
son (mycket beroende på hans både öppna och ibland påstridiga per-
sonlighet och villighet att erbjuda direkta och ibland provocerande 
uttalanden).642 Nilsson är också en stark aktör, och det kan mycket 
väl vara så att han är den starkaste aktören i hela det aktör-nätverk 
som utgör Malmö Arena. Men, utan kommunens instanser hade ing-
en verkan tilldelats Nilsson och som ovan beskrivits går det inte att 
underskatta den verkan av infrastrukturella aktörer som Öresunds-
förbindelsen och Citytunneln. På samma sätt bör de materiella re-
lationerna mellan de olika byggnaderna förstås inom ramen för det 
stadslandskap som är Hyllie Centrum. Om inte köpcentret Emporia 
hade godkänts eller fått sig fastigheten tilldelad är det inte säkert att 
det över huvud taget hade blivit någon arena, säger Nilsson. Det var 
arenan och köpcentret tillsammans – genom att erbjuda olika former 
av upplevelser – som förankrade resten av utbyggnaden av området.643 
För studiens räkning är det därmed viktigt att lyfta fram den centrala 
roll som arenan intar i stadsdelen, både idémässigt och fysiskt – men 
att den rollen samtidigt är något som tilldelats byggnaden i relation 
till andra verksamma aktörer.

640 Wingårdh, 2012, s. 98–99, 294.
641 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
642 Se exempelvis Stolt, 2008. Eller den karakterisering en politiker gör av Nilsson vilket 

återges i Dannestam, 2009, s. 162.
643 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
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Beskrivning av Guldfågeln Arena
Guldfågeln Arena ligger i nordvästra Kalmar mellan bostadsområdet 
Djurången och E22 i öster och Kläckeberga och Kalmar flygplats i väs-
ter. Arenan är del av ett externhandelsområde vid namn Hansa City, 
vilket i sin tur är uppbyggt runt den fabrik Volvo uppförde 1974 och 
som lades ned 1994.644

Arenan ligger i områdets norra spets. I norr och öster reser sig 
vallar mot E22 med tillfartsvägar till motorvägen. Mot söder ligger de 

644 Hansa City, Poe Fastigheter, ”Om Hansa City”, www.hansacity.se, odaterad 2022, häm-
tad: 2022-04-06.

Guldfågeln Arena, Kalmar.
Söder om arenan, extern-
handelsområdet Hansa City.

Ortofoto RGB 0.25 m 2006-
2018. © Lantmäteriet
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tidigare Volvoverkens karakteristiska byggnad bestående av sexkantiga 
huskroppar, och mot öster breder fälten mot flygplatsen ut sig. På samma 
tomt som arenan finns åt öster en handelsbyggnad med en sportbutik. 
Arenan är orienterad med längdaxeln i nord-sydlig riktning på tomten.

Guldfågeln Arena är i plan en oktogon. Den är uppbyggd av 
fyra sammanbyggda läktare runt fotbollsplanen vilket skapar en sluten 
byggnad utan tak över själva planen. Arenan har en sockel av betong, 
vilken regelbundet är genombruten av fasadöppningar bestående av en-
tréer, nödutgångar och fönster mot bakomliggande lokaler. Från sock-
eln höjer sig arenans fasad med en lutning utåt. Fasaden är uppbyggd 
av halvtransparent polykarbonat fäst på ett bärande raster av metall-
profiler. Dessa är i sin tur förankrade i den bärande strukturen. Fasa-
den delas rytmiskt in av stuprör från takavvattningssystemet. Fasaden 
avslutas uppåt med ett enkelt listverk. Över takfoten höjer sig arenans 
belysningsramper. Under dygnets ljusa timmar kan den bakomliggan-
de bärande strukturen, rastrets metallprofiler, trappor, utrymmen och 
inredning i olika rum skönjas genom den halvtransparenta fasaden. 
Under dygnets mörka timmar kan fasaden istället ljussättas inifrån. Fa-
saden är mot söder och väster genombruten av fönsteröppningar till 
bakomliggande kontor och vip-avdelningar. På en höjd motsvarande 
arenans andra plan är fasaden genombruten av genomgående öpp-
ningar mot arenarummet. Dessa ingick inte i arkitektens vision utan 
är lösningar för rökvädring i händelse av brand och således resultat av 
brandskyddsmyndigheternas godkännande av byggnaden.645 Förutom 
dessa öppningar är fasaden sluten. Runtom fasaden återfinns storskaliga 
logotyper för matproducenten Guldfågeln AB – som leasat namnrät-
tigheterna till arenan; hamburgerkedjan Max – som har en restaurang i 
byggnaden; och Kalmar FF – som fram till nyligen ägde arenan och nu 
är dess huvudsakliga hyresgäst.

Trots att byggnaden är förhållandevis enhetlig i både plan och fa-
sadbehandling vänder den sig mot tomtens sydvästra hörn. Det beror till 
viss del på själva platsens förutsättningar där de norra och östliga delarna 
vänder sig mot trafikapparatens vallar. Det beror vidare på att huvudle-
derna till och från staden möts här. Slutligen beror det på att Kalmar FF:s 
kansli, butik och biljettkontor med tillhörande parkeringsytor är place-
rade i de delar av byggnaden som vänder sig mot detta hörn. På grund 
av denna tydliga accentuering av det sydvästra hörnet och fasadens halv- 
 

645 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
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transparenta kvaliteter är det något anmärkningsvärt att ett underliggan-
de och obehandlat skivmaterial lyser igenom fasaden just här.646

Platsen markeras strax utanför entrén till Kalmar FF:s Kansli med 
det offentliga konstverket ”Guldbollen” (2011) av Bengt Johansson, be-
stående av en sfär, cirka 2 diameter, målad som en fotboll i guld och rött 
placerad över en cirka 4,5 meter bred stiliserad vajande halsduk i rött och 
vitt. Fotbollen och halsduken är placerade på en cirka 5 meter hög bäran-
de stolpe uppbyggd som en tross vilken står på ett fundament av betong.

I bottenvåningen av arenan finns en serie kommersiella lokaler 
för uthyrning. Längs den södra sidan återfinns i skrivande stund en 
Max hamburgerrestaurang med tillhörande drive in, samt kontor som i 
skrivande stund hyrs ut till företag inom bostadssektorn. På den västra 
sidan finns dels ett gym och dels ingången till premiumavdelningens 
restaurang som under veckodagarna fungerar som lunchrestaurang för 
allmänheten.

analys av guldfågeln arena

Guldfågeln Arena uppvisar flera territoriella lager. Liksom i Löfbergs 
Arena och i Malmö Arena finns en kronologisk territoriell komplexitet. 
Som arena utgör den ett mål i samband med att ett evenemang äger rum i 
byggnaden. Vid dessa tillfällen utgör arenan och dess närområde en plats 
som människor tar sig till och interagerar med. De öppna ytorna utan-

646 Något som kommer följas upp och diskuteras vidare nedan.

Guldfågeln Arena, Kalmar. T. v. återfinns Guldbollen av Bengt Johansson.
Foto: Författaren | Guldbollen © Bengt Johansson
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för arenan blir till samlingsplatser och stråk bildas mot biljettkassor och 
entréer. Utanför evenemangen, vilket trots allt är det mesta av tiden, 
utgör arenan mål endast för ett fåtal. Verksamheter som arenans lunch-
restaurang med ingång från det nordvästra hörnet, hamburgerrestau-
rangen samt de två husförsäljarna genererar ett viss flöde av människor. 
I förhållande till byggnadens långa fasad och de stora och öppna ytor 
som omger den genererar dock inte dessa verksamheter någon större 
mänsklig närvaro. Detsamma gäller också Kalmar FF:s lokaler i det syd-
västra hörnet. I samband med planeringen av arenan och beslutet att 
förlägga den till tomten ifråga fanns en förhoppning om att den skul-
le förankra förändring i området.647 Som del av externhandelsområdet 
Hansa City följer Guldfågeln Arena den territoriella rytm som kopplas 
till områdets karaktär. Fler människor rör sig i området på veckodagar-

647 Ingvar Svensson & Åsa Samuelsson, Kalmar kommun, Planprogram för kv Bilen i Kalmar, 
3830692, Kalmar, 2006b; Ingvar Svensson & Åsa Samuelsson, Kalmar kommun, Ny are-
na inom norra delen av kv Bilen i Kalmar: planprogram och miljökonsekvensbeskrivning, Kalmar, 
2006a; Kalmar kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Planenheten, Planbeskrivning: detalj- 
plan för Kvarteret Bilen, Kalmar kommun, Dnr. 2013-1435, Kalmar, 2016, s. 3.

Del av fasaden på Guldfågeln Arena
Foto: Författaren
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nas eftermiddagar och på dagtid under helger, men när butikerna är 
stängda är platsen öde. Återigen aktiveras därmed en tidsmässig terri-
torialisering som relaterar till byggnadens egna evenemangsrytm. En 
analytisk fråga att ställa är därmed vilka funktioner som förankrar vad i 
byggnadens relation till det område den är del av. Externhandelns rytm 
skiljer sig markant från arenans. Därtill är externhandelsområdet kon-
centrerat till de södra delarna och arenan till de norra i ett område som 
är mycket stort. Utbytet mellan delarna blir därmed begränsat.

I en arenas territoriella rytm ingår att under relativt korta perio-
der samla stora mängder människor, vilka under en bestämd tidsrymd 
ska slussas till och från samt in och ut ur byggnaden, något som ställer 
stora krav på entréer och utgångar och på logistiska lösningar utanför 
själva byggnaden. En arena är i behov av stora öppna ytor som på ett sä-
kert sätt kan samla en större folkmängd och slussa dem till och från rätt 
entré. Om en arena därtill ligger avsides i förhållande till ett centrum 
ställs stora krav på infrastrukturella lösningar. Parkering för privatbilis-
ter och hållplatser för kollektivtrafik måste anordnas. Även dessa bidrar 
till de öppna ytor som omger en arena. Guldfågeln Arena territorialise-
ras till stor del av den geografi som hör till den nedlagda fabriken och 
det övriga externhandelsområdet. Det är platser som både förr och nu 
är anpassade till bilismen. Området är utformat för bilburen och inte 
gångbaserad handel. Den största delen av handeln utgörs inte heller av 
spontaninriktade köp utan karakteriseras av butiker som erbjuder varor 
för hushållet som möbler, elektronik, bygg och trädgård, personbilar 
och matvaror. Min poäng är att Hansa City inte främst är en plats man 
rör sig i som flanör utan dit man tar sig med bil med ett bestämt syf-
te och mål. Arenan och varuhusen fungerar som stora men samtidigt 
isolerade öar i ett landskap av parkeringar, öppna ytor och trafikleder. 
Handelns karaktär gör också att relationen till arenan inte är uppenbar.

Det finns en del i externhandelsområdet som skulle kunna upp-
muntra till spontaninköp. Det så kallade Modehuset är en samling min-
dre butiker i en del av den nedlagda fabriken. Men Modehusets entré 
är riktad mot externhandelsområdet södra del utan tydlig koppling till 
arenan. Den planerade kopplingen mellan arenan och handeln som 
platser och rum för olika former av upplevelsekonsumtion har på grund 
av områdets karaktär inte infriats. 

I Guldfågeln Arena märks ytterligare en dimension av territoria-
lisering som är av mer symbolisk karaktär. Under match är arenans fa-
sad ljussatt inifrån i Kalmar FF:s röda färg. Denna funktion hos fasaden 
har varit bärande under hela utvecklingsfasen av arenan. När Kalmar 
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FF spelar kvällsmatcher erhålls således en viss effekt. Men den störs-
ta delen av tiden är fasaden trots allt inte ljussatt och effekten uteblir. 
Tvärtom framstår fasaden i dagsljus som underdesignad. Inte minst för 
att dess transparens ej upprättar relationer till de evenemang som skulle 
kunna pågå innanför den, utan istället avslöjar teknik, struktur och illa 
valda byggmaterial. Fasadens kronologiska territorialisering mellan dag 
och natt, ljus och mörker tillsammans med arenans relationer till ex-
ternhandelsområdet berättar därmed om diskrepanser mellan ambitio-
ner och genomföranden – spår som kräver djupare analys gällande hur 
aktör-nätverket upprättades och territorialiseringen formerades.

Hur Guldfågeln Arena görs inom ramen för stadsbyggande som 
praktik måste relateras till hur arenan görs inom fotbollen som praktik, 
något som delvis presenterats i föregående kapitel. Kalmar FF:s stånd-
punkt var att föreningen omkring guldåret 2008 var i akut behov av en 
ny arena men frågan om en ny arena hade diskuterats i olika fora un-
der förhållandevis lång tid.648 Frågan var också känslig på grund av den 
plats Fredriksskans IP hade i det kollektiva medvetandet hos de idrotts- 
och fotbollsintresserade i staden.649 Fredriksskans IP är en drygt hund-
raårig anläggning, belägen vid vattnet strax norr om och på gångavstånd 
från centrum.650 I början av projektet utreddes också möjligheterna att 
bygga ut och bygga om Fredriksskans IP alternativt att riva den äldre 
anläggningen och uppföra en nya arena på samma plats.651 Det visade 
sig inte vara lämpligt då höjden på en ny arena hade blockerat sikten 
från de närliggande bostadshusen. Om man istället hade försökt gräva 
ned den hade man stött på grundvatten cirka en meter ned. En helt ny 
lokalisering ansågs vara det bästa alternativet.652

2005 bildade Kalmar FF ett bolag med tidigare ordföranden Ron-
ny Nilsson som VD.653 Syftet med bolaget var att driva arenafrågan för 

648 Se exempelvis: Gunnar Rockström, Barometern, ”Kalmar FF får vänta på en riktig fotboll-
sarena”, www.barometern.se, 2004-11-18, hämtad: 2022-04-07; Andreas Yngvesson, Östra 
Småland och Nyheterna, ”kff startar arenabolag: Ronny Nilsson blir VD”, www.ostran.se, 
2005-12-23, hämtad: 2022-04-07.

649 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
650 Lamke & Olofsson, 2011.
651 Se exempelvis skisser på ett ombyggt Fredriksskans IP i Svensson & Samuelsson, Kalmar 

kommun, Ny arena inom norra delen av kv Bilen i Kalmar: planprogram och miljökonsekvens-
beskrivning, Kalmar, 2006a, s. 21–22.

652 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
653 Under våren 2011 gick arenabolagets VD Ronny Nilsson tillbaka in i Kalmar FF:s styrelse. 

Han hade suttit i styrelsen 1991–2004, och som ordförande alltsedan 1993. 2005 klev han 
ur styrelsen och blev VD för Kalmar Arena AB (sedermera Kalmar FF Event AB). När 
arbetet med arenan utvecklades skapades en förenings- och bolagsstruktur där Kalmar 
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föreningens räkning med målet att en ny arena skulle stå klar 2008.654 
Omkring årsskiftet 2006 erbjöd fastighetsbolaget Sveafastigheter att 
uppföra en arena på en fastighet bolaget ägde längs E22 vid de norra 
infarterna till staden. Sveafastigheter var vid tillfället igång med att eta-
blera ett externhandelscentrum i anslutning till Volvos tidigare fabrik 
som lagts ned 1994.655 Genom ett markbyte med kommunen frigjordes 
tillräckligt mycket mark i områdets norra del för en möjlig arena, med-
an kommunen erhöll mark för infrastrukturella arbeten i områdets söd-
ra del.656 Fastighetsbolaget anlitade den lokale arkitekten Peder Knuts-
son vid arkitektkontoret Arkoteknik för att skissa fram en anläggning 
anpassad för tomten. Uppdraget innehöll inte några formulerade krav 
utan kan karakteriseras som fritt för arkitekten som därmed tilldelades 
en stor verkan för utformningen av arenan i detta tidiga skede. Den skiss 
arkitekten presenterade för fastighetsbolaget och sedan för kommunen 
blev även vägledande för det fortsatta arbetet.657 I och med att Knutsson 
inte hade något egentligt program från beställaren, mer än att arenan 
skulle anpassas till tomten, använde han sig av sin egen erfarenhet som 
fotbollsspelare, sitt starka intresse för fotboll och samtal med Ronny 
Nilsson, företrädare för Kalmar FF, om innehåll och utformning.658 

Både fastighetsbolaget och kommunen ställde sig positiva till 
skissen och påbörjade därmed ett gemensamt arbete för att gå vidare 
med en eventuell lokalisering av arenan till tomten i Hansa City. Där-
med påbörjades också en omvärdering av hela området. Det beskrivs 
som med potential för strukturomvandling från industri (den nedlag-
da Volvofabriken) till upplevelser och handel (arena och köpcenter).659 
Arenan tilldelades rollen av så kallat ankare i strukturomvandlingen – en 

FF:s ordförande och klubbchef ingick i styrelsen eller ledningen för både fastighetsbolaget 
och eventbolaget. Ronny Nilsson var projektledare och styrelseledamot och adjungerad 
till föreningens styrelse för att kunna rapportera om arenan, vilket varade fram till 2011 
då han åter blev ordinarie styrelseledamot. Kalmar FF, ”Hallå där…”, www.kalmarff.se, 
2011-03-16, hämtad: 2021-06-23.

654 Yngvesson, www.ostran.se, 2005-12-23, hämtad: 2022-04-07; Ronald Rosengren, Östra 
Småland och Nyheterna, ”Ronny försöker hålla arenagrytan kokande”, www.ostran.se, 
2006-02-23, hämtad: 2022-04-07.

655 Vid samma tid etablerade också ikea ett varuhus i området södra del.
656 Det gällde framför allt in- och utfarter till det nya ikea-varuhuset, Magnus Ericsson & 

Jörgen Ström, Barometern, ”Markbyte öppnar för arena vid ikea”, www.barometern.se, 
2006-01-17, hämtad: 2022-04-07.

657 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
658 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
659 Svensson & Samuelsson, Kalmar kommun, Planprogram för kv Bilen i Kalmar, 3830692, Kal-

mar, 2006b.
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roll den delade med ikea som förankrade omvandlingen i de södra de-
larna.660 I samband med detta fick Knutsson formellt i uppdrag av Svea-
fastigheter att utforma en mer utarbetad skiss på en ny arena på platsen.

Det var därmed ett förhållandevis komplext nätverk av aktörer i 
organisationsform som sattes samman under våren 2006. Deras intres-
sen drog åt olika håll men kan samtidigt sägas sammanfalla i arenapro-
jektet. Den ideella föreningen var den som framför allt hade behov av 
arenan och var tilltänkt som huvudsaklig användare av den. Förening-
ens intressen bevakades också av det privata arenabolaget bestående 
av verksamma och tidigare verksamma representanter för föreningen. 
Kommunen – vilken bör förstås som en serie kommunala instanser – 
ägde föreningens dåvarande hemmaplan Fredriksskans IP men avsåg 
inte uppföra någon ny arena för föreningen. Däremot stod kommu-
nen för samordning av en serie kommunala intressen: kommunpolitik, 
översikts- och detaljplanering, eventuellt föreningsstöd till föreningen, 
med mera. Det privata fastighetsbolaget skulle uppföra och äga arenan 
med föreningen som hyresgäst. Till detta ska tillföras kompletterande 
aktörer som arkitektkontoret Arkoteknik med Peder Knutsson som 
skissade på en arena åt fastighetsbolaget samt Sweco som på uppdrag av 
kommunen genomförde ett par planprogram gällande området.661 

Här blir det dock viktigt att betona de dominerande organisato-
riska och mänskliga aktörernas olika mål med arenan vid den här tid-
punkten: för Kalmar FF var det viktigaste att det byggdes en ny arena, 
men inte lika viktigt exakt var den låg någonstans, föreningens mål var 
primärt idrottsligt. Sveafastigheter däremot såg en möjlighet att stärka 
kundunderlaget och synligheten för sitt köpcentrum Hansa City, fast-
ighetsbolagets mål var primärt ekonomiskt. Kommunens intressen var 
mer komplexa och rörde sig på flera nivåer. Enligt den avsiktsförklaring 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige antog under våren 2006 var 
syftet att stödja föreningen och därmed säkerställa en anläggning för 
fotboll, konserter, evenemang och utställningar i staden. Jag menar att 
det konkreta åtagandet måste ses inom ramen för kommunens större vi-
sioner. I årsredovisningen samma år skriver kommunledningen att man 
måste anpassa sig till omvärldsförändringar, bidra till tillväxt och göra 
Kalmar till en attraktivare kommun. Något som ska ske genom satsning 

660 Se exempelvis hur etableringen av ikea i området beskrivs i den kommunala årsredovis-
ningen för året. Kalmar kommun, Årsredovisning Kalmar kommun, Kalmar, 2006, s. 4, 28, 38.

661 Svensson & Samuelsson, Kalmar kommun, Planprogram för kv Bilen i Kalmar, 3830692, Kal-
mar, 2006b; Svensson & Samuelsson, Kalmar kommun, Ny arena inom norra delen av kv 
Bilen i Kalmar: planprogram och miljökonsekvensbeskrivning, Kalmar, 2006a.
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på idrott, en ansökan om att bli Europas kulturhuvudstad, uppföran-
det av ett konstmuseum, förbättra flyget samt medverkan i byggandet 
av en ny arena.662 Jag menar att Kalmar kommun här såg en möjlighet 
att konkretisera flertalet av dessa visioner genom medverkan till upp-
förandet av en ny arena. Något som dessutom skulle ske i anslutning 
till den nedlagda Volvofabriken vilken kan ses som en illustration om 
anpassningen till omvärldsförändringar om man väljer att tolka dem i 
ekonomiska termer.

I detta inledande skede (2005 – 2006) fortskred arbetet mycket 
snabbt. Knutsson beskriver det som att arkitektkontoret fick arbeta 
mycket hårt. För att kunna beräkna kostnaderna för projektet tog Svea-
fastigheter in peab som entreprenör och till midsommar 2006 presen-
terade Knutsson planer och handlingar som kunde kostnadsbedömas. 
Resultatet beskriver Knutsson följande: ”bilan föll ner”.663 Arenan be-
dömdes bli alltför dyr: 600 miljoner kr, mer än 2,5 gånger så mycket som 
tidigare hade uppskattat.664 Bland annat hade Knutsson tillsammans med 
Sweco utformat ett skjutbart tak som stod för en stor del av kostnader-
na.665 De första skisserna hade förutom arena innehållit tillhörande kring-
byggnader, hotell samt möjlighet att uppföra kompletterande byggnader 
för kommersiella verksamheter.666 Med detta försvann det mesta av dessa 
kompletterande byggnader och funktioner från planerna.

Kostnaderna identifierades som ett problem. Inte minst för att 
de olika intressenternas roller och skyldigheter inte var tydligt definie-
rade. Kommunens avsiktsförklaring innebar konkret ett driftbidrag till 
föreningen på sammanlagt 110 miljoner kr fördelat över 20 år. Sam-
tidigt fanns ingen definitiv gräns för kommunens engagemang eller 
tillhörande kostnader.667 Frågan förhandlades mellan parterna, disku-
terades internt samt debatterades i pressen. Den 25 augusti 2008 tog 
kommunfullmäktige beslut att gå in som borgenär för föreningens lån 

662 Kalmar kommun, Årsredovisning Kalmar kommun, Kalmar, 2006, s. 29. Den då gällande 
översiktsplanen är betydligt mer återhållsam gällande visionerna, även om såväl extern-
handel som turism är inskrivet, se Kalmar kommun, Kommunfullmäktige, Översiktsplan 
Kalmar kommun: antagen av kommunfullmäktige 1990-12-20, Kalmar, 1990.

663 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
664 Idrottens affärer, ”’Vi kunde helt enkelt inte säga nej’”, www.idrottensaffarer.se, 2013-12-28, 

hämtad: 2021-06-23.
665 Knutsson menar att den designen av Sweco sedan skalades upp och användes till det skjut-

bara taket på Friends Arena. Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
666 Svensson & Samuelsson, Kalmar kommun, Ny arena inom norra delen av kv Bilen i Kalmar: 

planprogram och miljökonsekvensbeskrivning, Kalmar, 2006a.
667 Magnus Ericsson, Barometern, ”Inget tak på notan för den nya arenan”, www.barometern.

se, 2006-12-14, hämtad: 2022-04-07.
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hos Swedbank. Under hösten överklagades beslutet av olika privatper-
soner som ville pröva om kommunen fick gynna en enskild förening.668 
Debatten i press och på internet var bitvis hätsk. Den person som drev 
frågan längst, till kammarrätten, menade att stadens politiska ledning 
missuppfattat borgensinstrumentet. Personen i fråga arbetade vid Sam-
hällsbyggnadskontoret och hade varit delaktig i att utforma kommu-
nens borgenspolicy.669 

I juli 2009 meddelade Sveafastigheter att de lämnade arenapro-
jektet. Huvudorsakerna angavs vara finanskrisens effekter och de många 
överklaganden som gjort att projektet dragit ut på tiden. Det sistnämn-
da blev ett problem för företaget då marken där arenan var tänkt att 
byggas ägdes genom en fond med en livslängd fram till 2010 (med maxi- 
mal förlängning till 2012). Dock meddelade företaget att de överförde 
marken till arenabolaget, efterskänkte all dokumentation och gav ett 
bidrag om 5 miljoner kr till arenabolaget. Villkoret var att arenan skulle 
stå klar senast 2011.670 Det innebar att Kalmar FF genom arenabolaget 
blev huvudman för arenan.

Kalmar FF:s dåvarande ordförande Johnny Petersson beskriver 
det i en intervju med Idrottens affärer 2013 som att föreningen inte hade 
något val. Processen med arenan hade gått så långt när Sveafastigheter 
hoppade av att de var tvungna att axla det fulla ansvaret. Kommunled-
ningen var då inte intresserade av att gå in som delägare till arenan. 
Föreningen hade inte heller något val rörande standarden på arenan: att 
den blev så pass stor och hög att de kunde sluta hörnen. En standard-
höjning såg man som den enda vägen att gå för allsvenska klubbar i en 
internationell konkurrens. Den lösning Petersson landade i var att kom-
munen måste kliva in aktivt i arenan. Dels för att ta kostnader, dels för 
att bidra med verksamhet: ”Det gäller att bredda kommersiella möjlig-
heter.” 671 I en annan intervju med tidskriften Magasinet Fotboll (2009/1) 
lyfter Petersson att arenan inte bara är en angelägenhet för föreningen 
utan för staden i stort. Arenan, tillsammans med museum, ridhus och 
annat som byggs, utvecklar staden. Något som behövs för att generera 
starka varumärken som kan dra folk till staden. Sker inte det stagnerar 

668 Juan Martinez, Svenska Fotbollsförbundet, ”Arenagryning 1: Kalmar”, www.fogis.se, 
2009-03-20, hämtad: 21-06-23.

669 Björn Jerkert, ”Ny arena i Kalmar: till varje pris?”, i Kommunal Ekonomi 2009:2, 2009, s. 27.
670 Nicklas Tollesson, Fastighetssverige, ”Sveafastigheter släpper arenaprojekt: och skänker 

mark till Kalmar FF”, www.fastighetssverige.se/, 2009-07-31, hämtad: 2021-06-23.
671 Idrottens affärer, www.idrottensaffarer.se, 2013-12-28, hämtad: 2021-06-23.
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den.672 Från andra håll riktades dock kritik mot arenaprojektet. Kriti-
ken menade att kommunens borgensåtagande inte skulle gynna staden 
utan endast kommersiella intressen och vidare att det var orealistiskt att 
hävda att arenan skulle locka företag, invånare och turister som skul-
le gynna Kalmar.673 Samtidigt ersattes peab av ncc som entreprenör 
i projektet. Avtalet mellan parterna undertecknades i december 2009. 
Knutsson beskriver dock att förhållandet till totalentreprenören bitvis 
var svårt. Att han som arkitekt kontinuerligt fick förhandla om materi-
alval och arkitektoniska lösningar.674 Det var bland annat de förhand-
lingarna som resulterade i det skivmaterial som tydligt framträder bak-
om den semitransparenta fasaden i byggnadens sydvästra hörn.675

Tilltron till projektet var dock fortfarande starkt hos de inblanda-
de parterna. Under en presskonferens i samband med att avtalet mel-
lan arenabolaget och ncc skevs, presenterade arenabolagets VD Ronny 
Nilsson inspirationsbilder för arenan i form av ett upplyst Allianz Arena 
i München.676 Att belysa arenan inifrån hade också varit med i projektet 
sedan ett tidigt stadium. Det är därmed med en mobilisering av en av 
fotbollens mest ikoniska arenor den nya arenan i Kalmar presenteras 
vid tidpunkten.

Efter det nya upplägget och genomgående under byggtiden fram-
ställdes arenan som absolut nödvändig både för föreningen och för sta-
den och regionen. Aktörer som arenabolagets VD/projektledare Ronny 
Nilsson menade inför öppningen att ”det blir så bra för Kalmar FF och 
[kommer] ge så mycket pengar och inte minst bli något för hela regi-
onen”.677 I samma intervju beskriver Nilsson byggandet av arenan som 
”livsnödvändigt” för Kalmar FF i och med den ekonomi som arenan 
skulle komma att tillföra.678 Arenan blev dock aldrig det ekonomiska 
tillskott föreningen och arenabolaget hade hoppats på. Tvärtom ut-
vecklades arenan till ett kraftigt ekonomiskt bekymmer för föreningen. 
Åskådarsnittet sjönk kontinuerligt under 2010-talet och arenan var ofta 

672 Martinez, www.fogis.se, 2009-03-20, hämtad: 21-06-23.
673 Jerkert, 2009, s. 27.
674 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
675 2021 uppmärksammade Sveriges Radio att vindskyddet bakom fasaden på Guldfågeln 

arena börjat lossna. Enligt Peder Knutsson som intervjuades i reportaget beror det på för 
dåliga materialval under byggnationen. Ossian Flodmark, Sveriges Radio, ”Guldfågeln are-
na behöver renoveras: ’Ser för jäkligt ut’”, https://sverigesradio.se, 2021-04-12, hämtad: 
2022-04-22.

676 Blank, 2009-12-02, s. 27.
677 Kalmar FF, www.kalmarff.se, 2011-03-16, hämtad: 2021-06-23.
678 Kalmar FF, www.kalmarff.se, 2011-03-16, hämtad: 2021-06-23.
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fylld till hälften. Istället för att innebära det ekonomiska tillskott den 
byggdes för blev arenan en ekonomisk börda för föreningen. Samtidigt 
som föreningen betalade cirka 12 miljoner kr om året på banklånen för 
arenan tog föreningen en rad andra ekonomiska risker som till slut blev 
ohållbara.679 I september 2017 förvärvade Kalmar kommun Guldfågeln 
Arena av Kalmar FF. Om kommunen inte tagit över arenan och löst 
föreningens lån hos Swedbank hade föreningen gått i konkurs och laget 
degraderats till lägsta serien, något som parterna ansåg att alla hade 
förlorat på. Kalmar FF:s dalande ekonomi berodde främst på vikande 
besöksantal. Laget har sedan arenan byggdes oftast haft ett publiksnitt 
på omkring 5 000 – 6 500 åskådare per match.680 Om laget skulle tvingas 
börja om i seriesystemet skulle besöksantalet i princip upphöra helt och 
Guldfågeln Arena skulle stå utan huvudsaklig hyresgäst.681 Kommunen 
betalade 244,5 miljoner kronor för Guldfågeln arena.682 Det bör ställas 
i relation till att kommunen ursprungligen varken avsåg äga eller finan-
siera någon ny arena. Detta visar att hur en arena görs inom en stad 
som praktik måste relateras till hur en arena görs inom andra praktiker 
–  inte minst inom elitidrotten, men i det här fallet också inom organi-
serandet och driften av ett externhandelsområde. Det handlar om vad 
Annemarie Mol benämner som koordineringen av det multipla objek-
tets olika ontologier. Fallet Guldfågeln Arena visar att den koordine-
ringen inte nödvändigtvis måste dra jämnt.

Beskrivning av Tele2 Arena

Tele2 Arena ligger i stadsdelen Johanneshov i norra delen av stadsom-
rådet Söderort i Stockholm. Mer specifikt är arenan en del av vad som 
kallas för Globenområdet: ett väl avgränsat område med framför allt 
idrottsanläggningar centrerade runt Globen (sedan 2021 Avicii Arena, 
1989). Globenområdet ligger mellan Nynäsvägen i öster, Enskedevä-
gen i söder, det angränsar till Slakthusområdet i väster och ansluter till 
Gullmarsplan i norr. Även om området idag refereras till som just Glo-
benområdet finns det en lång historia av idrottsanläggningar på plat-

679 Peter Ahlén, Kalmar FF, ”Signerat Peter Ahlen: ’risktagandet har varit häpnadsväck- 
ande’”, https://kalmarff.se, 2021-01-22, hämtad: 2022-04-07.

680 Statistik från: Svenska Fotbollförbundet, ”Serier och Cuper”, www.svenskfotboll.se, oda-
terad, hämtad: 2022-06-06..

681 Kalmar kommun, Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige, Förvärv av Guldfågeln 
Arena: tjänsteskrivelse, KS 2017/0748, Kalmar, 2017.

682 Kalmar kommun, Kommunfullmäktige, Förvärv av Guldfågeln Arena: tjänsteskrivelse, KS 
2017/0748, Kalmar, 2017.
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sen. Från tidigt 1900-tal har en serie fotbollsplaner och isrinkar upp-
förts i området: Johanneshovs IP under 1920-talet och Johanneshovs 
isstadion under 1950-talet. Under 1960-talet revs Johanneshovs IP och 
ersattes med Söderstadion. Vid samma tid fick isstadion ett tak och fick 
sedermera namnet Hovet.683 Under 1980-talet genomgick området en 
stor förändring i och med uppförandet av Globen, vars genomslag var 
så genomgripande att det satte namn på hela området.684

Tele2 Arena ligger i Globenområdets södra del och förbinds till 
resten av området via Arenatorget i norr. Tomten har en trapetsform 
som smalnar av mot söder. Mot öster avgränsas tomten av Nynäsvägen 
och mot väster av Arenavägen. I söder ansluter spetsen på tomten en 

683 För en historik om området se Persson, 2009.
684 Sahlin-Andersson, 1989.

Tele2 Arena, Stockholm. 
I Globenområdet ligger 
Tele2 Arena längst i 
söder. Centralt ligger 
Globen och norr om den 
Hovet. Längst i norr syns 
spåren efter Söderstadi-
on. T. v. Slakthusområdet.

Ortofoto RGB 0.25 m 2006-
2018. © Lantmäteriet
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öppen plats vid namn Svenne Berkas torg.685 Med sina 30 000 platser 
är Tele2 Arena en av Sveriges största arenor, den är till och med så stor 
att dess dimensioner överstiger tomtens storlek. Arenan sväller ut mot 
Nynäsvägen och dess övre plan ligger över såväl Arenavägen som den 
nybyggda Arenaslingan som löper parallellt med Nynäsvägen under 
arenan. Entréplan, våning 4, är förlagt över gatunivå i höjd med Globen- 
områdets marknivå. För att komma upp till den plattform som hyser 
arenans publikentréer leder två stora trappor från torget i söder. Mot 
norr ansluter plattformen Arenatorget som leder till områdets övriga 
arenor och verksamheter. Arenan ger därmed visst intryck av att svä-
va ovanför markytan.686 I och med att publikens entréer är placerade i 
byggnadens övre delar är all logistik som lastning och lossning fördela-
de till portar och intag från Arenavägen och Arenaslingan.

685 Sven Bergkvist, 1914–1966, uppväxt på Södermalm i Stockholm. Bergkvist spelade fot-
boll, ishockey och bandy för Hammarby IF och aik. Han var med i landslaget i alla tre 
idrotter och var med i såväl sommar- som vinter-OS 1936.

686 Att beskriva nutida arenor med metaforer av rymdfarkoster är också förhållandevis bruk-
ligt. Det finns en uppsjö beskrivningar av arenor som spaceships. Till skillnad från de flesta 
andra är intrycket av Tele2 Arena att det hovrar en bit ovanför markytan. Helena Matts-
son redogör exempelvis för hur också Globen beskrevs med den metaforen i samband med 
invigningen 1989, Mattsson, 2020, s. 195–196.

Tele2 Arenas norra fasad mot Arenatorget. På förplatsen står Jonas Dahlbergs The 
Mirror från 2015.
Foto: Författaren | © The Mirror Jonas Dahlberg
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Trapporna från Svenne 
Berkas torg är avsedda att leda 
besökare som kommer till are-
nan söderifrån. Huvudparten 
av besökarna kan dock antas 
anlända från norr och den kol-
lektivtrafik som ansluter till 
Globenområdet, därav är ock-
så arenans förplats i norr väl 
dimensionerad. Mitt på för-
platsen finns skulpturen The 
Mirror (2015) av Jonas Dahl-
berg. Skulpturen består av en 
9,6 meter hög, 15,6 meter bred 
och 1,8 meter tjock vägg klädd 
med blankpolerat stål. Väggen 
roterar och gör ett varv på 15 
minuter. Under dagtid speglar 
väggen sin omgivning och vid 
mörker återges en film på en 
av sidorna som är försedd med 
led-belysning i 5 mm stora 
hål.687 Från förplatsen leder en 
bred trappa i väster ned mot Arenavägen. En stor del av plan 2 utgörs 
av kommersiella lokaler med ingång från Arenavägen. Inrättningen går 
under det gemensamma namnet Tolv Stockholm och består av 12 000 
kvadratmeter med restauranger, ett hotell, en nattklubb och diverse ak-
tiviteter som bowling, bangolf och karaoke.688

Tele2 Arena är klädd med en 31 000 kvadratmeter stor fasad som 
är uppbyggd av 6 500 perforerade aluminiumplåtar. Fasaden är inte del 
av arenans klimatskal utan är monterad på en armatur som ger distans 
till byggnadskroppen bakom den. Det gör att även fasaden från vissa 
perspektiv ger intryck av att sväva ovanför entréplanets glasinklädda 
öppningar. Panelerna är rektangulära och placerade i ett mönster som 
åstadkommer korsande diagonaler över fasadytan. Fasaden är, utöver 
att svepa runt den asymmetriska byggnadskroppen, också bruten i en 
vinkel. Enligt Fredrik Källström på White Arkitekter hade det i princip 

687 Stockholm konst, Stockholms stad, ”The Mirror”, www.stockholmkonst.se, odaterad 
2021, hämtad: 2021-11-23.

688 Se https://tolvstockholm.se.

Fasaddetalj, Tele2 Arena
Foto: Författaren
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varit omöjligt att utforma fasaden utan de avancerade tekniska lösning-
ar konsultföretaget ArupSport försåg dem med.689 Fasaden kan ljussät-
tas i olika kulörer. För exempelvis Hammarby IF:s hemmamatcher är 
den färgsatt med grönt och vitt ljus och för Djurgården IF:s matcher 
rött, blått och gult. Belysningen förutsätter att årstid och tid på dygnet 
tillåter effekten, i dagsljus fångar istället aluminiumpanelerna upp sol-
ljuset och ändrar nyans beroende på hur det bryts. Sammantaget gör 
utformningen och ljusverkan att fasaden har en stark symbolverkan för 
byggnaden.

Arenan följer tomtens oregelbundna form och är i plan och sek-
tion utformad som en asymmetrisk oval som blir bredare och högre mot 
Arenatorget. Sammantaget ger formen och orienteringen intrycket att 
arenan huvudsakligen vänder sig mot norr med sitt tydliga huvudstråk 
från Arenatorget mot Tele2 Arenas norra kortsida. Breddningen och 
stegringen mot norr ligger även till grund för en visuell relation med 
Globen. I stegringen upprättas en relation som ett slags kommentar 
till den tidigare arenan. Speciellt från söder är det tydligt hur linjerna i 
Tele2 Arena pekar upp mot den sfäriska arenan. Den fungerar därmed 
som ett lyckat komplement till föregångaren. Relationen upprättas även 
vidare genom att Tele2 Arenas entrévåning placerats på samma nivå som 
Globen och vidare genom att båda är klädda med fasader av plåt. Tele2 
Arenas datorgenererade plåtkassetter samspelar på så vis med Globens 
vitmålade plåtsektioner. Medan Globen genom sin form trycker sig upp 
mot himlen ger istället Tele2 Arena intrycket av att den sänkt sig ned.

analys av tele2 arena

Det finns flera lager av territorialiseringar i anslutning till Tele2 Arena. 
För det första är arenan del av Globenområdet som i sin utformning 
under 1980-talet gjordes till ett väl avgränsat område mellan Nynäsvä-
gen och Slakthusområdet som då fortfarande var ett verksamt industri-
område. Förutom infrastrukturella länkar till tunnelbanestationer och 
tillfartsvägar är Globenområdet väl sammanhållet med få kopplingar 
till omkringliggande områden. Det är uppbyggt runt de olika arenorna 
och de affärs- och kontorsytor som finns i omkringliggande byggnader. 
De materiella förutsättningarna i det existerade Globenområdet och de 
omkringliggande vägarna gav den säregna tomten vilken i sin tur re-
sulterade i den oortodoxa byggnadsformen. Det är därmed rimligt att 

689 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16; Burrows et al., 2006.
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ställa frågor om varför arenan placerades på just den platsen, och hur 
Tele2 Arena bäst bör beskrivas i förhållande till plats. Arenan är del av 
Globenområdet men skrivs också in i de pågående förändringarna av 
Slakthusområdet. Analysen kanske bör lyftas en nivå och arenan be-
skrivas i relation till de kommunala planerna för staden, både som hel-
het och uppdelad i stadsområden. Är då Tele2 Arena något att förklara 
Globenområdet – eller planerna för hela Söderstaden – med? Eller är 
det istället staden som bör bilda utgångspunkt för att djupare förstå 
arenan? I vilken riktning går kausaliteten – vad är det som i sin tur gör 
något annat? Att försöka ställa upp ett narrativ om Tele2 Arena och 
dess relation till staden som territorialitet och staden som aktör base-
rat på kausala premisser är därmed vanskligt. Relationerna är för kom-
plexa, involverar för många aktörer – som dessutom skiljer sig åt – och 
spänner över för många korsade tidslinjer. Vad som däremot fungerar är 
att ta fasta på komplexiteten genom att beskriva det som ett nätverk av 
relationer utan egentligt början eller slut, där aktörer kommer och går 
och där de roller aktörerna tilldelas förändrats i takt med att nätverket 
expanderat och dragits ihop.

De goda kommunikationerna var en anledning till placeringen av 
arenan i Globenområdets södra del.690 Fyra tunnelbanestationer ligger 
på gångavstånd från området varav flera redan var anpassade för att 
hantera stora mängder människor i rörelse. Tunnelbanan komplette-
ras av bussar till och från Gullmarsplan. För bilburen trafik ansluter 
området Södra länken via Nynäsvägen vilket möjliggör anslutning från 
övriga Stockholm och regionen. De infrastrukturella förutsättningarna 
vägde därmed upp de materiella utmaningar som tomten genererade. 
Både infrastruktur och tomt kan därmed beskrivas som aktörer som 
samlas och verkar i arenan. Om man istället byter perspektiv och ser till 
arenan som möjlig aktör framträder andra förklaringar till arenans pla-
cering men också dess utformning. De starka infrastrukturella fördelar-
na med att förlägga Tele2 Arena till Globenområdet utgör endast en del 
i ett större narrativ som innebär ytterligare lager av territoriell produk-
tion. Ett av de grundläggande skälen var stadens vilja att förändra hela 
Söderstaden, det utpekade stadsutvecklingsområde där Globenområdet 
ingår.691 Tele2 Arena ägs av Stockholm Globe Arenas Fastigheter AB 

690 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slutsatser och samman-
ställning, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004.

691 David Larsson & Emma Byström, Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Planav-
delningen, Stadsbyggnadsstrategi för Söderstaden, Stockholm; Stockholms stad, Stadsled-
ningskontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b.
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(sgaf), vilket är helägt kommunalt fastighetsbolag som sorteras in un-
der Stockholms Stadshus AB. sgaf äger även de andra idrottsarenorna 
i Globenområdet.692

Som utgångspunkt går vi tillbaka till de utredningar rörande be-
hovet av en ny idrottsarena som Stockholms stad beställde i början av 
2000-talet, vilka berördes i de avslutande avsnitten i Kapitel 1 om Stadi-
on.693 Utredningarna landade i att de befintliga arenorna var ålderstigna 
och att den växande fotbollen hade behov av nya arenor både på fören-
ingsnivå och för internationella matcher. Utredningarna pekade ut Glo-
benområdet som det bästa alternativet på grund av den existerande in-
frastrukturen med goda kommunikationer och den erfarenhet av arenor 
som fanns samlat på platsen.694 Resultatet ledde till att den socialdemo-
kratiskt ledda koalitionen som styrde staden omkring 2002–2003 lät ut-
reda frågan om en ny arena i Globenområdet ytterligare.695 Staden anlita-
de White Arkitekter vilket inledde kontorets långa arbete med platsen.696 
Parallellt med detta köpte det amerikanska arena-, idrotts- och evene-
mangsbolaget Anschutz Entertainment Group (aeg) 40 % av Hammar-
by IF Fotboll AB, den bolagiserade delen av Hammarby IF:s fotbolls-
verksamhet. Tre år senare köpte aeg ytterligare 9 % och ägde därmed allt 
som gick av Hammarby IF Fotboll AB utanför de lagstadgade 51 % som 
var tvungna att ägas av föreningen.697 Denna parallella utveckling med 
koppling till området – Hammarby IF:s hemmaplan var Söderstadion i 
Globenområdet – kom att bli viktigt längre fram.

Under 2003 presenterade den socialdemokratiskt ledda koali-
titonen i stadsfullmäktige förslaget att bygga en stor arena för 50 000 
åskådare på tomten söder om Globen. Arenan skulle anpassas för såväl 
internationell- som klubbfotboll, friidrott och speedway. En stark driv-
kraft var Svenska Fotbollförbundets uttryckta vilja att lämna Råsunda 
stadion för en ny och större arena utformad enligt de högsta kriterierna 

692 Stadsledningskontoret Stockholms stad & Stockholms stadshus AB, Försäljning av aktierna 
i AB Stockholm Globe Arena, Stockholm, 2008.

693 Se avsnittet ”Hur den moderna fotbollen gör Stadion”, s. 119.
694 Stockholms stad, Tillsättande av tjänstemannagrupp och politisk referensgrupp för den planerade 

arenan vid Globenområdet, PM 2004 rii, Stockholm, 2003.
695 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slutsatser och samman-

ställning, Dnr 029-448/2004, Stockholm, 2004.
696 Ansvarig arkitekt var Monica von Schmalensee. År 2005 tillkom Fredrik Källström som 

ansvarig arkitekt, Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
697 Lars Grimlund, ”Hammarby sa ja till Anschutz”, Dagens Nyheter 2001-11-08; TT, ”Ham-

marby säljer aktier till Anschutz”, Uppsala Nya Tidning 2004-11-27.



256

nordell | arenaboom

i fifa:s då existerande rankingsystem.698 Övriga partier i fullmäktige 
var emot förslaget då de ansåg att en arena för såväl fotboll som fri-
idrott och speedway skulle bli både för stor och delvis med fel innehåll. 
Istället drev de borgerliga partierna frågan om att uppföra två mindre 
fotbollsarenor åt Hammarby IF och Djurgårdens IF som ersättning för 
Söderstadion respektive Stadion – vilka i utredningarna pekats ut som 
för gamla och slitna.699 Socialdemokraterna fortsatte under de närmsta 
åren att driva frågan. År 2006 åkte man dock på ett bakslag då SvFF 
beslutade att uppföra en egen arena för 50 000 i Solna.700 I valet hösten 
2006 förlorade sedan Socialdemokraterna makten i Stockholm.

När det borgerliga styret tog över i oktober 2006 fortsatte man på 
linjen att bygga mindre arenor åt både Hammarby IF och Djurgårdens 
IF. Parallellt lanserades ovan presenterade Vision Stockholm 2030, vilket 
kom att få stor roll för Tele2 Arena. Vision Stockholm 2030 är ett visions-
dokument som pekar ut hur man vill att staden ska vara och fungera år 
2030. Innehållet är framför allt centrerat på teman som bostäder, infra-
struktur och företagande och ställer frågor om medborgarskap, mång-
fald och tillväxt.701 Men i debatten som föregick beslutet om att anta vi-
sionsdokumentet i stadsfullmäktige var en storskalig idrottsarena ett av 
ämnena som diskuterades – vid sidan av befolkningsökning, miljömål 
och utbildning.702 Under de följande åren fick White Arkitekter uppdra-
get att utreda tomten söder om Globenområdet förlängt ett par gånger 
av det borgerliga styret. Utgångspunkten var framför allt en mindre 
arena för Hammarby IF.703 Parallellt arbetade staden tillsammans med 
Djurgårdens IF för att undersöka möjligheterna till en ny arena för dem 
i området runt Stadion och Östermalms IP.704

Redan i samband med att Vision Stockholm 2030 antogs var alltså 
en ny arena i Stockholm en viktig del av innehållet. Under de följande 

698 Eva-Karin Gyllenberg, ”Stora visioner för ny nationalarena”, Dagens Nyheter 2003-10-01, s. 5.
699 Eva-Karin Gyllenberg, ”Arenakriget i stadshuset fortsätter”, Dagens Nyheter 2006-08-27.
700 Det vill säga vad som kom att bli Friends Arena. Erik Sidenbladh, Svenska Dagbladet, 

”Förslag till ny nationalarena i Solna klart: bygget kostar 1,8 miljarder och startar 2008”, 
www.svd.se, 2006-04-02, hämtad: 2022-04-09.

701 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision 2030: ett Stockholm i världsklass, Stockholm, 
2007b.

702 § 9 Ett Stockholm i världsklass – Vision 2030 – Strategisk inriktning (utl. 2007:82, skrivel-
se 9) i Stockholms stad, Kommunfullmäktige, Yttranden vid Stockholms kommunfullmäktiges 
sammanträde den 11 juni 2007, Stockholm, 2007a.

703 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, PM avseende förutsättningarna för ny arenalösning i 
Globenområdet, Stockholm, 2007c.

704 Vilket beskrivits i avhandlingens första kapitel, se s. 121f.
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åren konkretiserades sedan en arena till ett bärande exempel i visionen 
på innehållet i ett framtida Stockholm.705 I takt med att utredningen 
av nya arenor för Djurgårdens IF och Hammarby IF fortgick samman- 
strålade sedan detta med Vision 2030 och utkristalliserades i arbetsnam-
net Stockholmsarenan. Vision 2030 är viktig då alla enheter i staden (som 
nämnder, förvaltningar och bolag) uppmanades att utforma sin verk-
samhet enligt dess riktlinjer.706 Det går därmed att följa hur visionen ut-
trycks för hela Söderort i Vision Söderort 2030 (2010), där också Globen 
och ”den nya arenan” omnämns; och hur visionen vidare förmedlas i 
projektet Söderstaden vars utformning enligt visionen beskrivs i Vision 
Söderstaden 2030 (2010).707 I och med att visionen lanserades som något 
genomgripande går det även att se hur den verkade genom en mängd 
olika sammanlänkande aktörer: kommunfullmäktige, stadsdelar, kom-
munala bolag och individuella företrädare. Varför är det viktigt?

I och med att uppförandet av Tele2 Arena var ett helägt kommu-
nalt projekt uttryckte visionen vad beställaren ville att arenan skulle re-
sultera i. Vad den skulle symbolisera och vad den skulle – och ska – göra. 
Samtidigt är visionens olika nivåer uttryck för hur arenan territorialise-
rades i en serie lager som staplades på varandra och växte i omfång. Det 
fanns därmed territoriella strategier för arenans omedelbara närområde 
–  men likaså för Söderstaden, Söderort och Stockholm i stort. Den sam-
manbindande länken var ett ”Stockholm i världsklass”.708 Som en högst 
konkret aktör skulle arenan tillsammans med andra aktörer verka för 
ett Stockholm som kunde mäta sig med – och därmed konkurrera med 
–  andra städer på en global skala.709 ”Ett Stockholm i världsklass” skulle 
ganska enkelt kunna avfärdas som retorik utan egentliga konkreta kon-
sekvenser. Jag menar att så inte är fallet. Som framgått var syftet att låta 
visionen ligga till grund för samtliga nämnders strategier och verksam-
hetsplanering. Tele2 Arenas ansvarige arkitekt Fredrik Källström be-

705 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision 2030: framtidsguiden, Stockholm, 2009c, s. 4.
706 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Revidering av Vision 2030: ett Stockholm i världs-

klass: tjänsteutlåtande Dnr 025-634/2014, Stockholm, 2013; Stockholms stad, Förslag revide- 
rad vision för Stockholm år 2030, Stockholm, 2014.

707 Stockholms stad, Kommunstyrelsen, Söderort 2030: en framtidsvision samt strategi för Söder-
orts utveckling: utlåtande 2010:40 RV, Stockholm, 2010a; Stockholms stad, Stadsledning-
skontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b.

708 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision 2030: ett Stockholm i världsklass, Stockholm, 
2007b; Stockholms stad, 2009c; Stockholms stad, Kommunstyrelsen, Söderort 2030: en 
framtidsvision samt strategi för Söderorts utveckling: utlåtande 2010:40 RV, Stockholm, 2010a; 
Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b.

709 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision 2030: ett Stockholm i världsklass, Stockholm, 
2007b, s. 2.
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skriver också hur Whites uppdrag blev att utifrån devisen ett Stockholm 
i världsklass utforma en arena i världsklass. Därmed genomfördes inom 
projektet även riktmärkning (benchmark) mot vad de uppfattade som 
marknadsledande arenor i Europa.710 En grupp arkitekter från White 
gjorde studieresor tillsammans med företrädare för staden och andra 
aktörer. Resorna gick till England, Tyskland, Schweiz och Österrike.711

Den kommunala driften av Globenarenorna låg i det helägda 
kommunala bolaget Stockholm Globe Arenas (sga). Under 2007 be-
slutade sig det borgerliga styret i staden för att sälja ut verksamheten.712 
I samband med beslutet valde staden att söka upp aeg för att få dem att 
bli anbudsgivare och år 2008 ingick staden och aeg avtal om att företa-
get skulle få köpa sga och därmed ta över driften av arenorna i Globen-
området. Staden skulle fortsatt äga arenorna genom sgaf.713 Kommunala 
företrädare fick viss kritik i media för misstanke om bestickning i sam-
band med att de besökte aeg-arenor och evenemang i usa i anslutning 
till att kontrakt upprättades mellan parterna.714 aeg stärkte därmed sin 
position i områdets verksamheter. Sedan tidigare ägde bolaget 49 % av 
aktierna i Hammarby IF Fotboll AB. 2009 köpte bolaget även in sig i 
Djurgårdens IF Hockey AB.715 Det multinationella företagets inköp i 
Stockholms arena- och idrottsmarknader beskrevs av dåvarande kultur- 
och idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) som ett ”samarbete”, 
där aeg kunde bidra med erfarenhet gällande inte bara driften av are-
nor utan även med relationen mellan arena och närområde.716

710 Per Magnius, Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsarena: slutsatser 
och sammanställning: bilaga D1 omvärldsanalys: analys av Stadsledningskontoret, Stockholm, 
2004; Dirk Noack et al., Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Förstudie evenemangsare-
na: slutsatser och sammanställning: bilaga D2 vilka arenor i världen kan kombinera friidrott, fotboll 
och övriga evenemang, Stockholm, 2004a; Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.

711 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
712 Madeleine Sjöstedt, ”Upphandlingen av driften av Globenarenorna”, https://madeleines-

jostedt.wordpress.com, 2013-12-10, hämtad: 2022-04-07. Utvecklingen av Tele2 Arena 
skedde under den tid då bloggandet hade som störst genomslag. Madeleine Sjöstedt (FP) 
valde att använda en blogg som kommunikationskanal under hennes tid som kultur- och 
idrottsborgarråd (2006–2010) och kultur- och fastighetsborgarråd (2010–2014). Bloggen 
skrevs i professionellt syfte av Sjöstedt och medarbetare för att kommunicera hennes poli-
tik som borgarråd. Den avslutades i samband med det kommunala maktskiftet 2014.

713 Stockholms stad & Stockholms stadshus AB, Försäljning av aktierna i AB Stockholm Globe 
Arena, Stockholm, 2008.

714 Karlsson & Marmorstein, www.expressen.se, 2013-12-09, hämtad: 2022-05-23.
715 Malin Fransson, ”Vi behöver nya pengar”, Dagens Nyheter 2008-12-29, s. 54.
716 Se exempelvis Sjöstedts blogginlägg från december 2013 där hon kommenterar upphand-

lingen och relationen till aeg: Sjöstedt, https://madeleinesjostedt.wordpress.com, 2013-
12-10, hämtad: 2022-04-07.
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I april 2008 presenterade finansborgarrådet Kristina Axén Olin 
(M) och Sjöstedt stadens ambitioner att bygga en ny arena på tomten 
söder om Globenområdet.717 Den skulle rymma 30 000 åskådare, upp-
fylla uefa:s arenakrav för fotboll och vara flexibel gällande åskådaran-
talet för andra evenemang. Förutom fördelarna med samkörning med 
de övriga arenorna och infrastrukturen angavs också att området sedan 
slutet på 1990-talet identifierats som ett utvecklingsområde och att en 
ny arena kunde bidra till ett ”arenaområde i världsklass”. Förutom att 
arenan fick namnet Stockholmsarenan kopplades den därmed också sam-
man med innehållet i Vision Stockholm 2030 om ett ”Stockholm i världs-
klass”. Illustrationerna i presentationen hade tagits fram av White Arki-
tekter. De visar en arena med skjutbart tak, läktare i två etage och med 
foajéer öppna mot den omkringliggande staden.

I juni 2008 reste Sjöstedt, Mats Grönlund vid sgaf och bland 
annat tre medarbetare vid White Arkitekter till Tyskland och Österrike 
för att studera arenor. De besökte Schalke 04:s Arena AufSchalke (idag 
Veltins Arena, 2001) uppmärksammad för sina tekniska lösningar, bland 
annat ett skjutbart tak. Vidare reste de till München och besökte Alli-
anz Arena (2005), en av de arenor som haft störst genomslag vad gäller 
fasadens utformning och belysning. Slutligen reste de till Salzburg och 
besökte Stadion Wals-Siezenheim (idag Red Bull Arena, 2003).718

I augusti 2008 tog stadsfullmäktige ett så kallat inriktningsbe-
slut om att uppföra en ny arena på tomten söder om Globenområdet.719  
Under hösten utformades ett program för arenan.720 Programmet speci- 
ficerade att syftet med arenan till viss del var att tillgodose fotbollens 
behov men framför allt att tillgodose stadens behov av att bli en evene-
mangsstad i världsklass. Globenområdets infrastruktur och befintliga 
utbud inom evenemang angavs som skäl till placeringen. Programmet 
utgick från det arbete White Arkitekter hade utformat dittills och var 
genomgående bildsatt med kontorets illustrationer.721

717 Kjell Nilsson, ”Hammarby Fotboll blir hyresgäst i nya arenan”, Dagens Nyheter 2008-04-15.
718 Elisabeth Marmorstein & Karl–Johan Karlsson, Expressen, ”Notan för Sjöstedts resa: 

373 000 kronor”, www.expressen.se, 2013-12-18, hämtad: 2022-04-08. I Salzburg såg de 
matchen mellan Sverige och Grekland i Fotbolls-EM, Sverige vann med 2–0 efter mål av 
Zlatan Ibrahimović och Petter Hansson.

719 Stockholms stad, Kommunstyrelsen, Inriktningsbeslut för ny arena i Globenområdet, Dnr 328-
1086/2008, Stockholm, 2008c.

720 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Startpromemoria för planläggning av Stockholm are-
na: en ny multifunktionsarena i Globenområdet, Johanneshov, Stockholm, 2008a; Stockholms 
stad, Stadsbyggnadskontoret, Stockholmsarenan: program för en ny multifunktionsarena i Glo-
benområdet, Stockholm, 2008b.

721 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Stockholmsarenan: program för en ny multifunktions- 
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I januari 2009 sammanställde peab sitt anbud inför upphand-
lingen av totalentreprenör till byggandet av Stockholmsarenan. Som ar-
kitekt anlitade de White Arkitekter – kontoret som redan arbetat med 
arenan under sju års tid med staden, det vill säga beställaren av upp-
handlingen, som uppdragsgivare. I månadsskiftet mars–april samma år 
reste Sjöstedt, fastighetsdirektören Torbjörn Johansson och sga:s VD 
Ninna Engberg och marknadschef Marie Lindqvist till usa. Resan sked-
de på inbjudan från aeg och syftet var framför allt att besöka en serie 
av aeg:s arenor. Sjöstedt och Johansson lämnade in en reserapport med 
rubriken ”Sport och kultur som motor i utveckling av stadsmiljöer”.722 
De hade besökt Los Angeles, Las Vegas, Phoenix och Boston. Samtliga 
studiebesök fokuserade på hur aeg:s arenor funktionellt relaterade till 
sina närområden genom bildandet av så kallade entertainment districts, 
exempelvis l.a. Live vid aeg:s huvudkontor i Los Angeles eller West-
gate Entertainment District i Glendale utanför Phoenix, Arizona. I juni 
samma år lanserade sedan Sjöstedt att Globenområdet skulle utvecklas 
till Stockholm Entertainment District.723

I november 2009 slöt staden avtal med aeg om driften av den 
framtida Stockholmsarenan och i december tog stadsfullmäktige for-
mellt beslut om att uppföra den.724 Att aeg redan från början funnits 
med som aktör presenterades som en nyckel till projektets genomföran-
de, Madeleine Sjöstedt skrev på sin blogg att: ”Samarbetet med aeg är 
unikt och leder till en stabil ekonomi för arenan där två starka parter 
delar på såväl vinster som risker”.725 Då hade peab (med White) redan 

arena i Globenområdet, Stockholm, 2008b.
722 Torbjörn Johansson & Madeleine Sjöstedt, Stockholms stad, Sport och kultur som motor i ut-

veckling av stadsmiljöer: studieresa USA 28 mars–4 april 2009, 005–475/2009, Stockholm, 2009.
723 Madeleine Sjöstedt & Jonas Uebel, Folkpartiet, Pressmeddelande: ”Madeleine Sjöstedt 

(FP) presenterar visionerna för Stockholm Entertainment District” 2009-06-16, www.
mynewsdesk.com. Enligt Sjöstedt och Globens dåvarande VD Ninni Engberg är ett en-
tertainment district ett upplevelsecentrum med mat, dryck, shopping, uppträdanden, med 
mera, vid sidan av de evenemang som erbjuds i arenorna. Se Eva-Karin Gyllenberg, ”Fler 
ska lockas till inglasat Globen”, Dagens Nyheter 2009-05-18, s. 13.

724 § 20 Genomförandebeslut Stockholmsarenan Dnr 328-2039/2009, i Stockholms stad, 
Kommunstyrelsen, Protokoll nr 21 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 2 de-
cember 2009 kl. 15.30–15.45, Stockholm, 2009b; Stockholms stad, Kommunfullmäktige, Ut-
låtande 2009:217 RI+VIII: genomförandebeslut Stockholmsarenan, Dnr 328-2039/2009, Stock-
holm, 2009f.

725 Madeleine Sjöstedt, ”Klartecken för Stockholmsarenan ikväll”, https://madeleinesjostedt.
wordpress.com, 2009-12-14, hämtad: 2022-04-08. Se också: Stockholms stad, Kommun-
fullmäktige, Utlåtande 2009:217 RI+VIII: genomförandebeslut Stockholmsarenan, Dnr 328-
2039/2009, Stockholm, 2009f.
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vunnit upphandlingen om totalentreprenaden.726 25 mars 2010 antogs 
detaljplanen för arenan i stadsbyggnadsnämnden och 25 maj samma år 
antogs den i stadsfullmäktige.727 Parallellt med att planeringen och pro-
jekteringen av arenan hade sin gång i planprocessen specificerades också 
Vision Stockholm 2030 på stadsområdesnivå: Vision Söderort 2030, där 
såväl Globen som ”den nya arenan” lyftes fram som anläggningar vilka 
skulle locka besökare och göra Söderort till ”en plats för upplevelser”.728 
Visionen specificerades ytterligare i Vision Söderstaden 2030.729

Söderstaden är projektnamnet på de strukturförändringar som 
föreslår göra om Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmars-
plan-Nynäsvägen för att binda samman omkringliggande områden.730 
Projekt Söderstaden lanserades i utredningsform 2009, presenterades 
för kommunstyrelsen 2010 och presenterades officiellt 2011. Utgångs-
punkten för visionen är den globala urbana konkurrensen. För att po-
sitionera Stockholm krävs insatser och de består av att Söderstaden ska 
vara en stadsdel med upplevelser och nöjen i världsklass. Det ska ske ge-
nom att ”Idrotts- och kulturevenemang samsas med etableringar inom 
handel och service”.731 I visionsdokumentet beskrivs det på följande vis:

Vi ser framför oss en stadsdel som om 20 år fungerar som Stockholms 
evenemangs- och nöjesknutpunkt, där ett brett utbud av arrangemang 
inom idrott, kultur och nöjen bidrar till att stärka hela Stockholmsregio-
nens attraktivitet som en plats för upplevelser i världsklass.732

För att förverkliga visionen om en evenemangsstad och ett Stockholm 
Entertainment District blir det viktigt att tillföra konsumtionsbaserade 
nöjen i form av restauranger, barer och handel runt arenorna i området. 
Det är framför allt just denna funktion som Tolv Stockholm i Tele2 
Arenas bottenplan är tänkt att bidra med. Det fanns även långt gångna 

726 Ted Mattsson & Jan-Olof Nordin, Pressmeddelande: ”Peab får uppdraget att bygga nya 
Stockholmsarenan” 2009-09-29, https://news.cision.com.

727 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning: detaljplan för Stockholmsarenan 
mm i stadsdelen Johanneshov i Stockholm, Dp 2008-09117-54, Stockholm, 2010e; Stockholms 
stad, Kommunfullmäktige, Utlåtande 2010:56 RIII (Dnr 311-823/2010): detaljplan för Stock-
holmsarenan mm, Globenområdet, Johanneshov, Dp 2008-09117-54, Stockholm, 2010c.

728 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Söderort 2030: framtidsvisionen blir verklighet, 
Stockholm, 2011b.

729 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b.
730 För en i skrivande stund aktuell presentation se: Stockholms stad, ”Stockholm växer. 

Söderstaden”, https://vaxer.stockholm, 2022-05-16, hämtad: 2022-05-21.
731 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b.
732 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b.
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tankar – inklusive en detaljplan – på att glasa in hela Arenatorget mellan 
Tele2 Arena och Annexet och därmed förvandla torget till en inomhus-
galleria.733 Visionerna om ett nöjesdistrikt överfördes senare också till 
Slakthusområdet i och med projekt Söderstaden.734 Relationen mellan 
Globenområdet och Slakthusområdet beskrivs på följande sätt i pro-
grammet för Slakthusområdet (2010): ”Där arenorna erbjuder upplev- 
elser i stort format, bjuder Slakthusområdets inre på småskaliga mat-, 
kultur- och stadsmiljöupplevelser.” 735 Medan Globenområdets arenor är 
tänkta att bidra med idrott och evenemang ska Slakthusområdet bidra 
med framför allt gastronomiska upplevelser. Tillsammans genererar de 
det innehåll Sjöstedt med flera identifierat i aeg:s entertainment districts 
i usa.736 I programmet för Slakthusområdet är Tele2 Arena inkluderat 
i området. Programmet föreslår att Tele2 Arenas västra bottenplan ska 
byggas om och att fasaden får utgöra fond i en torgbildning som kopp-
lar ihop arenan med övriga området.737 Att programmet är en möjlig 
utveckling och därmed förändring av såväl arenan som området vittnar 
Källström om. Han välkomnar dock förändringen och beskriver den 
som del av en arkitektur i ständigt utveckling.738 

Det går att konstatera att Tele2 Arena formats av visionerna över 
ett framtida Stockholm samtidigt som arenan till stor del är med om att 
utforma sagda visioner. I takt med att arbetet med arenan fortlöper och 
den (så att säga) blir mer konkret, blir den också en allt mer integrerad 
del i utformningen av visionerna. Arenan blir laddad med ett bärande 
innehåll. Det är för den marknadsförande och symboliska funktionen 
som fasaden främst ska utläsas. Fasaden med de diagonalt ställda och 
perforerade plåtkassetterna är inte del av arenans klimatskal. Fasaden 
är istället en utåtriktad aktör som strategiskt territorialiserar platsen 

733 Se Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Planavdelningen, Antagande av förslag till de-
taljplan för del av kvarteret Arenan mm i stadsdelen Johanneshov, Dp 2009-09318-54, Stock-
holm, 2010d. Planerna har i skrivande stund inte realiserats.

734 För en historik över Slakthusområdet se Mari Ferring, ”En stad i Europaklass: Stockholm 
bygger slakthus i Enskede”, i Bebyggelsehistorisk tidskrift 71, 2016. Se även Per Strömbergs 
analys av internationella slakthusområden som bygger på en studie som delvis inkluderar 
Slakthusområdet i Stockholm. Per Strömberg, ”Meat and Creativity: Adaptive Reuse of 
Slaughterhouses and Meatpacking Districts”, i Nordisk arkitekturforskning 30:2, 2018.

735 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Program för Slakthusområdet, Dnr 2010-20437, 
Stockholm, s. 3.

736 Johansson & Sjöstedt, Stockholms stad, Sport och kultur som motor i utveckling av stadsmiljöer: 
studieresa USA 28 mars–4 april 2009, 005–475/2009, Stockholm, 2009.

737 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Program för Slakthusområdet, Dnr 2010-20437, 
Stockholm, s. 29.

738 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
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–  vilket sker på flera nivåer. Fasaden uttrycker vad Källström beskriver 
som arenans ”Landmark Ambition”, det vill säga att generera ett visu-
ellt uttryck som skänker byggnaden status av att vara ett landmärke, en 
ikonbyggnad.739 Det är något jag framför allt kopplar till en önskan om 
att skapa en arena som kan illustrera Stockholm i den upplevda konkur-
rensen med andra städer. Men fasaden gör också något på lokal nivå, 
med själva platsen. Att koppla samman arenan med det omkringlig-
gande området var också något som arkitekterna arbetade aktivt med. 
Källström beskriver hur de placerade in arenan i digitala modeller för 
att se hur den visuellt skulle upplevas längs siktlinjer i gaturummen.740 
Därmed tilldelades fasaden en viktig roll i hur arenan relaterade till sitt 
omedelbara närområde.

I kapitel 1 redogjorde jag för hur Djurgårdens IF till slut gav 
upp försöken på att få en arena i anslutning till sitt kärnområde och 
beslutade sig för att hyra in sig på Tele2 Arena. Att två av stadens lag 
delar på samma arena har genom åren visat sig fungera förhållande-
vis bra men inte helt utan friktioner.741 Det betyder dock att området 
runt arenan re-territorialiseras inför varje match beroende på vilket 
av lagen som spelar. Om matchen äger rum kvällstid belyser man are-
nans fasad i lagets färger och de externa led-skärmar som löper längs 
fasaden mot Arenatorget visar också information i lagets färger. På 
själva torget brukar föreningarna sätta upp tält och flaggor med lagens 
emblem och färgsättning. Territorialiseringen bygger på en omfattan-
de strategisk produktion som följer en rytm beroende på vilket av la-
gen som spelar. Den territoriella produktionen överlagras dessutom 
av den strategiska territoriella produktionen att generera upplevelse 
och konsumtion. 

De territoriella lagren och den territoriella rytmen är dock inte 
de enda exemplen på territoriell komplexitet. Vid derbyn och andra 
högriskmatcher upprättar arrangörer och polisen en speciell territo-
riell ordning för att undvika konfrontationer. När Hammarby IF spelar 
högriskmatch är bortasupportrarna anvisade till arenans södra del. De 
dirigeras därmed söderut till Blåsut tunnelbanestation och rör sig sedan 
gående mot arenan över Nynäsvägen vid korsningen med Enskedevä-
gen. Vid Djurgårdens IF:s högriskmatcher är bortasupportrarna istället 
anvisade till arenans norra del. Det innebär att de är uppmanas ta sig 

739 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
740 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
741 Se exempelvis Anna K. Eriksson, ”Bomb på nya arenan”, Svenska Dagbladet 2013-06-28, s. 10.
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till området från Skärmarbrink tunnelbanestation med omfattande av-
spärrningar i Globenområdet som följd. Anledningen är att såväl are-
nan som dess förplats och Arenatorget territorialiseras som tillhörandes 
hemmalaget Djurgårdens IF. Detta trots att det geografiskt ligger i an-
slutning till bortasupportrarnas anvisade del i arenan. Det resulterar i 
att när Djurgårdens IF som hemmalag möter Hammarby IF i ett derby 
på Tele2 Arena måste Hammarby-supportrarna röra sig runt Globen-
området och runt arenan via Arenaslingan – trots att Tele2 Arena nor-
malt sett också utgör Hammarby IF:s hemmaarena.742 Den territoriella 
komplexiteten i dessa anpassningar utmanar etablerade föreställningar 
som beskriver arenan som ett lags tempel, borg eller likande. Istället 
måste såväl arena som närområde hållas neutrala för att omväxlande 
kunna territorialiseras enligt rytmen.

Tele2 Arena, Globenområdet och vidare Johanneshov befinner 
sig i skrivande stund i utveckling. De territoriella produktioner som 
platsen uppvisar idag kommer rimligtvis förändras eller kompletteras. 
Verksamma aktörer, som det kommunala styret och aeg genom Stock-
holm Live, är dock tydliga med sin fortsatta inriktning på att låta upp-
levelseproduktion och konsumtion styra utvecklingen.743

aktör-nätverk och territorialiseringar
i formerandet av en urban arena-aktant

Hur relationer mellan aktörer etableras påverkar starkt hur territo-
rier upprättas i förhållande till en arena. För Löfbergs Arena innebar 
föreningens starka aktörsroll att de motsatte sig en flytt för att istället 
förankra den nya anläggningen både symboliskt och materiellt i den 
gamla ishallen. Den suburbana plats som bildades domineras av are-
nan – både visuellt och territoriellt. Riktningen av huvudfasaden norr-
ut tvingar fram en rörelse från baksida till framsida. Kommunens roll 
bestod framför allt i att förhålla sig till denna påtvingade rörelse genom 
trafik- och parkeringslösningar. En annan aspekt är att föreningens fo-
kus på verksamheten inuti arenan genererade en förhållandevis sluten 

742 Hammarby IF Fotbollförening, ”Publikinformation Djurgården – Hammarby”, www.
hammarbyfotboll.se, 2021-11-19, hämtad: 2021-11-19.

743 2016 bytte sga namn till Stockholm Live enligt en modell som har utgångspunkt i aeg:s 
flaggskepp l.a. Live. Det är ett slags övertydlig illustration som kröner Sjöstedts med 
fleras vilja att göra om Globenområdet enligt förlagan i Los Angeles. 2017 tog aeg/Stock-
holm Live även över driften av Friends Arena i Solna.
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byggnad, något arkitekten förhöll sig till genom att gestalta exteriören 
med ett raster av solpaneler.

Andra territorialiseringar möter oss i Hyllie. Där finns Nilssons 
och Parkfasts vision om en upplevelsebaserad stadsdel som fundament, 
materialiserad i arenans, köpcentrets och kontors- och hotellbyggna-
dernas gruppering runt Hyllie stationstorg och där rumsliga och arki-
tektoniska relationer upprättas mellan de materiella aktörerna. Men de 
starka positioner som gradvis växte fram hos olika kommunala instan-
ser satte också spår i Malmö Arena och Hyllie. De taktäckta gångarna 
runt arenan är något som framför allt är resultatet av stadsarkitektens 
och Wingårdh Arkitektkontors arbete. Om Nilsson fått bestämma hade 
”arkaden” slopats och byggnaden istället blivit några meter bredare.744 I 
min territoriella analys är dock de taktäckta gångarna en mycket viktig 
materiell aktör som binder samman arenan som byggnad med de om-
kringliggande gatorna som rum. Genom gångarna som materialitet och 
de relationer som upprättas mellan aktörer i aktör-nätverket framträder 
därmed ytterligare en territorialisering på Hyllie, den kommunala am-
bitionen att planera en fungerande stadsdel. Den står inte nödvändigt-
vis i opposition till Nilssons och Parkfasts idé om Hyllie som förankrad 
i upplevelser, men ambitionen nyanserar den genom att relationerna 
präglas av vad de andra mänskliga aktörerna anser som viktigt. Nyanse-
ringen kan illustreras med hur Malmös fastighetsdirektör Börje Kling-
berg 2008 beskrev relationerna i en annonsbilaga som skickades ut med 
Sydsvenskan 30 oktober 2008: ”Det vi ser idag är ett resultat av att 
Malmö stad har vågat satsa och ställa upp på privata aktörers idéer.” 745 
Det vill säga att Hyllie må vara sprunget från Nilsson och Parkfast, men 
att det är staden som gör stad enligt egna villkor.

I Kalmar framträder territoriet framför allt som ett slags överens-
kommelse mellan de deltagande aktörernas ambitioner och mål. Det är 
tydligt att det funnits en gemensam vision mellan Sveafastigheter och 
Kalmar kommun om hur en arena och ett externhandelsområde skulle 
kunna relateras för att positionera staden i regional konkurrens. Men 
när föreställningarna skulle konkretiseras i praktikens långa process, 
och dessutom möta fotbollsföreningens föreställning om vad en ny are-
na var och skulle kunna innebära, framstår det också som tydligt att ak-
törernas viljor drog åt något olika håll. Det territorium som etablerats 
är av det slag där rytmerna inte är synkande och där de ingående enhet- 

744 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
745 Christina Gaki, ”Platsen där allt är möjligt”, Hyllie: Malmös nya framsida. Annonsbilaga i 

Sydsvenskan 2008-10-30.
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erna – arena, handel, områdets storlek och placering i staden – inte kan 
stödja varandra. Motsatsen möter oss i Stockholm där Tele2 Arena inte 
bara integrerats i det befintliga Globenområdet utan därtill identifieras 
som bärande punkt i såväl Slakthusområdet som stadens övergripan-
de visioner. Den territoriella komplexitet som på flera sätt framträder 
i Tele2 Arena tar sig även uttryck i hur såväl arena som område med 
fotbollssäsongens rytm växlar mellan de två hemmalagen. 

Arenorna är individuella aktör-nätverk sammansatta av såväl lik-
artade som helt olikartade aktörer. Komplexiteten förstärks av att vid 
de tillfällen aktörer i de olika fallen påminner om varandra tilldelas de 
helt olika verkan genom de relationer som upprättas. Medan Färjestad 
BK var den drivande parten för Löfbergs Arena var Malmö Redhawks 
i princip osynliga gällande Malmö Arena. När jag frågade Nilsson om 
Redhawks varit delaktiga i utformandet av arenan var svaret: ”Nej. 
Det är ju jag som kan det här”.746 I Kalmar var Kalmar FF förvisso 
drivande part men den agens föreningen tilldelats var kringskuren av 
kommunens och det privata fastighetsbolagets starka roller. Men trots 
olikheterna går det att spåra gemensamheter när det gäller arenornas 
tilltänkta roller för de platser och de städer de uppförs i. Det handlar 
om verksamma aktörer framför allt i aktantform som länkar samman 
arenorna i staden som praktik. Denna verksamma aktant kan formuler- 
as som övertygelsen om att en arena innebär ett positivt tillskott till en 
stad. Det vill säga föreställningen om att arenor kan göra något med en 
plats, förändra den i positiv riktning.

Arenor som en plats för att utöva och beskåda idrott är inte något 
nytt stadsbyggnadsinslag. Men rollen som arenan tilldelats – de rela-
tioner som upprättas mellan denna aktant och andra aktörer – är något 
som stärkts, en ökning som också går att urskilja i det korta tidsspann 
avhandlingen undersöker. Gällande tillkomsten av Löfbergs Arena är 
rollen förhållandevis outtalad under projektets tillkomstfas. Fokus låg 
som framgått på föreningen och dess verksamhet på Färjestad. Ge-
nomslaget Löfbergs Arena fick nationellt förändrade dock aktantrollen 
avsevärt. Det kommer exempelvis till uttryck i de uppdrag Bergfjord 
fick efter Löfbergs Arena. När Örnsköldsvik beslutade att bygga en ny  
arena, det som blev Hägglunds Arena (2006), skrevs Löfbergs Arena  
in som referensobjekt i upphandlingen.747 Ambitionen i Örnsköldsvik 

746 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
747 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB, Evenemang-

sarena i Örnsköldsvik, Örnsköldsvik, 2003, s. 5; Örnsköldsviks kommun, Kommunstyrelsen, EU 
Mål-1projekt: arenaområdets infrastruktur, Dnr KL 2002/0428 149, Örnsköldsvik, 2003a, s. 14.
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var att förvandla ett tidigare industri- och uppställningsområde i hamn-
en till en del av stadens centrum. Arenan tilldelades därmed rollen av 
att i positiv riktning kunna förändra staden. Rent materiellt intar även 
Hägglunds arena en dominerande plats i staden.748 Hägglunds Arena 
uppfördes med förhoppningen att förankra en förändring av stadsmil-
jön – såväl materiellt som funktionellt.749 Genomslaget för Löfbergs 
Arena har också gjort att dess betydelse för Karlstad i stort är något som 
betonats i efterhand.750

Utvecklingen har inneburit att för de övriga arenorna i studien 
är aktanten om arenornas betydelse för staden av direkt avgörande styrka. 
Något som också påverkat hur exempelvis kommunen positionerat sig 
som aktör. I Malmö var kommunen en viktig aktör även om föreställ-
ningen om vad arenan kunde göra för Hyllie först mobiliserades fullt 
ut då planerna för Scandinavian Tower grusades. I Kalmar var kommu-
nen avgörande för projektets utveckling där en stor del av planeringen 
formades kring vad arenan skulle kunna göra för Kalmar. I Stockholm 
var kommunen den avgjort starkaste aktören och den som genom flera 
instanser drev projektet. Ingen av fallstudiens kommuner har i någon 
form varit uttalat negativ eller motarbetat en arena.751 Det är ett kom-
munalt förhållningssätt som också förstärks under den studerade tids-
perioden. Utvecklingen öppnar för två relaterade frågor: varför stärks 
aktanten om arenornas betydelse för staden? Och hur ska den aktanten när-
mare beskrivas?

748 Hägglunds Arena ligger på Framnäsudden i Örnsköldsvik. Det är en udde som skjuter ut 
i Örnsköldsvikfjärden i fonden av Viktoriaesplanadens förlängning. Arenan ligger därmed 
som en solitär omgiven av vatten åt tre håll. Från ett fågelperspektiv är det en exponerad 
plats i staden. Från de omkringliggande höjderna – som exempelvis vid hoppbackarna på 
Varvsberget – och från de långa kajerna tronar arenan upp sig i ensam majestät längst ut 
på udden.

749 Se exempelvis: Örnsköldsviks kommun, Tekniska kontoret, Arena på Framnäsudden: detalj- 
planeprogram, TK.02/0043 820, Örnsköldsvik, 2003b.

750 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17. Se också vidare nedan.
751 Det är en analys som dock måste nyanseras. Gällande såväl Malmö, Kalmar som Stock-

holm går det att följa diskussioner och debatt där kritiska röster höjs mot hela eller delar 
av arenorna som projekt. Vad jag avser här är att ingen kommunal beslutandeinstans tagit 
ett beslut om att inte uppföra eller stödja byggandet av en arena.
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urban konkurrens, nyliberalisering av staden
och entreprenörsurbanism

Inom staden som praktik mobiliseras en gemensam aktant i de olika 
fallstudierna även om arenorna som aktör-nätverk är högst individu-
ella. Det vill säga att i de individuella arenaprojekten mobiliseras ett 
slags idealaktör från en gemensam repertoar med förhoppningen om 
att de resulterande aktör-nätverken (den byggda arenan) ska generera 
en likartad verkan. Genom den föreställda verkan går det att beskriva 
arenorna som en byggnadstypsaktant (eller byggnadskategoriaktant).752 
I sin aktantroll sätts arenorna samman av delar ur en repertoar av 
möjliga aktörer och aktanter, där det övergripande syftet från stadens 
eller andra drivande aktörers sida är detsamma. Vad är då aktantens 
verkan?

I fallet Löfbergs Arena har jag klargjort att aktanten är något som 
mobiliseras först i efterhand och som växer fram i takt med att arenan blir 
en ekonomisk succé för föreningen. Under årens lopp har Löfbergs Are-
na och den verksamhet Färjestad BK bedriver etablerat sig som viktiga 
för hur Karlstad kommun definierar staden.753 2014 inledde kommunen 
ett marknadsföringssamarbete med föreningen. I samarbetet beskrivs 
hur ishockeylaget är viktigt för såväl besöksnäringen som för stadens 
attraktivitet och möjlighet att konkurrera som evenemangsstad.754 Sam-
arbetet uppmärksammades i pressen som att kommunen hoppades på 
att Färjestad BK skulle ”sätta Karlstad på den internationella kartan”.755 
En liknande beskrivning återfinns i ett tjänsteutlåtande från 2020 
gällande en förestående omförhandling av det 20-åriga hyresavtal- 
et mellan föreningen och kommunen:

752 Se ”Inledning”, ”Aktant som byggnadstyp eller byggnadskategori”, s. 42 för definition av 
begreppen: en byggnadstyp utgörs av att flera byggnader har en viss verkan gemensamt, 
men de konkreta beståndsdelarna i den här verkan behöver inte vara av samma slag utan 
kan variera inom typen (som då bättre beskrivs som kategori). Det är vidare något som 
inte ställs upp på förhand utan extraheras empiriskt.

753 Löfbergs Arena återkommer på fler platser i kommunens marknadsföringsmaterial, se 
exempelvis Karlstad kommun, Leva och bo i Karlstad: välkommen till staden med den glada 
solen, Informationsblad, Karlstad, 2018; Visit Värmland, ”Följ fbk:s hemmamatcher på 
Löfbergs Arena”, https://visitvarmland.com, 2021-11-01, hämtad: 2022-0410.

754 Karlstad kommun, Kommunledningskontoret, Marknadsföringssamarbete med Färjestads 
BK, Dnr KS-2014-511 Dpl 01, Karlstad, 2014a.

755 Sofie Gustafsson, ”Kommunen försvarar stödet: fbk marknadsför Karlstad”, Värmlands 
folkblad 2014-10-11, s. 9.
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Utvecklingen av Löfbergs Arena har satt Karlstad och Värmland på den 
nationella och internationella eventkartan. Denna utveckling har lett till 
en stor nytta för Karlstads kommuns varumärke och för Karlstad som 
stad. […] Ett fortsatt och utvecklat samarbete med Färjestad BK är en 
stark plattform för att marknadsföra och utveckla Karlstads kommun.756

”Att sätta något på kartan” må vara en kliché, men är inte desto mindre 
giltigt. Formuleringen signalerar starkt den roll som tilldelas Löfbergs 
Arena i Karlstad som urban praktik och den verkan aktanten förutsätts 
ha. Från citatet går det att bestämma klichén som både varumärkes-
byggande (det vill säga skapa en bild av staden som kommunen vill för-
medla) och med marknadsföringspotential, men också med betydelse 
för själva staden och dess fortsatta utveckling. Utlåtandet kan jämföras 
med ett uttalande från år 2010 av Svante Samuelsson, klubbchef i Kal-
mar FF, som i samband med byggandet av Guldfågeln Arena yttrade: 
”[b]ygget är en viktig signal som visar att det finns handlingskraft och 
framtidstro i regionen, och arenan sätter länet på kartan i ännu större 
utsträckning”.757 Vad citaten inte svarar på är varför såväl Karlstad som 
Kalmar är i behov av just detta.

Bilden kan kompletteras med Malmö. Parallellt med Nilssons och 
Parkfasts skissande över Hyllie i slutet av 1990-talet hade Malmö stad 
behov av visionsarbeten. Orsaken angavs vara de övergripande struk-
turförändringarna som svept över Västvärlden sedan 1970-talet vilka 
kraftigt påverkade staden. I översiktsplanen för Malmö 2000 går det att 
utläsa att kommunen kommit fram till att strukturförändringarna inne-
burit att Europas karta ritats om både politiskt och geografiskt, något 
som genererat helt nya förutsättningar för fysisk planering. Nations-
gränser har minskat i betydelse medan regioner och städer växt fram 
som de betydelsebärande enheterna. Man landar i att det innebär nya 
möjligheter för samarbete över tidigare gränsdragningar – men också 
att utvecklingen sker i en ny form av konkurrens mellan städer och regio- 
ner.758 Att positionera staden gjordes också i Kalmar. Den nya arenan 
skulle förankra förändringen av den nedlagda Volvofabriken till en plats 
för upplevelser och konsumtion för hela regionen. Samma behov men 
på en större internationell skala identifierades också i Stockholm. Tele2 
Arena beskrevs som ett av ankarna för projekt Söderstaden vilket skulle 

756 Diana Davidsson & Ulf Johansson, Karlstad kommun, Kommunledningskontoret, Avtal 
med Färjestad BK, Dnr KS-2019-508, Dpl 01, Karlstad, 2020, s. 2.

757 Svante Samuelsson, ”Arenan ger en mer intensiv upplevelse”, Skansenmagasinet, bilaga till 
Barometern-OT 2010-03-03, s. 22.

758 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö, 2000, s. 26, 29.
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positionera Stockholm i en upplevd strid om potentiella medborgare, 
turister och företagsetableringar.759 Det är därmed konkurrens – en ur-
ban konkurrens – som sägas föranleda behovet.

Arenan i den urbana konkurrensen

Befinner sig städer i konkurrens med varandra? I det avslutande kapit-
let i Stad till salu: entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde 
(2016) beskriver Mats Franzén, Nils Hertting och Catharina Thörn hur 
återkommande publiceringarna av rankinglistor över städer är mer än 
bara påminnelser om att städer måste positionera sig i konkurrensen. 
Rankingen gör stadskonkurrensen till något verkligt som städer måste 
förhålla sig till.760 De beskriver det i en not som ett exempel på Émile 
Durkheims sociala faktum eller Thomasteoremet, att om något defi-
nieras som verkligt blir det verkligt i sina konsekvenser.761 Detta är inte 
platsen att utreda om städer verkligen befinner sig i konkurrens eller ej. 
Istället tar jag rygg på författarna och konstaterar att städer upplever att 
de befinner sig i konkurrens och det ger verkningar. En av dessa verk-
ningar är övertygelsen om att arenor kan positionera staden i denna 
upplevda konkurrenssituation. Det handlar därmed om mobiliseringen 
av arenor som stadsbyggnadsaktant, det vill säga om arenor i idealiserad 
form och med urbana syften. I anslutning till Stad till salu vill jag mena 
att det sker inom ramen för det som David Harvey kallar för entreprenörs- 
urbanism.

Entreprenörsurbanism (entrepreneurial urbanism) är ett begrepp 
som syftar på hur städers styre från med 1900-talets sista decennier bli-
vit allt mer entreprenörsmässiga och uppfinningsrika. Hur lokala sty-
ren gått samman i ett samförstånd om att städer gynnas av entrepre-
nörsmässiga förhållningssätt till ekonomisk utveckling.762 Det handlar 
därmed om politik och insatser som kan få fart på ekonomisk tillväxt 
och göra staden konkurrensduglig.763 Upplevelsen att städer befinner 
sig i konkurrens kommer ur kriserna som svepte över Västvärlden från 

759 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b; Made-
leine Sjöstedt, ”Stockholmsarenan fyller en lucka i Stockholms kultur- och idrottsutbud”, 
https://madeleinesjostedt.wordpress.com, 2010-01-20, hämtad: 2022-04-10.

760 Stad till salu: entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde (red.) Mats Franzén, Nils 
Hertting och Catharina Thörn, Göteborg, 2016, s. 365–366.

761 Franzén et al., 2016, s. 366, not 361.
762 Harvey, 2011, s. 105–106.
763 Franzén et al., 2016, s. 22.
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1970-talet och framåt. Det handlar om strukturella omställningar som 
påverkade hur samhället i grunden ska organiseras. Den fordistiska mo-
dellen med massproduktion, masskonsumtion och institutionaliserad 
reglering stötte på avindustrialisering när produktionen genom ned-
monterade barriärer flyttade till andra länder. Efterkrigstidens ekono-
miska expansion möttes av åtstramningar samtidigt som nationell eko-
nomisk reglering stötte på motstånd i en allt mer globaliserad värld.764 
I och med att fordismens kris var en strukturell kris – och egentligen 
en serie kriser, åtgärder och förändringar med kumulativ verkan – ifrå-
gasattes därmed också själva modellen för hur samhället ska organise-
ras.765 Sassen (2007) beskriver ifrågasättandet som ett systemskifte där 
ekonomin avnationaliseras och förs ned till andra nivåer.766 En sådan 
nivå är den urbana nivån. Om inte staten kan– eller bör – kontrollera 
ekonomin förs den ned till lokala instanser.767 Som författarna till Stad 
till salu för fram så handlar entreprenörsurbanism om ”sökandet efter ett 
svar – på stadens nivå – på fordismens kris”.768 Den handlar om nya sätt att 
möta utvecklingen, nya sätt att tänka kring hur samhället ska organise-
ras. Därmed är entreprenörsurbanism också ett exempel på nyliberalism 
som gouvernementalité – en uppfattning om hur hela samhället bäst ska 
organiseras – uttryckt på den urbana nivån.

Identifieringen av konkurrens på urban nivå – oavsett dess giltig-
het eller ej – är som Foucault visat själva den strukturerande logiken i 
nyliberalismen. Det är konkurrensen som garanterar den fria markna-
dens funktion.769 Den nyliberala betoningen av konkurrens är en styr-
ningsrationalitet och som sådan kommer den till uttryck varstans det 
finns styrning, ett regerande. Inom en stat finns en mångfald reger-
ingsformer: ”dessa former av regerande som korsas och trasslas sam-
man i samhällets inre” som Foucault beskriver relationerna.770 Det 
innebär att den nyliberala styrningsmentaliteten är giltig på den urba-
na nivån och i de relationer som kommer till uttryck i entreprenörsur-
banistiska försök att göra staden. Jag vill därmed beskriva den urbana  
konkurrensen som uttryck för det nyliberala regerandekomplexet på sam-
ma sätt som jag beskrev det för idrottens organisation i förra kapitlet.

764 Harvey, 2011, s. 107; Franzén et al., 2016, s. 16–19.
765 Franzén et al., 2016, s. 18.
766 Sassen, 2007, s. 203, 251, 266.
767 Harvey, 2011, s. 107; Franzén et al., 2016, s. 18.
768 Franzén et al., 2016, s. 22, kursiv i original.
769 Foucault, 2013, s. 119–120.
770 Foucault, 2010, s. 100.



272

nordell | arenaboom

Att det just handlar om de övergripande omställningar jag beskrev 
i förra kapitlet, Sassens nya strukturerande logik eller Harveys omställ-
ning på systemnivå, förklarar också spridningen och de inneboende 
skillnaderna mellan fallen.771 De uppvisar spridning gällande vilken roll 
kommunen som helhet eller uppdelad i instanser tilldelats, och också 
skillnad gällande graden av engagemang. Fallen uppvisar också sprid-
ning gällande det kommunala styrets politiska tillhörighet. I Stockholm 
var det en koalition ledd av Socialdemokraterna som inledde arbetet 
med en ny arena i Globenområdet.772 Under projektets gång byttes sty-
ret ut och istället var det med ett finansborgarråd från moderaterna 
och en liberal som ansvarigt borgarråd Tele2 Arena färdigställdes.773 
I övriga kommuner utgjordes det politiska styret av olika koalitioner 
mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.774 Men för 
den aktiva viljan till – eller stödet för – att uppföra arenor spelar inte 
politisk tillhörighet någon roll. Om vi ser arenor som entreprenörsur-
banistiska projekt kan det också förklaras av nyliberalismen som rege-
randekomplex. Det är något som rör sig över den politiska skalan, och 
som kan innefatta politik över hela fältet.775 När Harvey först beskrev 
entreprenörsurbanismen (1989) beskrev han det som anmärkningsvärt 
att ”detta samförstånd verkar sträcka sig över landsgränserna och till 
och med över de politiska partierna och ideologierna”.776 I skenet av det 
nyliberala regerandekomplexet är det inte så anmärkningsvärt.

upplevelseekonomi för den kreativa klassen

Hur manifesterar sig arenorna som entreprenörsurbanistiska projekt? 
Nyckeln till att förstå hur arenorna är tänkta att verka som aktörer i den 
urbana konkurrensen är begreppet upplevelse. Hyllie planerades uttalat 

771 Harvey, 2005; Sassen, 2007, s. 216–218.
772 Annika Billström (S) presenterade först planerna på en arena i Globenområdet. Gyllen-

berg, Dagens Nyheter 2003-10-01, s. 5.
773 Kristina Axén Olin (M) efterträdde Billström som Finansborgarråd. Axén Olin efterträd-

des i sin tur av Sten Nordin (M). Madeleine Sjöstedt (FF) var som kultur- och idrottsbor-
garråd (2006–2010) och kultur- och fastighetsborgarråd (2010–2014) ansvarig för Tele2 
Arena.

774 Med hänvisning till Statistiska Centralbyråns statistikdatabas, Statistiska Centralbyrån, 
Allmänna val: valresultat, www.scb.se, 2022. I Karlstad bröts vänsterkoalitionen 2010 då ett 
borgerligt styre tog över, se Ledare, ”Grönt ljus för maktskifte”, Nya Wermlands-Tidningen, 
2010-10-21, s. 27

775 Foucault, 2013, s. 72.
776 Harvey, 2011, s. 106.



273

arenan som urbant aktör-nätverk

som en stadsdel centrerad på upplevelser.777 Även Globenområdet och 
Slakthusområdet ska genom sina roller i projekt Söderstaden utgöra 
centrum i en omorganisering av södra Stockholm centrerad på olika for-
mer av upplevelser, idrott och evenemang i Globenområdets arenor och 
matupplevelser i Slakthusområdet.778 Upplevelseproduktion blir ett sätt 
att positionera sig i den urbana konkurrensen. Det gäller även de andra 
fallen om än inte i lika uttalad form. Löfbergs Arena framställs numera 
som perfekt placerad för ett stort upptagningsområde av potentiella be-
sökare och dessutom som strategiskt lokaliserad mitt emellan artisters 
turnéstopp i Stockholm och Oslo.779 Under uppförandet av Guldfågeln 
arena beskrev Knutsson möjligheterna i Barometern följande: ”man kan 
göra massor av kringaktiviteter, bara fantasin sätter gränser”.780 Kalmar 
FF:s dåvarande klubbchef berättade att själva idrottshändelserna i are-
nan skulle innebära en helt ny upplevelse.781

Det går att spåra denna fokusering på upplevelseproduktion till 
en artikel publicerad 1998 av Joseph B. Pine II och James H. Gilmore 
i Harvard Business Review. Artikeln, med titeln ”Welcome to the Expe-
rience Economy” fick omedelbart stort genomslag och följdes året efter 
upp med en bok på samma tema, The Experience Economy: Work is Theatre 
& Every Business a Stage (1999).782 Pine och Gilmore argumenterade här 
för att den västerländska serviceekonomin utvecklats till ett nytt stadi-
um, upplevelseekonomin, där den som ville lyckas på marknaden måste 
inse att det inte räckte med att utföra en tjänst; tjänsten måste iscensät-
tas till en upplevelse för kunden:

An experience occurs when a company intentionally uses services as the 
stage, and goods as props, to engage individual customers in a way that 
creates a memorable event. Commodities are fungible, goods tangible, 
services intangible, and experiences memorable.783

Det är framför allt som mötesplatser centrerade på upplevelseproduk-
tion i form av evenemang – också benämnt med det engelska begreppet 

777 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
778 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b.
779 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
780 Jonatan Holgersson, ”Kalmars nya arena börjar ta form”, Barometern–OT 2010-02-25, s. 4.
781 Samuelsson, 2010-03-03.
782 Joseph B. Pine & James H. Gilmore, ”Welcome to the Experience Economy”, i Harvard 

Business review July–August, 1998; Joseph B. Pine & James H. Gilmore, The Experience 
Economy: Work is Theatre & Every Business a Stage, Boston, MA, 1999.

783 Pine & Gilmore, 1998, s. 98.
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events – arenorna uppförs. En fråga jag ställt till samtliga informanter 
rör vad som särskiljer nutida arenor från föregående tiders anläggning-
ar. Samtliga informanters svar har beskrivit de nutida arenorna som 
platser och rum för upplevelser, dit besökare går för att umgås och inte 
bara se på idrott, vilket ställer större krav på inramningen – såväl rums-
ligt som gällande utbudet, och att relationen mellan arena och besökare 
kan beskrivas i ekonomiska termer.784 Om relationen mellan besökare 
och byggnad i de äldre anläggningarna framför allt kan beskrivas som 
möjlighet se idrott, handlar det idag om en kommersialisering av den 
relationen vilken sätts in i en kommodifierad upplevelseproduktion.

Arenor som destination

Jag har i detta kapitel visat att såväl Malmö Arena, Guldfågeln Arena och 
Tele2 Arena försetts med fasader som genererar aktiva relationer mellan 
inne och ute. Malmö Arenas storskaliga glaspartier fungerar vid match-
er och evenemang som en länk mellan arenans inre och den omgivande 
stadens gator och torg. Glaspartierna får funktionen av skyltfönster och 
spelar därmed med köpcentret Emporias fasader på andra sidan Hyllie 
boulevard. Guldfågeln Arenas och Tele2 Arenas fasader upprättar också 
tydliga relationer mellan arenans inre och yttre men på ett något annor-
lunda sätt. Genom det semitransparenta materialet i Guldfågeln Arenas 
fasader och rastret av metallpaneler i Tele2 Arenas fasader skapas istäl- 
let suggererande relationer mellan inne och ute. När arenornas inre är 
upplysta kan människors rörelser anas bakom fasaderna. Den som be-
finner sig på utsidan upplever ljus och rörelser. Fasaderna genererar ett 
slags lockande effekt som ska spela på människors nyfikenhet. ”[Som] 
en lockande lykta full av spänning och skratt” beskrivs fasaden i skrivan-
de stund på White Arkitekters hemsida.785 Den lockande lyktan pekar 
mot en annan viktig funktion med fasaderna, viljan till belysning och 
färgsättning av dem. I såväl Guldfågeln Arena som Tele2 Arena åter-
kommer Allianz Arena i München som mobiliserad aktör i form av re-
ferensobjekt. Det var med en bild på Allianz Arena, upplyst och färgsatt, 
som arenabolagets VD Ronny Nilsson presenterade Guldfågeln Arena 
på en presskonferens 2009.786 Och i arbetet med Tele2 Arena upprätta-

784 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16; Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-
10-03; Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08; Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.

785 White Arkitekter, ”Tele2 Arena”, https://whitearkitekter.com, odaterad 2021, hämtad: 
2021-10-25.

786 Blank, 2009-12-02.
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des flera relationer till den tyska arenan: representanter för det kom-
munala styret och White Arkitekter åkte på gemensam studieresa till 
just Allianz Arena 2008; White Arkitekter anlitade upphovspersonerna 
till Allianz Arena i form av ArupSport som konsulter för Tele2 Arena; 
och Allianz Arena återkommer igen som referensobjekt i de kommunala 
handlingarna.787 Fasadens roll för Tele2 Arena är också delvis att visua-
lisera arenan som ett landmärke.788 På liknande vis beskriver Knutsson 
hur den upplysta fasaden i Guldfågeln Arena skulle fungera som en sig-
nal – speciellt för den passerande trafiken längs E22.789

787 Marmorstein & Karlsson, www.expressen.se, 2013-12-18, hämtad: 2022-04-08; Stockhol-
ms stad, Stadsbyggnadskontoret, Kvalitetsprogram för Stockholmsarenan och utveckling av Glo-
benområdet: augusti 2009, s-dp 2008-09117-54 & s-dp 2009-09318-54, Stockholm, 2009e; 
Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.

788 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
789 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.

Allianz Arena i München, av Herzog & de Meuron tillsammans med ArupSport, 2005.
Foto: Sebastian Widmann, Witters
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Fasadbelysningarna visualiserar plats i arenorna och ger även 
byggnaderna visualitet. Färgsättning genom ljus är dock inte den enda 
formen för denna verkan. En annan återkommande form är uttrycket 
av rörelse i arenornas fasadutformning. I studiens fall är det uttryckt 
i Tele2 Arenas fasad genom det mönster som bildas av fasadplåtens 
placering. Den skapar diagonaler i dubbla riktningar vilket resulterar 
i linjer som sveper runt byggnaden. Samma visuella uttryck av rörelse 
återfinns (återigen) i Allianz Arena men även i många andra internatio-
nella exempel, ett annat svenskt exempel är fasaden på Friends Arena 
i Solna.790 Det mest uttrycksfulla exemplet torde dock vara en annan 
av ArupSports arenor vilken också formgavs med hjälp av den teknik 
som användes för Tele2 Arena och i samarbete med den schweiziska 
arkitektduon Herzog & de Meuron: Beijing National Stadium, också 
kallad ”Fågelboet”, och som uppfördes till OS i Peking 2008. Arenan 
är klädd med en fasad av stålpelare vilka ger uttryck av att röra sig i 
alla riktningar utan bakomliggande logik, men som i själva verket följer 
en komplicerad geometri.791 Rörelse och ljussättning är medel för att 
generera en verkan i gestaltningen av såväl byggnad som plats och de 
används i ett slags lockande och marknadsförande syften som både ope-
rerar på den lokala nivån – att locka in människor in i byggnaden, och 
på en övergripande nivå – att sälja platsen i stort. Franzén, Hertting och 
Thörn (2016) identifierar en entreprenörsurbanistisk stadspolitik: ”när 
offentliga och privata aktörer samverkar i mer eller mindre spekulativa 
projekt för att sälja staden i en föreställd global konkurrens om investe-
ringar och besökare”.792 Den repertoar de identifierar är huvudsakligen 
av två slag: spektakulär stadsbyggnad genom flaggskeppsprojekt och 
ikonarkitektur, och spektakulära evenemang.793 Jag vill mena att arenor 
är exempel på båda dessa åtgärder samtidigt. Arenor uppförs inte bara 
för att göra staden i egenskap av upplevelsebaserade mötesplatser, utan 
också för att visualisera att staden görs.

Entreprenörsurbanism innebär att sälja staden: dels att sälja in 
staden, det vill säga positionerna den i den urbana konkurrensen i en 
form av marknadsföringssituation; dels genom att sälja i dess grund-

790 Exempel inkluderar Cape Town Stadium (2009) av Gerkan, Marg and Partners; Stadion 
Narodowy im. Kazimierza Górskiego (2012, Warsawa) av jsk Architekci; och Okritie 
Arena (2014, Moskva) av Aecom.

791 Parrish, 2009.
792 Franzén et al., 2016, s. 30, originalet i kursiv.
793 Dessa är inte de enda tänkbara entreprenörsurbanistiska åtgärderna. Författarna tar till 

exempel upp gentrifieringsprocesser på stadsdelsnivå som exempel på en mer utdragen 
och mjuk process. Franzén et al., 2016, s. 26–29.
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betydelse av försäljning av varor, tjänster och upplevelser.794 Harvey 
(2011) beskriver hur den lokala styrningen bringats i större samklang 
med kapitalackumulationens krav, vilket innebär ökad kommersialise-
ring och kommodifiering.795 Kommodifieringarna uttrycks bland annat 
i att samtliga fyra fall leasat ut sina namn. Det är uppenbart i Löfbergs 
Arenas, Guldfågeln Arenas och Tele2 Arenas fall, men också Malmö 
Arenas namn är leasat. Det är Malmö stad som köpt rättigheterna till 
att sätta stadens namn på arenan.796 Fenomenet har också inneburit att 
flera arenor under studiens gång bytt namn. Hägglunds Arena i Örn-
sköldsvik hette när studien inleddes Fjällräven Center.797 Den arena som 
i folkmun kallas Globen heter officiellt Avicii Arena, ett namn den fick 
2020 efter att tidigare hetat Ericsson Globe Arena.798

I samtliga fall har jag identifierat ett utökat fokus på handel och 
tilltron till verksamma relationer mellan arenabesök (idrott eller evene-
mang) och konsumtion. Percy Nilsson har ingående beskrivit hur Mal-
mö Arena och köpcentret Emporia ger varandra och att arenan kanske 
inte ens blivit av om inte köpcentret blivit så omfattade som det till slut 
blev.799 I Kalmar framställdes Guldfågeln Arena som ett ankare för ena 
delen av externhandelsområdet Hansa City av både markägaren Svea-
fastigheter och av kommunen som planlade området.800 Även i Löfbergs 
Arena, vilken kan beskrivas som den arena där relationerna minst fram-
träder, fanns det under projektet gång både idéer och konkreta planer 
på att bygga relationer mellan arenan och handel. Ett av Bergfjords hu-
vudargument för att omlokalisera arenan till Norra fältet var möjlighe-
ten till att placera handel i anslutning till den.801 I ett inledande skede av 
projektet planerades också för en betydligt större entréhall med uthyr-
ningsbar lokaler för restauranger och butiker vilken skulle fungera som 

794 Franzén et al., 2016, s. 29.
795 Harvey, 2011.
796 Dan Ivarsson, ”Malmö betalar 25 miljoner för namnet ’Malmö Arena’”, Sydsvenskan 2007-

09-05.
797 Innan dess hette den under tre års tid Swedbank Arena. Jon Häggkvist, MoDo Hockey, 

”Hägglunds Arena blir vår hemmaplan”, www.modohockey.se, 2021-08-23, hämtad: 
2022-04-12.

798 Stockholm Live, ”Ericsson Globe byter namn till Avicii Arena”, https://stockholmlive.
com, 2021-05-19, hämtad: 2022-05-12.

799 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
800 Det är också med en verksam relation mellan idrott, upplevelse, besöksnäring och handel 

den fortsatta planeringen för hela området beskrivs, Kalmar kommun, Planenheten, Plan-
beskrivning: detaljplan för kvarteret Bilen, Kalmar kommun, Dnr. 2013-1435, Kalmar, 2016, s. 3.

801 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
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ett slags galleria.802 Dessa centrumbyggande funktioner liknar den idé 
som presenterades tidigare under 1990-talet på en arena sammanbyggd 
med ikea och ett B&W-varuhus.803

Den arena där relationen mellan upplevelse och konsumtion, 
mellan arena och handel är tydligast artikulerad är Tele2 Arena. Där 
finns både realiserade, orealiserade och planerade sammanlänkningar 
av olika former av konsumtion och upplevelser byggda i och runt are-
nan. Det är det bärande innehållet i Vision Söderstaden 2030 och planer-
na på Globenområdet som ett Stockholm Entertainment District.804 I 
byggd form är det realiserat i de kommersiella lokalerna i Tolv Stock-
holm vilka ligger i arenans bottenvåning. I ännu orealiserad form är 
de uttryckta i de tidigare långt gånga planerna på en övertäckning av 
Arenatorget mellan Tele2 Arena och Annexet, vilket skulle förvandla 
torget till en galleria.805 Arenatorget är förvisso en ganska blåsig plats 
och det kan säkert upplevas som otryggt under vissa tider på dygnet. 
Inglasningen av platsen skulle dock inte bara innebära en kommersiali-
sering av torget utan också en kommodifiering då det skulle förvandlas 
till en kommersiell verksamhet (torget skulle bli en fastighet som någon 
äger och kan sälja). Det skulle innebära en ganska extrem variant av den 
förändring i postdemokratisk riktning konstvetaren Jeff Werner beskri-
ver i Postdemokratisk kultur (2018). Han jämför här stadens traditionella 
offentliga rum som torg mot nya offentliga rum i stadens utkant som 
köpcenter.806 Det stämmer förvisso att ett köpcenter också är en form 
av offentligt rum men det fyller inte samma demokratiska funktion som 
gator och torg. Vid matcher och evenemang fylls arenatorget av besö-
kare. Även om deras samling inte är politiskt motiverad är det en fri 
samling. Om den istället skulle ske i en galleria vore den villkorad av de 
kommersiella intressena.807 Arenatorget är i skrivande stund varken in-
glasat eller förvandlat till galleria. Att idén formulerades och planen an-
togs är dock symptomatiskt på den utveckling av en postdemokratisk, 
entreprenörsurbanistisk stad Werner beskriver. Sammantaget sker ett 

802 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Karlstad kommun, Stadsbyggnadskon-
toret, Detaljplan för ishall/arena mm inom Färjestad, Karlstad kommun, Värmlands län, 
1780K-53-P2000-09-2, Karlstad, 2000c.

803 Kalitzki, 2007c, s. 175.
804 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision Söderstaden 2030, Stockholm, 2010b.
805 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Antagande av förslag till detaljplan för del av kvart-

eret Arenan mm i stadsdelen Johanneshov, Dp 2009-09318-54, Stockholm, 2010d.
806 Jeff Werner, Postdemokratisk kultur, Möklinta, 2018, s. 34.
807 Werner, 2018, s. 34.
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slags sammanblandning mellan begreppen upplevelse och konsumtion: 
upplevelser är något som konsumeras och konsumtion är i sig en form 
av upplevelse. I skärningspunkten mellan detta territorialiseras are-
norna. Arenorna är aktiva positioneringar i den upplevda urbana kon-
kurrensen. De framställs som verksamma för att producera upplevel- 
ser och bidra till såväl idrottsföreningarnas som städernas ekonomi ge-
nom sammanlänkningen av upplevelse och konsumtion.

Entreprenörsurbanismen betonar samverkan mellan privata och 
offentliga aktörer. Det mest explicita uttrycket skulle kunna vara pro-
jekt genomförda som privat-offentliga-partnerskap.808 Jag vill påstå att 
samtida arkitektur i princip alltid är resultatet av hur en mängd aktörer 
mobiliseras i aktör-nätverk och där det privata och offentliga möts. Min 
poäng är att det inte behöver vara uttalade privat-offentliga-partner-
skap för att en entreprenörsurbanistisk praktik ska etableras. Som fallen 
visar finns en spridning mellan samverkansformer, men någon form av 
relation existerar alltid. Som Löfbergs Arena är ett exempel är också 
relationen något som kan förstärkas i efterhand. Det offentliga och det 
privata möts i den roll arenorna tilldelas, att de genom att erbjuda upp-
levelser och konsumtion gör staden.

En fråga som utkristalliserar sig gällande städers upplevelse av 
urban konkurrens, och deras entreprenörsurbanistiska projekt för att 
positionera sig i den, är vad man konkurrerar om. Arenor är strategiska 
territorialiseringar för att genom upplevelser och konsumtion materi-
ellt och symboliskt göra något för staden. Men vilka ska uppleva och 
konsumera? Jag vill mena att det finns två svar på den frågan. Fallstud- 
iens fyra arenor är byggda för invånarna och med en extra betoning av 
hemmalagens supportrar. Det är i termer av att ”ge tillbaka” till sta-
den som Percy Nilsson redogör för Malmö Arena.809 Den bilden kan 
dock kompletteras genom att se till hur städerna identifierar, och väljer 
att möta den konkurrens de upplever. Just Malmö definierade tydligt i 
Översiktsplan för Malmö 2000 att staden genomgått en omfattande kris 
och att samhället var tvunget ställa om från att vara ett industrisam-
hälle till ett kunskaps- och informationssamhälle.810 Fem år senare kon-
staterades att näringslivet förvisso ökat i tillväxt och att Malmö ökat i 
attraktivitet, men att staden samtidigt måste vidareutvecklas som att-
raktiv kunskapsstad och bli mer mångkulturellt och integrerat. Om det 

808 Även offentlig-privat-samverkan. Två sådana sammanslutningar utgör också de empiriska 
undersökningarna i Franzén et al., 2016.

809 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
810 Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret, Översiktsplan för Malmö 2000, Malmö, 2000, s. 18.
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lyckades skulle det innebära att staden stod sig i en global framtid där 
kunskap och kreativitet är nya tillväxtfaktorer.811 Att vara attraktiv är 
nyckelordet. För den bild av konkurrensen Malmö förmedlar i början av 
2000-talet är att näringslivet är beroende av att verka där arbetskraften 
finns.812 Det är därmed för en ny och högst mobil ekonomi staden måste 
göra sig attraktiv.

Det är som tillämpning av Richard Floridas teori om den kreativa 
klassen aktualiseringen av Malmös översiktsplan beskriver hur staden 
bör planeras. Det är även så Dannestam (2009) tolkar hur Malmö for-
mar vision och politik utifrån begreppet attraktivitet under den aktuel-
la perioden.813 Jeff Werner menar i Postdemokratisk kultur hur allehanda 
företeelser efter Florida fått epitetet ”kreativa”.814 Inte minst städer och 
platser benämns som kreativa. Här vill jag mena att det finns ett inbyggt 
syftningsfel, för hur kan en stad, en plats, en miljö vara kreativ? Att vara 
kreativ är kopplat till kognitiva egenskaper och därmed exklusivt för 
människan och delar av djurvärlden. En miljö kan därmed i sig själv inte 
vara kreativ. Det är heller inte vad begreppet kreativ miljö avser inom 
den forskning som behandlar den kreativa klassen. Där klargörs att be-
greppet istället pekar ut miljöer som stödjer existerande eller fostrar 
skapandet av ny kreativitet hos de människor som befinner sig i eller 
brukar miljöerna.815 

Det här är inte platsen att varken verifiera eller falsifiera teorin 
om den kreativa klassen. Debatten om teorin är omfattande såväl inom 
som utom forskningen.816 Hur rätt eller fel teorin är spelar ingen större 
roll för analysen i den här studien. Det som spelar roll är att föreställ-
ningar om den kreativa klassen omsatts i samhällelig planering vilket 
påverkat uppförandet av arenor under den aktuella perioden. Floridas 
teori har fått stort genomslag i svensk kommunal planering.817 Det stora 

811 Malmö stad, Malmö 2005: aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan, Malmö, 
2006, s. 8.

812 Malmö stad, Malmö 2005: aktualisering och komplettering av Malmös översiktsplan, Malmö, 
2006, s. 20.

813 Dannestam, 2009, s. 173–175.
814 Werner, 2018, s. 30.
815 Börje Johansson & Johan Klaesson, ”Creative Milieus in the Stockholm region”, i Hand-

book of Creative Cities (red.) David E. Andersson et al., Cheltenham & Northampton, MA, 
2011, s. 457–458.

816 Se exempelvis kapitel 3 i Handbook of Creative Cities, där författarna möter den kritik som 
riktades mot teorin omkring 2010, Richard Florida et al., ”The Creative Class Paradigm”, 
i Handbook of Creative Cities (red.) David E. Andersson et al., Cheltenham & Northampton, 
MA, 2011, s. 64f.

817 Eva Mörk et al., Kommunernas framtid, Konjunkturrådets rapport, Studieförbundet När-
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genomslaget är också vad som lyftes fram som motivering till Floridas 
hedersdoktorat vid kth 2019.818 Till exempel översattes Floridas The 
Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Com-
munity, and Everyday Life (2002) redan 2006 till svenska med titeln Den 
kreativa klassens framväxt.819

Enligt Florida är det människor i vad han beskriver som de kreativa 
näringarna som driver ekonomin framåt.820 I det globala och högtekno-
logiska samhället av idag flyttar inte människor dit jobben finns, istället 
flyttar företag dit kompetens finns i form av mänskligt kapital. Enligt 
Floridas logik måste därför städer utforma sina samhällen för att locka 
den kreativa klassen; ”[d]en kreativa klassen dras till storstäder och re-
gioner som erbjuder olika ekonomiska möjligheter, stimulerande miljöer 
och bekvämligheter för alla tänkbara livsstilar”.821 En viktig komponent i 
dessa stimulerande miljöer är upplevelser. Det är också med hänvisning till 
Pine och Gilmore som Florida hänvisar när han beskriver betydelserna av 
upplevelser för den kreativa klassen. Florida menar dock att konsumtio-
nen av en händelse – exempelvis ett besök på en idrottsarena – bara utgör 
en del i en större kedja av händelser vilka äger rum såväl innan som efter 
huvudnumret och vilka tillsammans genererar upplevelsen.822 Därav blir 
det – enligt teorin om den kreativa klassen – viktigt att skapa hela miljö-
er, kreativa miljöer, dit den kreativa klassen kan lockas för att på så sätt 
positioner staden i den urbana konkurrensen. Upplevelse blir därmed en 
verksam ingrediens bland flera när kreativa miljöer för den kreativa klas-
sen ska uppföras. Som min analys av studiens arenor har visat är det just 
som platser och rum för upplevelser som arenorna uppförs. Genomslaget 
för teorin om den kreativa klassen blir därmed verksamt i uppförandet av 
arenor genom att betona deras roll som plats och rum för upplevelser i 
en kreativ miljö. Arenorna mobiliseras som aktörer på platser som Hyllie 
vilket var – och fortfarande är – ett flaggskeppsprojekt i Malmös försök 
att bygga sig till attraktivitet och generera tillväxt.823

ingsliv och Samhälle, Stockholm, 2019, s. 139–140.
818 Håkan Soold, kth, ”’Inkluderande samhällen ger högre ekonomiskt välstånd’: urban-

forskaren Richard Florida hedersdoktor vid kth”, www.kth.se, 2019-08-12, hämtad: 
2022-04-13.

819 Richard Florida, The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Com-
munity, and Everyday Life, New York, NY, 2002; Richard Florida, Den kreativa klassens fram-
växt, (övers. Anna Sörmark), Göteborg, 2006.

820 Florida, 2006, s. 103.
821 Florida, 2006, s. 38.
822 Florida, 2006, s. 208f.
823 Dannestam, 2009, s. 134.
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Det går också att vända på relationen. Vision 2030: ett Stockholm i 
världsklass utvecklades och antogs under den tid då Floridas teori fick 
sitt första genomslag i Sverige. Visionen beskriver precis som i Mal-
mö hur konkurrensen genom globaliseringen tänks öka och att Stock-
holm måste positionera sig i den. Det sätt staden menar att man ska 
göra det på genomsyras av Floridas resonemang. Tillväxt ska ske ge-
nom att upplevelser, mångfald, kunskap och kreativitet kan attrahera 
människor att bosätta sig i staden vilket i sin tur lockar företag.824 Det 
är viktigt att understryka att innehåll och målbeskrivningar i visioner 
och översiktsplanering genomgående hänvisas till i program och pla-
ner. De skrivelser som hamnar på pränt i styrdokumenten är inte löst 
prat eller tom retorik: de mobiliseras som aktiva aktörer i den vidare 
planeringen. De skrivelser som utgör planeringen – helt enligt gällande 
lagstiftning – blir också verksamma i hur staden planerar. Det vill säga 
att de transformeras och i en rad steg övergår till konkret, byggd miljö. 
Med Latours ord genomgår skrivelserna en serie översättningar. De kan 
också beskrivas genomgå en förändring/översättning från idealiserad 
aktant till högst konkret aktör. I ytterligare ett steg ligger de till grund 
för verksamma territorialiseringar. Jag gör inget kritiskt konstaterande 
av detta. Tvärtom vill jag lyfta vikten av planering som den kodifieras i 
översikts- och detaljplanering med tillhörande planbeskrivningar. Det 
Stockholm i världsklass som visionen uttryckte var vad arkitektkontoret 
utgick ifrån när de arbetade med Tele2 Arena.825 Visionen var utgångs-
punkt för planbeskrivningen tillhörande Tele2 Arenas detaljplan.826 Ge-
nom en serie översättningar mobiliserades därmed föreställningar om 
den kreativa klassen i aktantform i det långa görandet av Tele2 Arena.

Malmö Arena med Hyllie och Tele2 Arena med Globenområ-
det/Slakthusområdet är de fall som tydligast upprättar aktörer och ak-
tanter som kommer ur eller relaterar till Floridas teori om den kreativa 
klassen. Föreställningar om den kreativa klassen har dock lämnat spår 
också i de andra fallen. I den översiktsplan som utarbetades parallellt 
med att Guldfågeln Arena uppfördes i Kalmar definieras fem strategier 
för ökad attraktivitet och tillväxt vilka tillsammans svarar väl mot Flo-
ridas teori: Kalmar ska vara ett centrum i regionen med hög livskvalitet 
och som med kreativitet och kunskap ska locka såväl fler människor att 

824 Stockholms stad, Stadsledningskontoret, Vision 2030: ett Stockholm i världsklass, Stockholm, 
2007b, s. 3, 5.

825 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
826 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Planbeskrivning: detaljplan för Stockholmsarenan 

mm i stadsdelen Johanneshov i Stockholm, Stockholm, 2009d.
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bosätta sig som besöka staden. Genomslaget ska vara internationellt.827 
När det gäller stadslivet i Kalmar menar planen att staden ”behöver 
kreativa människor”.828 I Karlstads översiktsplan från 2012 är det en lik-
nande ekonomisk omvärldsanalys som presenteras med liknande behov 
av att generera attraktivitet. Till skillnad mot de andra fallen balanse-
ras dock den upplevelseproduktion som ska premieras mellan det ur-
bana och det naturmässiga, varken arenor eller evenemang ryms inom 
planen.829 I Karlstads fall skiljer sig dock praktiken från planen. Som 
beskrivits ovan har kommunens instanser på flera sätt identifierat Fär-
jestad BK och i förlängningen Löfbergs Arena som viktiga för stadens 
attraktivitet.

Arenor byggs inte specifikt för den kreativa klassen. Men imple-
menteringen av utsnitt ur teorin om den kreativa klassen blir till en 
aktör i uppförandet av arenor. Som rum för upplevelser mobiliseras are-
nor i sin tur som aktörer för platser som beskrivs som kreativa. Det går 
att beskriva det som att arenor som aktörer, och teorin om den kreativa 
klassen som aktant, mobiliseras i görandet av svenska städer.830

glokaliserad likhet. ett slags standardiserad
individualitet

Utifrån studiens fall kan jag skönja mobiliseringen av övergripande fö-
reställningar om den nutida staden och mer specifika teorier om urban 
konkurrens. Analyserna visar dock att det sker på olika sätt, att varje ak-
tör-nätverk är specifikt. Resultaten kan därmed ses som en konkretise-
ring av Robertsons begrepp glokalisering: hur det generella alltid möter 
det partikulära, eller som i det här fallet hur allmänna föreställningar 
om hur städer fungerar i en globaliserad och post-fordistisk värld möter 
de specifika lokala förutsättningar som finns i varje enskilt exempel.831 
Det är i skärningspunkten av varje sådan lokaliserad instans det globala 

827 Kalmar kommun, Kommunfullmäktige, Översiktsplan för Kalmar kommun 2012, Kalmar, 
2013, s. 26.

828 Kalmar kommun, Kommunfullmäktige, Översiktsplan för Kalmar kommun 2012, Kalmar, 
2013, s. 96.

829 Karlstad kommun, Översiktsplan för Karlstad kommun 2012, Karlstad, 2012, s. 13–14.
830 Kopplingen jag identifierar mellan teorin om den kreativa klassen och arenor har också 

en humoristisk eller dråplig dimension då Florida beskriver arenaidrott som mindre be-
tydelsefull för den kreativa klassen och dessutom uttryckligen vänder sig emot städers 
arenabyggande. Florida, 2006, s. 218–219.

831 Robertson, 2012, s. 195–196.
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uppstår. Föreställningar i form av materiella aktörer eller aktanter ver-
kar alltid i relation till andra aktörer, såväl globala som lokala, allmänna 
som specifika. Aktörer som återkommer i olika aktör-nätverk behöver 
dock inte vara så flexibla eller tillämpbara som aktanter eller immate-
riella aktörer, de kan vara tydliga och konkreta. Framträdande i såväl 
Guldfågeln Arena som Tele2 Arena (och andra exempel som Globen i 
Stockholm och Scandinavium i Göteborg) är mobiliseringen av Allianz 
Arena i München (2005) och specifikt dess fasadbehandling karakteri-
serad av rörelse och möjlighet till ljussättning. I dessa återkommande 
aktörer – såväl de konkreta som de mer odefinierade – finns en inbyggd 
paradox: den standardiserade individualiteten.

Kritiker till arenaboomen frågar sig hur många arenor det finns 
behov av eller varför så många städer väljer att samtidigt satsa på just 
arenor som urban strategi.832 Ytterligare andra anser arenorna alltför 
likriktade för att kunna generera den uppmärksamhet staden är i behov 
av i den urbana konkurrensen.833 Till dessa kritiska resonemang kan det 
om återkommande aktörer tillföras: om optimal synlighet eller ett visst 
mått av det unika är ett eftersträvat värde för att positionera staden i 
den urbana konkurrensen, varför återanvändning? Harvey frågade ex-
empelvis retoriskt redan 1989 hur många idrottsarenor det egentligen 
fanns plats för.834

I sin mycket spridda text ”The Generic City” från Small, Medium, 
Large, Extra-large (1995) menar arkitekten och arkitekturteoretikern 
Rem Koolhaas att individuella städer är förlorade i den nutida globa-
la ekonomin, att de på grund av marknadslogik och krympta avstånd 
sammanfallit till något nytt, ahistoriskt och enhetligt.835 Enhetlighet 
uppfattar jag inte i dess grundbetydelse av formal likhet. Tvärtom är det 
som ett slags övergripande, närmast diskursivt ramverk med möjlighet 
till variation och pluralism, jag förstår begreppet. Arkitekten och skri-
benten Mark Gilbert publicerade 2003 en läsning av Koolhaas förståel-
se av den samtida staden. Så här förklarar Gilbert Koolhaas teori:

832 Eva Cooper & Arvid Malm, Arenafeber Stockholm, Ombudsmannen mot slöseri med skat-
tepengar, SlösO, Timbro, Skattebetalarna, Stockholm, 2011; Philip Lerulf, Arenafeber: 
glädjekalkyler när svenska kommuner bygger nya arenor, Ombudsmannen mot slöseri med skat-
tepengar, SlösO, Timbro, Skattebetalarna, Stockholm, 2011.

833 Karin Book, ”Det spektakulära och det vardagliga: idrottsprojekt som en pusselbit i stads- 
planeringen”, i Idrott och city-marketing (red.) Karin Book & Bo Carlsson, Malmö, 2008.

834 Väldigt många skulle det visa sig. Harvey, 2011, s. 121.
835 Rem Koolhaas, ”The Generic City”, i Small, Medium, Large, Extra-large (red.) Rem Kool-

haas & Bruce Mau, Rotterdam, 1995b.
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Koolhaasian sameness isn’t about standardization, optimization or in-
terchangability, it refers instead to a lack of perceivable difference in and 
between cities around the world. It claims that cultural interconnectivity 
and material overabundance have created a state of indifferentiation.836 

Det handlar således om en kulturell närhet och materiellt överflöd vilka 
i sin tur skapat ett tillstånd av brist på märkbar skillnad mellan städer, 
med en tillhörande likgiltighet inför denna brist på särskiljning. Det är 
detta som Koolhaas fångar in med begreppet generic. I den här kontex-
ten ska det förstås som något allmänt i sitt mest urvattnade tillstånd. 
Som den uppsjö av liknande produkter från olika mindre varumärken 
som står på hyllorna under det marknadsledande. Koolhaas beskriver 
det junkspace som stadens arkitektur resulterar i på följande vis: ”irregu-
larity and uniqueness are constructed from identical elements. Instead 
of trying to wrest order from chaos, the picturesque is now wrested from 
the homogenized, the singular liberated from the standardized”.837 Ge-
neric fångar därmed in den oundvikliga marknadsprocessen att när en 
aktör introducerar något revolutionerande måste konkurrenterna följa 
med för att fortsätta vara relevanta, oavsett om det samtidigt får dem 
att framstå som producerandes kopior. Så långt är Koolhaas och Gilbert 
också överens. När det kommer till hur man bör förhålla sig till det skilj- 
er de sig dock åt. Medan Koolhaas i en serie relaterade texter föresprå-
kar en total hängivelse till denna nya logik menar Gilbert att det finns 
sätt att komma runt den.838 

Koolhaas likhet (vilket han beskriver som the Generic och Gilbert 
beskriver som sameness) artikulerad genom Robertsons glocality förklarar 
varför vissa specifika aktörer och aktanter mobiliseras på likartade sätt 
i olika arenor och på olika platser. Städer upplever att de måste positio-
nera sig i den urbana konkurrensen – oavsett om konkurrensen identi-
fieras som regional, nationell eller internationell. Ett sätt att göra det är 
genom arkitektur vilket får träda in i rollen av flaggskeppsbyggnad.839 Om 

836 Mark Gilbert, On Beyond Koolhaas: Identity, Sameness and the Crisis of City Planning, Wien, 
2003a, s. 1 (opaginerad). Först publicerad i: Mark Gilbert, ”On Beyond Koolhaas”, i Um-
Bau 2003:20, 2003b.

837 Rem Koolhaas, ”Junkspace”, i October 2002:100, 2002, s. 178.
838 Se Koolhaas, 2002; Koolhaas, 1995a; Koolhaas, 1995c. Idag har dock Koolhaas vänt helt 

om. Genom amo, den tankesmedja som utgör den teoretiska delen av Koolhaas arkitekt-
kontor oma, har han i texter och utställningar istället valt att fokusera på landsbygden. 
Något som resulterat i såväl publikationer som utställningar. Se exempelvis Rem Koolhaas 
& amo, Countryside: A Report, Köln, 2020.

839 Ida Andersson, ”Beyond ’Guggenheiming’: From Flagship Buildings to Flagship Space in 
Sweden”, i Norwegian Journal of Geography 68:4, 2014; Gregory J. Ashworth, ”The Instruments 
of Place Branding: How is It Done?”, i European Spatial Research and Policy 16:1, 2009, s. 14–16.
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byggnaden dessutom kan göra anspråk på att kunna rymma ytterligare 
funktioner som kan stärka genomslaget desto bättre. Arenor kan anpas-
sas för att användas för evenemang – i bred mening – som ligger utanför 
den primära funktionen, en eller flera idrotter.840 Att arenor tilldelas 
rollen som flaggskepp följer därmed logiken.

Arenor är dock storskaliga byggnader som också kommer ur stora 
projekt. Som fallen visat tar de mycket mark i anspråk och sträcker ut sig 
både i höjd- och sidled; på grund av alla människor de samlar kräver de 
omfattade infrastrukturella lösningar. Vidare är arenor också kostsam-
ma byggnader där både byggkostnader, drift och underhåll sätter press 
på projektens budget, något som är extra känsligt när skattemedel är in-
blandade. Inte sällan är de projekt som sträckt sig över lång tid och en-
gagerat många människor både inom och utom projekten. Min poäng, 
kort sagt, är att det är mycket som står på spel i uppförandet av en arena. 
Sammantaget leder det ofta till att upphovspersoner vänder sig utåt och 
ser till vad som fungerat på andra platser och på andra marknader. Att 
bygga, bygga om eller bygga till en arena innebär alltid en ekonomisk 
satsning med hög risk. Därför söker aktörer minimera risken genom att 
använda det som alstrat framgång för andra, vad som framstår som Best 
Practice.841 Den unicitet och individualitet man hävdar sig skapa är av 
standardiserad form.842 Därav mobiliseringen av tidigare framgångsrika 
och uppmärksammade arenor som aktörer. Det är anledningen till att 
Löfbergs Arena användes som benchmark i Örnsköldsvik.843 Och vidare 
till att Bergfjord anlitats som arkitekt för flera andra arenor runtom i 
landet.844 Det är också anledningen till att Helsinki Halli i Helsingfors 
mobiliserats i såväl Löfbergs Arena som Malmö Arena, om än olika. 
Och det är anledningen till att en av de mest uppmärksammade arenor-
na globalt sett – Allianz Arena – mobiliserats i både Kalmar och Stock-
holm. Det globala genomslaget för Allianz Arena är till stor del kopplat 
till möjligheten att ljussätta byggnadens fasad i olika kulörer.845 Efter Al-
lianz Arena har följaktligen en rad arenor, såväl nya som redan exister- 

840 Ashworth, 2009, s. 18–20.
841 Andersson, 2014, s. 228.
842 Can-Seng Ooi, ”Paradoxes of City Branding and Societal Changes”, i City Branding: Theory 

and Cases (red.) Keith Dinnie, New York, NY & Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 
2011, s. 58.

843 Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB, 2003, s. 5; Örnsköldsviks kommun, Kommun-
styrelsen, EU Mål-1projekt: arenaområdets infrastruktur, Dnr KL 2002/0428 149, Örnskölds-
vik, 2003a, s. 14.

844 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
845 Burrows et al., 2006, s. 25.
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ande, försetts med möjligheten att ljussättas.846 Vad som därmed anges 
som motivet för att generera individualitet för en plats eller en stad – en 
arena alternativt en färgsatt arena – blir en artikulering bland många av 
ett slags allmän uppfattning om vad en arena är och vad den ska göra 
för plats. Och som vi ser påverkar det även hur arenorna gestaltas och 
integreras i stadslandskapet.847

I och med att både staden och idrotten genom globalisering for-
mas transnationellt mobiliseras aktörer, som Allianz Arena eller ame-
rikansk idrottskultur, utan hänsyn till rumsliga avgränsningar eller 
förståelse till de omständigheter som genererade dem i första hand. 
Aktörerna reduceras till symbolverkan vars huvudsakliga funktion inte 
främst är att understödja de verksamheter som ska äga rum i arenan, 
utan används istället till att sälja in arenan i dess projekteringsfas. Den 
standardiserade individualiteten kan också förklaras som entreprenörs- 
urbanism. Arenan blir något av ett recept för att finna lösningar till 
post-fordistiska problem. Verkan i receptet är positionering inom den 
urbana konkurrensen och den säkerställs genom att det unika redan 
är etablerat.848 Arenaboomen kan därmed inte reduceras till att endast 
handla om idrottens behov, utan även till stor del om det urbana. Arenan 
som ontologiskt objekt görs inom såväl idrotten som staden som skilda – 
men relaterade – praktiker, baserade i skilda logiker. I den nutida staden 
är arenan som objekt en mångfacetterad resurs för att göra stad.

sammanfattning: arenan som objekt i staden som praktik

I det här kapitlet har jag beskrivit hur arenor görs inom staden som 
praktik. Arenan som byggnadskategori är framför allt ett urbant feno-
men, det är mestadels i städer arenor uppförs och brukas. Inte sällan är 
även staden – det vill säga kommunen – ägare av arenor. En ytterliga-
re aspekt som motiverar kapitlet är att det kommunala planmonopolet 
genom planprocessen påbjuder kommuner att vara delaktiga i uppför- 
andet av arenor. Till vilken grad kommunerna väljer att engagera sig 
skiljer sig dock åt väsentligt.

846 Av studiens uttrycks det tydligast i Guldfågeln Arena och Tele2 Arena, till viss del i Löfbergs 
Arena. Andra exempel inkluderar Friends Arena, Globen och Scandinavium i Göteborg.

847 Franzén et al., 2016, s. 26. Författarna beskriver det som en paradox där exemplets makt 
har lett till en imiteringens praktik.

848 Det vill säga något som testats och visat sig lyckosamt något annanstans vilket därmed kan 
bestämmas som Best Practice. Andersson, 2014, s. 228.
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Jag har visat hur städer mobiliserar arenor i sina ambitioner att 
positionera sig i en upplevd urban konkurrens. Samtidigt mobiliseras 
samma urbana konkurrens i aktantform i uppförandet av arenor. Som 
de individuella fallen visat skiljer sig det dock åt i de kommunala prak-
tikerna. Medan Karlstad kommun inte var drivande part i uppförandet 
av Löfbergs Arena har kommunen i efterhand identifierat och betonat 
arenans roll för stadens positioner i den urbana konkurrensen. I Malmö 
var staden delaktig i uppförandet av Malmö Arena i och med byggna-
dens centrala roll i utbyggnaden av Hyllie, vilket var ett av flera prio-
riterade projekt i staden. Kalmar kommun var en mycket viktig aktör 
i uppförandet av Guldfågeln Arena, däröver var det tydligt hur kom-
munens och de andra aktörernas roller och grad av agens förändrades 
under projektets gång. Gällande Tele2 Arena, slutligen, var kommunen 
genom en mängd instanser den drivande parten som utformade arenan 
i relation till ett omfattande visionsarbete. För städerna blir arenorna 
konkretiseringar av entreprenörsurbanistiska försök att möta omställ-
ningen från ett fordistiskt till ett post-fordistiskt samhälle. Inte sällan 
mobiliseras arenorna som plats och rum för upplevelseproduktion stra-
tegiskt tillsammans med valda delar av uppfattningar om den kreativa 
klassen. Som flaggskeppsprojekt och visuella tecken uppfattas de kunna 
sälja staden. Arenorna uppfattas därmed med både rumslig och sym-
bolisk verkan. Enligt nyliberalismens logiker gällande konkurrens och 
marknadens primat förstås arenorna som rum och platser där upple-
velser konsumeras och konsumtion är en form av upplevelse. Därmed 
betonas arenornas relation till olika former av handels- och besöksnä-
ringar.

Som glokaliserande projekt utformas arenor genom mobilisering 
av aktörer och aktanter till ett slags standardiserad individualitet. En are-
na bör vara unik för att positionera sig på en konkurrensutsatt mark-
nad, samtidigt måste den uppfylla förutbestämda förväntningar vilket 
påverkar såväl form som funktion, utryck som innehåll. En arena är en 
betydande investering, en återkommande strategi är därmed att arenor-
nas upphovspersoner använder sig av etablerade arkitektoniska lösning-
ar och ser till Best Practice inom fältet. Jag har visat hur fokus på fasad 
och ljus samt mobiliseringen av internationella aktörer och aktanter är 
exempel på hur upphovspersoner använder det etablerade för att göra 
det unika. Det sätter även fingret på att inom staden som praktik utfor-
mas arenor genom transnationella flöden.

Arenorna används för att göra en stad eller göra en plats i en stad. 
De blir till verktyg för att förankra entreprenörsurbanistiska svar på 
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strukturomvandlingar av varierad grad, något som dock också kan upp-
rättas i efterhand. För kommunens del blir arenan ett sätt att ställa om 
funktioner i ett stadslandskap, att förstärka en redan pågående struk-
turomvandling, eller något att mobilisera i visioner och planering. Som 
kapitlet visar är det något som måste förstås som specifikt för varje en-
skilt fall – i upprättandet av aktör-nätverk och territorialiseringar som 
alltid mobiliserar en mängd av aktörer – men att det ur den myllan går 
att extrahera gemensamheter.





Kapitel 4

Territoriella läktare
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introduktion till kapitlet

Kapitlet är utformat som en rörelse genom arenan, från entréer till till-
delad plats. Längs den analytiska rörelsen genom arenans rum stannar 
jag upp för att identifiera vilka aktörer, såväl materiella som immateri-
ella, som dels gör rumsligheterna, dels vad de samlade aktör-nätverken 
leder till gällande själva rörelsen. Det rör sig därmed om hur arkitektu-
rens materialitet interagerar i ett växelspel med de mänskliga kroppar 
som befinner sig i, och rör sig genom, arkitekturen. Genom begreppet 
territorialitet sätts också fokus på användandet, eller i bred bemärkelse 
på bruket, av arenorna.

det liminala rummet. mellan utsida och insida

I förra kapitlet beskrev jag hur fasaderna i flera arenor har en aktiv funk-
tion. Under matcher, konserter eller evenemang kan en betraktare ut-
anför arenan genom det silade ljuset och genom skuggornas spel ana att 
något försiggår på insidan och därmed lockas att passera entréerna och 
där och då bli del av händelsen.

Fasaderna utgör själva gränssnittet i denna suggererande och 
gränsöverskridande relation. Till vilken grad och hur det fungerar skil-
jer sig dock mellan studiens arenor. Löfbergs Arena är en förhållandevis 
sluten byggnad och kommunikationen är fördelad till huvudentrén och 
ljusinstallationer. I Tele2 Arena däremot är funktionen utstuderad och 
väl artikulerad i fasadens raster. Hur arenorna rent funktionellt vänder 
sig till platsen skiljer sig också åt mellan studiens fall. Löfbergs Arena 
och Malmö Arena har båda en tydlig riktning med huvudfasader. I Löf-
bergs Arena, precis som i Bergfjords Hägglunds Arena, skjuter en entré-
byggnad ut framför huvudbyggnaden. I Malmö Arena är entrén istället 
indragen i huvudbyggnaden men markeras av det stora utskjutande ta-
ket mot Hyllie stationstorg. I både Löfbergs Arena och Malmö Arena 
leder ingångarna till entréhallar. Det rör sig därmed om tydliga huvu-
dentréer som samlar besökarna och leder dem in i byggnaden. Guld-
fågeln Arena och Tele2 Arena fördelar istället besökarna till flertalet 
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mindre entréer runtomkring byggnaderna. Överlag är fotbollens arenor 
större än ishockeyns och tar in ett större antal människor vilket föran-
leder att sprida entréerna runtom arenorna för att undvika köbildning 
och trängsel. Det handlar också i viss mån om att vid fotbollsmatcher, 
och då speciellt högriskmatcher, separera hemma- och bortasupportrar 
för att undvika konfrontationer.849

Besökarens väg genom arenorna, från utsida till insida, bygger 
på en utstuderad medvetenhet om hur förflyttningen ska gå till. Det 
finns en säkerhetsmässig logik bakom denna medvetenhet då det inte 
får uppstå flaskhalsar som kan utgöra stor fara.850 Det var just bristan-
de säkerhet gällande förflyttningen av tusentals kroppar från utsida till 
insida genom underdimensionerade korridorer som föranledde ett av 
fotbollsvärldens stora trauman, Hillsboroughkatastrofen. Vilken i sin 
tur blev utlösande faktor för den så kallade Taylorrapporten som låg 
till grund för vågen av nya arenor i Storbritannien under 1990-talet.851 
Den mängd människor som ska passera förhållandevis trånga entréer 
och passager kräver noggrann arkitektonisk utformning och tillhörande 
skyltning.

Att dirigera och styra besökaren är också något som kan inledas 
redan före besöket. Vid studiebesök på exempelvis Tele2 Arena i sam-
band med fotbollsmatcher har information som berättar vilken entré 
som leder till köpt plats kommunicerats i samband med biljettköp och 
via email. Samma information har också varit utskriven på biljetten och 
har kommunicerats av matchvärdar placerade på Arenatorget. Skyltar 
pekar ut rätt riktning att gå.852 Det handlar därmed om mobiliseringen 
av en mängd heterogena aktörer som via flertalet kanaler simultant diri-
gerar en mängd kroppar till och in i arenan. Det är en form av avancerad 
styrning ämnad att upprätthålla cirkulation utifrån ett säkerhetstänk 
om massan, vad Foucault kallar en form av biomakt.853 Biomakten, eller 
biopolitiken, är som den andra sidan av den disciplinerande makten. Den 
fungerar genom att stycka upp den politiska kroppen till en multiplici-
tet av individer. Det innebär samtidigt att individerna framträder som 
ett samlat statistiskt fenomen, utifrån vilket en optimal balans mellan 

849 Clifford Stott et al., Policing Football in Sweden: Enabling an Evidence Approach, Enable, www.
enable-research.org, 2016, s. 17–18.

850 Se exempelvis Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Bilaga 1: utrymmningsscenarion 
plan 2-4, Dnr. 2009-01241-572, Stockholm, 2011d.

851 Taylor, 1990.
852 Djurgårdens IF – Helsingborgs IF 2015-09-28; Hammarby IF – Malmö FF 2015-10-10.
853 Foucault, 2010, s. 40–43.
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kostnad och intäkter måste kalkyleras.854 Arenans form och organisa-
tion är ett spel mellan att locka och styra, att bjuda in och dirigera.

Den fysiska rörelsen mellan insida och utsida utgörs inte bara av 
organisering av kroppar och riskminimering. I två fall betonas den som 
viktig i andra termer. Guldfågeln Arenas arkitekt Peder Knutsson menar 
att den performativa akten att träda in genom entréerna till arenan ska 
kunna likställas med att kliva in i en kyrka eller ett tempel.855 I utform-
ningen av entréer, passager, trapphus och utgångar till arenarummet 
sökte han arkitektoniskt förstärka upplevelsen för besökaren av att ha 
lämnat det yttre för att stiga in i det inre.856 I sin retoriska jämförelse ef-
tersöker Knutsson den effekt storskaliga interiöra kyrkorum kan skänka 
den som passerar genom kyrkporten.857 En liknande artikulering av be-
sökarens väg genom arenan mellan det yttre och det inre gjorde Fredrik 
Källström i Tele2 Arena. Som för Knutsson i Kalmar var fokus för Käll-
ström att förstärka intrycket av arenarummet när besökaren träder in i 
det.858 I båda fallen har arkitekterna arbetat med rum och passager som 
ger intrycket av att vara ganska småskaliga och med robusta material 
som obehandlad betong och i Tele2 Arenas fall ohyvlat trä. De utgörs av 
rum anpassade för rörelse, de är just passager i vilka människor ska pas-
sera och inte uppehålla sig. Resultatet är ett slags tekniska rumsligheter 
som kan likställas med sina motparter i parkeringsgarage: trånga och 
förhållandevis mörka. Därmed fyller de också sitt syfte genom att med 
kontrastverkan förstärka intrycket av rymd när besökaren väl kliver ut 
i arenarummet. Rörelsen mellan utsida och insida blir därmed en vik-
tig komponent i arenan som en form av upplevelse.859 I och med före-
komsten av huvudentréer fungerar inte studiens två ishockeyarenor på 
samma vis. Där sker en serie rörelser från entrén till en första större hall 
som i sin tur via passager leder till arenarummet. Den effekt av att röra 
sig mellan det yttre och det inre genom passager som förstärker upplev- 

854 Sven-Olov Wallenstein, ”Introduction”, i Foucault, Biopolitics, and Governmentality (red.) 
Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein, Stockholm, 2013, s. 11–12, 18.

855 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
856 Holgersson, 2010-02-25, s. 1, 4–5.
857 Om porten som idébärande element inom arkitekturen se Hedvig Brander Jonsson, 

”Porten som gräns, öppning och manifestation: portar och portalmotiv i europeisk 
arkitekturhistoria”, i Byggnader och betydelser: en antologi om arkitektur (red.) Britt-Inger Jo-
hansson & Christian Lovén, Stockholm, 2000.

858 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
859 Simon Unwin beskriver detta som relationen mellan statiska och dynamiska rum, där det 

ena är verksamt i karakteriseringen av det andra och vice versa. Vidare beskriver Unwin 
hur rörelsen mellan olika rum är en viktig komponent i upplevelsen av arkitektur, se Si-
mon Unwin, Analysing Architecture, London, 2014, s. 213ff.
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elsen av rymd i det inre arenarummet finns, men den är uppdelad och i 
de två fallen inte artikulerad på samma sätt som studiens fotbollsarenor.

Entréerna utgör en gränspassage i relationen mellan arenans inre 
och yttre rum. Att entréerna är platsen där gränsen passeras gör också 
att de samtidigt tydligt markerar just förekomsten av en gräns. De blir 
därmed ett slags mellanting mellan öppning och gräns, mellan ute och 
inne. Entréerna utgör den punkt som kontrollerar vem som har rätt 
att träda in, vem som kan kategoriseras som besökare, och fördelar de 
kroppar som passerar enligt gällande ordning. Entrén som gränsöpp-
ning är därmed uttryck för biomaktens ordnande princip.

Själva syftet med arenan är att samla människor men det är ett 
systematiskt, kategoriserande och kontrollerande samlande, en form av 
liminalt rum.860 Begreppet liminalt rum, på engelska liminal space, sätter 
fokus på det som sker emellan. De utdragna kvaliteter som finns när 
en person varken är inne eller ute, utan befinner sig i ett gränsland.861 
Vad jag vill poängtera med begreppet är att det är rumsligt och att det 
gör något. Som liminalt rum upprättas entréerna som socio-tekniska 
aktör-nätverk. De är materiella och utgörs av specialutformade rum av-
gränsade av dörrar. I samtliga studerade fall har de varit försedda med 
fasta eller mobila barriärer som delar in besökare i rader och ordnar 
köer.862 Biljettkontrollen kan ske manuellt eller vara fördelad till tek-
niska hjälpmedel som spärrar eller vändkors av klassisk modell. Oav-
sett graden av teknik är de materiella aktörerna alltid kompletterade 
av mänsklig personal, mer ofta än sällan i uniform, iklädda västar eller 
med annan markör. Vid besökta fotbollsarrangemang har biljettkon-
trollen följts av en visitation. Vid ishockeyarrangemang och konserter 
har endast medhavda väskor kontrollerats. Vid ytterligare andra arrang-
emang som exempelvis utställningar har ingen kontroll förutom biljett 
skett. Däremot har bevakningskameror, och i Tele2 Arenas fall också 
skyltar som informerar om videoövervakning, noterats i flera fall. Det 
är således ett heterogent aktör-nätverk med tydlig territorialisering som 

860 Marie-Christine Fourny, ”The Border as Liminal Space: A Proposal for Analyzing the 
Emergence of a Concept of the Mobile Border in the Context of the Alps”, i Journal of 
Alpine Research 101:2, 2013, s. 1–2.

861 Liminalitet är ett begrepp som kommer från antropologin. Inom studiet av arkitektur har 
det använts för att belysa och analysera tillstånd mellan två storheter; mellan ute och inne, 
mellan privat och offentligt, et cetera. Se exempelvis Carolin Aronis, ”Architectural Lim-
inality: The Communicative Ethics of Balconies and Other Urban Passages”, i Cultural 
Studies 36:3, 2022.

862 Tele2 Arena är det enda av fallen som vid tiden för studiebesöken har haft fasta staket 
utanför entréerna som fördelar besökare i rader. I de andra fallen har vid vissa tillfällen 
mobila staket använts, vid andra tillfällen inget alls.
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upprättar detta liminala rum på gränsen mellan ute och inne. Medan 
entrén i sig är uttryck för biomaktens ordnande princip om cirkulation 
av massan är passerandet i sig, det som sker i detta liminala rum, en 
form av disciplinär maktutövning på kroppens nivå.863

De flesta arenor – både studiens fall och andra under arbetets 
gång besökta – är till största del stängda för allmänheten när inget eve-
nemang äger rum. Det gäller de flesta publika ytor kopplade till arena-
rummen, bortsett från rum kopplade till daglig verksamhet som even-
tuella lunchrestauranger, biljettkontor, kanslier eller butiker. En arena 
skiljer sig dock från de övriga och det är Guldfågeln Arena. Där står 
dörrarna och passagerna till arenarummets läktare öppna. Dåvarande 
sportchefen förklarade att de vanligtvis är öppna, men stängs om något 
ska förberedas eller om exempelvis A-laget genomför en så kallad stängd 
träning.864 Samtliga funktioner och verksamheter kopplade till läktarna, 
som kiosker, barer och toaletter, är dock stängda och låsta. I och med 
att entréernas omfattande aktör-nätverk inte mobiliseras så sker inte 
heller territorialiseringen som liminalt rum. Den besökare som träder 
igenom entrén är förvisso fortfarande en besökare, men samtidigt en 

863 Foucault skriver hur disciplinen är ett sätt att administrera mångfald, att få ut ett ändamål 
eller resultat ur denna mångfald. Foucault, 2010, s. 33.

864 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.

Entré till Tele2 Arena
Foto: Maxim Thore
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annan form av besökare i en annan situation. Den eftersökta effekten av 
rörelse mellan utsida och insida som arkitekterna utformat byggnaden 
för, finns dock kvar i och med att den är materiellt formerad och bygger 
på skillnader i rumsliga kvaliteter.

Den kategorisering som sker i gränslandet mellan ute och inne i 
arenan är mer mångdimensionell än att bara röra sig mellan besökare 
och icke-besökare. Tre av studiens arenor har entréer benämnda som 
”premium” eller ”vip”. De uppvisar vissa likheter med varandra, men 
skiljer sig också åt gällande vissa avseenden. Det som förenar dem är att 
entréerna inte är öppna för allmänheten utan endast för de personer 
som har inbjudan, biljett, står uppskrivna, eller på annat sätt har tillgång 
till någon av arenans premiumplatser. Något annat som förenar dem är 
att entréerna via avskilda passager leder direkt till premiumsektionerna, 
utan vidare kontakt med arenans övriga utrymmen. De karakteriseras 
därmed av avskildhet. I Malmö Arena är vip-entrén förhållandevis li-
ten och undanskymd, placerad i arenans sydöstra hörn mot Arenavägen. 
I Guldfågeln Arena sitter entrén ihop med entrén för press. Den är hel-
ler inte märkt som premium eller vip, utan en stor skylt mellan två Kal-
mar FF-logotyper och bilder på spelare hänvisar till ”Företagslounge”. 
Entrén är placerad mitt på den västra fasaden mot Trångsundsvägen. I 

Entré till lounge, Guldfågeln Arena
Foto: Suvad Mrkonjic
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Löfbergs Arena leder en avskild entré till den medlemsklubb som ligger 
på gatunivå, för de premiumutrymmen som ligger i anslutning till are-
narummet sker en kontroll vid dörrar längre in i arenan. 

Den arena som tydligast utmärker sig när det gäller denna form 
av kategorisering är Tele2 Arena. Det finns två markerade vip-entré-
er, en på huvudplanet i anslutning till Arenatorget och en längs Are-
naslingan ett par våningar ned, vilken är placerad direkt under den 
förstnämnda. Till skillnad från Malmö Arenas och Guldfågeln Arenas 
mer undangömda entréer för premium är Tele2 Arenas vip-entré på 
plan 4 placerad mitt i fonden av Arenatorgets förlängning mot arenan. 
Det är därmed en av de entréer som direkt ansluter huvudstråket som 
leder till arenan. Den är utmärkt med flera skyltar som anger dess spe-
ciella status som ”vip” och entrén ansluter en entréhall med speciell 
materialbehandling. Såväl rumsligt som visuellt skapas därmed en kom-
pletterande territorialitet byggd kring exklusivitet, en exklusivitet som 
i det här specifika fallet skiljer sig från de övriga arenorna i det att den 
intar en mer central position.865 Förutom entréer för press och media är 
premium den enda kategori av besökare som ges speciella entréer med 
i vissa fall annorlunda utformning. När det gäller officiella entréer för 
bortalagens supportrar är de förvisso ofta avskilda, men det är inte all-
tid fallet att de är markerade som just borta-entréer. De är istället ofta 
markerade och utformade som övriga entréer. Ett bortalags supportrar 
kan därmed sägas territorialiseras in i en subkategori av den mer gene-
rella besökarkategorin.866

De relationer som upprättas mellan ute och inne i arenorna är 
mångdimensionella. Fasaderna fungerar som gränssnitt och entréerna 
som liminala rum. Arenornas fasadutformningar och glaspartier skapar 
en visualitet som är inbjudande samtidigt som entréernas liminala rum 
genererar territorialiseringar som kategoriserar besökaren enligt en 
biopolitisk ordning. Cirkulationen av människor in i arenan är viktigt. 
Samtidigt sker det enligt de premisser som följer med besökarkatego-
riseringen: samtliga besökare måste underkasta sig en disciplinerande 
kontroll, för enligt vad Foucault benämner säkerhetsdispositivens logik 

865 Den kompletterande entrén längs Arenaslingan på plan 2 är betydligt enklare utformad 
och markerad. Den ger sken av att vara anpassad för att snabbt kunna slussa in personer 
som anländer med bil. Från entrén leder hissar besökaren direkt upp till plan 5.

866 Det ska dock tilläggas att alla studiens arenor är konstruerade och förberedda på att ta 
emot besökare med särskilda krav på tillgänglighet. Det rör sig exempelvis om möjlighet 
att röra sig mellan entré och tilldelad plats med rullstol.
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kommer hotet mot ordningen inifrån massan själv.867 I en arena kom-
mer därmed hotet mot ordningen från besökarna själva.

Plats för möten och konsumtion

I Löfbergs Arena leder huvudentréerna till en stor inglasad entréhall 
som i höjdled sträcker sig över flera plan. I entréhallen finns en för-
hållandevis stor och välsorterad supportershop, en kiosk, en informa-
tionsdisk och möjlighet till ytterligare försäljning (exempelvis av fören-
ingslotter eller supporterklubbens egna försäljning). Från entréhallen 
leder trapphus i öster och väster till arenans övre våningar. Plan 2 och 
3 öppnar sig mot entréhallen genom öppna korridorer och två halv-
cirkelformade balkonger. I anslutning till trapphusen leder glasdörrar 
i entréhallens sydöstra och sydvästra hörn till foajéerna på bottenplan 
vilka sträcker sig runt byggnaden.

I Malmö leder huvudentréerna på plan 1 till en stor entréhall. 
Den sträcker sig i höjdled över flera plan och är rymlig och ljus. Från 
entréhallen kan besökaren sedan ta sig längs foajéerna runt arenan och 
via trappor upp till övre plan. I fonden av entréhallen från huvudin-
gången sett är en butik placerad, flankerad av två kiosker.868 Entréhal-
larna är ett slags mellanstation på besökarens väg in i arenan. De är rum 
som samlar ihop och sedan fördelar besökare över foajéer och trapphus. 
De fungerar som ett slags mötesplatser och är därmed också platser för 
kommersiella aktiviteter. De har ingen motsvarighet i Tele2 Arena, men 
i Guldfågeln Arena fyller det öppna plan 2 en liknande funktion, även 
om plan 2 än mer relaterar till övriga arenors foajéer.

Arenornas foajéer är de publika utrymmen under och bakom läk-
tarna, där besökare samlas före och efter en händelse (det vill säga en 
match, en konsert eller en presentation) och i pauserna. Det är i foajéer-
na kiosker och toaletter är placerade och det är från foajéerna besökare 
kan ta sig till barer och restauranger. Entréerna leder till foajéer, direkt 
eller via passager, och dessa leder i sin tur via ytterligare passager till 
arenarummet. I mitt material framträder foajéerna på olika sätt rent 
materiellt. Trots det menar jag att det i dem finns gemensamheter gäl-

867 Wallenstein, 2005, s. 3. Dispositif hänvisar allmänt till en heterogen samling diskurser, ut-
sagor, institutioner, lagar och vetenskapliga satser, och utgör det nätverk som binder dessa 
samman. Se Per Magnus Johansons förord till Michel Foucault, Sexualitetens historia (Band 1) 
Viljan att veta, (övers. Britta Gröndahl), Göteborg, 2002, s. 31.

868 Under Covid-19-pandemin har nödutgångar och sekundära entréer använts för att sepa-
rera människor så långt det är möjligt. Det gör att bruket av arenans entréer mer påmint 
om hur fotbollens arenor fungerar entrémässigt.
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lande vad de innehåller, hur de är tänkta att fungera i förhållande till 
de besökare som vistas i dem och hur de faktiskt fungerar – eller rät-
tare sagt vad som gör dem och vad de gör. Foajéerna var i äldre arenor 
rena passager för att leda besökaren mellan entré och sittplats. I samtida 
arenor vill jag mena att de istället har kommit att få en större betydel-
se. I Guldfågeln Arena delas läktarnas gradänger i två etage av plan 2, 
som i form av ett sammanhängande rum sträcker sig runt hela arenan. 
Utrymmet utgör därmed ett slags nav mitt i byggnaden från vilken be-
sökaren har tillgång till såväl utsida som insida, arenarum, kiosker och 
toaletter samt trapphus som kan föra besökaren vidare till andra delar 
av byggnaden. I en intervju i Barometern under planeringen av arenan 
beskriver Knutsson plan 2 som ett slags multifunktionsrum och vars 
möjligheter enbart fantasin sätter gränser för.869 Lite längre ned i sam-
ma artikel beskrivs plan 2 som Kalmars största mingelyta. I en annan 

869 Holgersson, 2010-02-25, s. 4.

Guldfågeln Arena, planritning över Plan 2.
Ritning: Kalmar kommun, Stadsbyggnadskontoret
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artikel föreställs utrymmet möjliggöra att besökare ”kan stå och prata 
och umgås samtidigt som [de] ser när FF gör mål”.870 Trapphusen som 
leder till plan 2 fortsätter till en övre foajé under det övre läktaretaget. 
Denna foajé är därmed stängd mot arenarummet och betydligt mindre 
än plan 2. Här finns också kiosker och toaletter. Korta trappor leder till 
vomitoria vilka i sin tur leder ut till arenarummet. Genom den centrala 
plats plan 2 rent materiellt intar i byggnaden är det tydligt att foajén 
har stor betydelse för Guldfågeln Arena, något som också förstärks av 
Knutssons beskrivningar av utrymmet.871 Under ett gemensamt besök 
på Guldfågeln Arena beskrev Knutsson att plan 2 bidrar till att höja are-
nan vilket rent visuellt gör den större och därmed mer imponerande.872 
Från entréerna leder passager och trapphus upp till våningsplanet. När 
besökaren kliver ut i den öppna foajén har den fri sikt ut mot hela are-
narummet. Den beskrivning av plan 2 som förmedlas av arenans upp-
hovspersoner kan därmed sammanfattas som en mötesplats i form av 
ett mångfunktionellt rum.873

Precis som i Kalmar benämns också foajén i Malmö Arena som 
en ”möjligheternas plats”, för mässor, utställningar, olika former av ser-
veringar samt att den är flexibel genom att kunna delas av.874 På hemsi-
dan beskrivs foajén som en 4 000 kvadratmeter stor utställningsyta som 
kan ta emot 4 500 personer samtidigt. Foajén sträcker sig i markplan 
runt hela byggnaden. Från foajén leder passager in till arenarummets 
nedre läktaretage. Genom stora trapphus, placerade mot byggnadens 
hörn, kan besökaren röra sig uppåt till övre våningar, den övre foajén 
och det övre läktaretaget. Foajén leder även till barer och runtomkring 
den är kiosker, försäljningsställen och toaletter placerade. Till skillnad 
från Guldfågeln Arena öppnar sig inte foajén mot arenarummet. Istället 
upprättas relationer mot de omgivande gatorna genom stora öppningar 
i fasaden i form av glaspartier. Den övre foajén på plan 4 är betydligt 
mindre än den nedre. Den sträcker sig heller inte runt hela byggna-
den då den avgränsas mot det övre etaget av loger mot söder. Just som 

870 Jan Åkesson, ”Nya arenan ger bra sikt för alla besökare”, Skansenmagasinet, bilaga till Ba-
rometern-OT 2010-03-03, s. 21.

871 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03; Holgersson, 2010-02-25, s. 4.
872 Besöket skedde 3 oktober 2018.
873 I en intervju i Sveriges Radio P4 Kalmar publicerad i april 2011 beskrev Kalmar FF:s ord-

förande Johnny Pettersson plan 2 just som en mötesplats och menade att det till exempel 
skulle kunna gå att ordna ett skidlopp på konstsnö på ytan. Erika Norberg, Sveriges Radio, 
”KONSTiga idéer välkomnas på Guldfågeln Arena”, www.sr.se, 2011-04-08, hämtad: 
2022-04-19.

874 Malmö Arena, ”Foajé”, www.malmoarena.com, odaterad 2021, hämtad: 2021-10-25.
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den nedre är den fullt utrustad med kiosker, toaletter och ansluter två 
stycken barer mot norr. Att foajéerna är tänkta att fungera på fler sätt 
än som just foajéer har satt spår i deras utformning. De är minimalt 
möblerade och de stryktåliga ytskikten går i ljusa kulörer för att kunna 
fungera som neutral bakgrund mot de tillfälliga hyresgästernas visuella 
kommunikation. Det är därmed inte så mycket i dem som berättar att 
besökaren befinner sig i en arena. Vid ishockeymatcher och andra eve-
nemang som får sälja alkohol inrättas tillfälliga barer genom att rum för 
dessa avgränsas med mobila avskiljare. Dessa består av låga träskivor på 
hjul vars sida in mot bardelen är försedd med en disk för besökare att 
placera sitt glas på.

I Tele2 Arena är foajéerna uppdelade i två plan. Till skillnad från 
Malmö Arena är de båda foajéerna likvärdiga i storlek och utformning. 
Medan den nedre foajén inte sträcker sig runt byggnaden – på grund 
av att utrymmen för bortasupportrar måste hållas separata – gör den 
övre det, åtminstone enligt ritningarna.875 Vid mina besök har det inte 

875 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Stockholmsarenan plan 6: A1400.1-0106000, Dnr. 

Malmö Arena, planritning över Plan 1.
Ritning: Mamö stad, Stadsbyggnadskontorets arkiv
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varit möjligt att röra sig runt arenan: glaspartier med låsta dörrar och 
personal har effektivt delat in foajén i separerade sektioner. Det har hel-
ler inte varit möjligt att röra sig mellan de olika planen. Rörelsemönst-
ret i arenan har därmed varit begränsat och kopplat till den sektion i 
arenarummet besökaren tilldelats. Just som i Malmö Arena har även i 
Tele2 Arena tillfälliga avgränsningar uppförts runt de barer som säljer 
alkoholhaltiga drycker. Vid de besök jag gjort bestod de av låga, vita 
staket. Det avgränsade utrymmena var möblerade med ståbord och de-
korerade med krukväxter. De ursprungligen stora foajéerna är därmed 
uppdelade i en serie mindre territorier kopplade till kategoriseringar av 
publiken på basis av exempelvis tilldelad läktarsektion eller ålder. Med-
an de begränsade rörelsemönstren hör till uppenbart mer permanenta 
territoriella strategier, ger barernas vita staket intrycket av att förvisso 
vara strategiska, men betydligt senare tillkomna och av mer tillfällig ka-
raktär. I presentationer av Tele2 Arena beskrivs foajéerna genomgående 
som viktiga. I det kvalitetsprogram som föregick byggandet av arenan 
kan man läsa: ”från foajéerna ser man ut genom yttre skalets perfore-
ring och får kontakt med den omgivande staden”.876 De är tänkta att 
fungera både som något av uppehållsrum för besökare i arenan och som 
mer verksamma territorier som upprättar relationer mellan arenan och 
staden utanför.877 Gällande Tele2 Arena betonar både Källström och det 
textbaserade materialet att relationen har en viktig funktion inifrån och 
ut. Arenan lanserades som ”en plats dit alla är välkomna” med ledord som 
”öppenhet” och ”transparens”.878 Inför invigningen lanserades den ock-
så specifikt som ”stockholmarnas arena”, att upprätta visuella kontakter 
från arenan mot staden blev viktigt.879 Alla i staden skulle ha möjlighet att 
besöka arenan och från dess foajéer visuellt ta del av staden som breder ut 
sig utanför den. Dock är inte utsikten från arenan särskilt god.

Fasaden fungerar – trots öppningarna i rastret – som ett slags fil-
ter som skymmer sikten. Det framstår som tydligt att fasadens verkan 
trots allt har varit viktigare än att upprätta visuella kopplingar inifrån 
och ut. Gestaltningsmässigt är foajéerna – som resten av byggnaden – 

09-01241-572, Stockholm, 2011a.
876 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Kvalitetsprogram för Stockholmsarenan och utveck-

ling av Globenområdet: december 2009, DP 2008-09117-54 & DP 2009-09318-54, Stock-
holm, 2009a, s. 18.

877 White Arkitekter, https://whitearkitekter.com, odaterad 2021, hämtad: 2021-10-25.
878 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16; Helena Mattsson, ”Antikt drama”, Arkitektur 

2013:5, s. 73.
879 Stockholm Globe Arenas, Pressmeddelande: ”Nu öppnar Tele2 Arena: Stockholms när-

maste arena” 2013-07-18, www.mynewsdesk.com.
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utförda i robusta material som betong, ohyvlat ljust trä, metall och glas. 
Kiosker och toaletter är placerade i intervaller och dessa kompletteras 
vid evenemang av mobila enheter för försäljning.

I Löfbergs Arena övergår den stora entréhallen i norr till foajéer 
som sträcker sig längs arenans långsidor på bottenplan. Kiosker och toa- 
letter är placerade med jämna mellanrum och passager leder ut till det 
nedre läktaretagets gradänger. Inte heller i Löfbergs Arena sträcker sig 
foajén runt byggnaden. Det beror framför allt på den tidigare ishallen 
som satte rumsliga begränsningar vid utformningen av arenan. Mot sö-
der finns stängda passager som leder till byggnaden söder om arenan 
med omklädningsrum, funktionärsutrymmen och teknisk utrustning. 
Dessa rumsliga samband var tvungna att inkorporeras även i den nya 
byggnaden. Från huvudbyggnadens entréhall leder trappor upp till den 
övre foajén som även den sträcker sig längs arenans långsidor. Foajén 
ansluter på den norra kortsidan till en balkong som öppnar sig mot 
entréhallen. På både nedre och övre plan är barer placerade i anslutning 
till foajéerna. Gestaltningsmässigt är foajéerna i Löfbergs Arena funk-
tionellt utformade. Gradängernas lutning är synlig i väggar och tak, 
materialen är robusta och domineras av tegel, teknik som ventilations-
schakt och rördragningar ligger synligt.

I Bergfjords arenor ligger mycket av fokus på entréhallarna. Som 
nämnts ovan har också Hägglunds Arena en stor entréhall och det gäl-

Löfbergs Arena, planritning över Plan 1.
Ritning: Karlstad kommun
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ler även Monitor erp Arena (tidigare Gavlerinken och Läkerol Arena, 
i Gävle från 2006). Som också redan nämnts fanns idéer på att föra in 
köpcenterfunktioner i Löfbergs Arena med restauranger och butiker. 
Bergfjord beskriver det som att han i ett par fall på skämt blivit be-
skylld för att flytta in torget från staden i arenan.880 Det rimmar väl med 
Bergfjords beskrivning av funktionerna i de nya arenorna som allmänna 
utrymmen: det handlar om nya sätt att mötas. Ett besök på en arena 
utgörs inte helt eller till övervägande del om att ta del av idrott, det 
handlar minst lika mycket om att möta och umgås med andra besöka-
re.881 Funktionen av mötesplats bekräftas av att samtliga arenor öppnar 
upp flera timmar innan evenemangen äger rum. Det kan självklart för-
klaras med ett säkerhetstänk där säkerheten ökas genom att sprida ut 
besökarnas entrépassage över tid. Men, i marknadsföringen av arenorna 
uppmanas också besökarna att anlända tidigare för att spendera tid och 
konsumera i arenan.882

I kapitel 2 beskrev jag hur Astrodome i Houston i mitten av 
1960-talet var nyskapande genom att arenan riktade in sig på nya och 
köpstarka målgrupper. Detta skedde genom tillkomsten av nya rum med 
nya funktioner riktade specifikt mot dessa målgrupper. Här blev inte 
minst uppförandet av stora och luftiga foajéer viktiga.883 Rent rumsligt 
skilde de sig från tidigare foajéer vilka varit förhållandevis enkla och 
trånga passager mellan entré och sittplats. Funktionellt skilde de sig 
genom att fungera som samlingsytor och kommunikationskanaler till 
Astrodomes restauranger, barer och caféer.

Det är för liknande syften jag tolkar entréhallar, foajéer och cen-
trala plan i fallstudiens arenor. De leder förvisso besökaren in i arenan 
och vidare till rätt sektion och sittplats på läktarna, men de är också 
utformade för att vara uppehållsrum i sin egen rätt. I flera fall är de där-
till utformade för att kunna ställas om och utgöra plats för helt andra 
aktiviteter. Som uthyrbara rum är de kommodifierade. Det är också i en 
kommersialiserad kontext jag väljer att tolka dem. Som mötesplatser är 
de inte neutrala rum. Det krävs en biljett för att vistas i dem och de är 
framför allt kopplade till olika former av försäljning. Att besöka arenan 

880 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
881 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
882 Se exempelvis Malmö Redhawks, Nyhetsbrev 210930: välkommen på kvällens publikfest!, Infor-

mationsblad, Digitalt nyhetsbrev, 2021.
883 Benjamin Lisle, ’You’ve Got to Have Tangibles to Sell Intangibles’: Ideologies of the Modern Amer-

ican Stadium, 1948–1982, Diss: The University of Texas at Austin, Austin, TX, 2010, s. 
246ff.
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sker i en serie territoriella produktioner vilka utformats för att arenabe-
söket till sin helhet ska generera någon form av upplevelse. Att det är en 
nordamerikansk aktant som mobiliseras uttrycks av såväl Bergfjord som 
Nilsson. Som nämnts i kapitel 2 är det med hänvisning till ”Amerika” 
Bergfjord beskriver nutida arenor som mötesplatser.884 Det är i också i 
jämförelse med nordamerikanska arenor Nilsson beskriver sina svårig-
heter att få åskådare i Malmö Arena att konsumera i foajéerna.885

Att upplevelseproduktion är centralt i utformningen illustreras 
också av att själva rörelsen från utsida till insida ska förstärka upplev-
elsen av arenan, som i Guldfågeln Arena och Tele2 Arena. Att kliva in i 
arenan ska inte vara en värdeneutral handling – det ska göra något med 
besökaren. Knutssons jämförelse med effekten av att träda in i en kyrka 
är inte så långsökt. Det finns en trop inom idrottsforskningen som un-
dersöker idrott, och då särskilt fotboll, som en form av nutida religion. 
Likaså en besläktad trop inom arenaforskningen som beskriver arenor-
na som vår tids kyrkor, och då särskilt katedraler.886 Det är territoriellt 
signifikativt att rumsambanden i förflyttningen från utsida till insida 
i två fall medvetet är byggda för att generera upplevelser. Effekten går 
också att uppfatta i Löfbergs Arena och Malmö Arena, även om den där 
inte är uttalad. Upplevelseproduktionen sker genom territorialiseringar 
uppbyggda runt olika former av konsumtion. Såväl Nilsson som Berg-
fjord beskriver hur arenabolag och idrottsföreningars evenemangsbolag 
försökt få ishockeypubliken att komma tidigare till arenorna och stanna 
kvar längre efteråt.887 I bådas beskrivningar sker det genom jämförelse 
med aktanter gällande nordamerikanska arenor och idrottskultur. Det 
är därmed utifrån den starka relationen mellan arenaupplevelse och 
konsumtion – som till stor del utformats inom och sedermera spridits 
genom the Kansas City Connection – som arenornas kringutrymmen 
utformats. Denna inledande tolkning kommer följas upp när vi nu rör 
oss längre in i arenans utrymmen.

884 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
885 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
886 En av de ledande internationella forskarna på arenor, Robert C. Trumpbour, utgår ex-

empelvis från tropen i översikten: Trumpbour, 2007. Båda troperna återkommer också 
genomgående i Benjamin S. Flowers, Sport and Architecture, Milton Park, Abingdon, Oxon, 
2017. Även författaren har publicerat en essä utifrån troperna med Emirates Stadium i 
London och Clemson University’s Memorial Stadium, också kallad Death Valley, som 
exempel, se Oskar Nordell, ”Den samtida idrottsarenan: en plats för idrott som religion”, 
i Religion: tjugoen försök (red.) Mattias Hessérus & Peter Luthersson, Stockholm, 2015.

887 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08; Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
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det slutna rummets upplevelseproduktion

Besökaren rör sig från entréhallar och foajéer till arenarummet. Ofta 
sker detta genom vomitoria, de smala passager placerade runtomkring 
arenan som leder ut till läktarnas gradänger. Liksom entréernas limi-
nala rum utgör dessa passager ytterligare ett slags gränsområde besö-
karen passerar på sin väg från entré till sittplats. Vomitorias återhåll-
samma storlek och utformning skapar kontraster till dimensionerna i 
det efterföljande arenarummets rymd och sätter därmed fingret på en 
rumslig paradox gällande ute och inne i arenorna. Besökaren rör sig allt 
längre in i arenan, samtidigt är arenarummet av sådana dimensioner 
att besökaren kliver ut i det.888 Arenarummet utgör därmed ett slags 
rumslig multiplicitet där besökaren via vomitoria både rör sig in och 
samtidigt ut i arenan. Det som framför allt definierar denna komplex-
itet är just det slutna arenarummet. Att rummet är slutet mot omvärl-
den är vanligt när det gäller arenor anpassade för ishockey eller andra 
inomhusidrotter. Med ett slutet och därmed klimatkontrollerat rum går 
det utmärkt att spela ishockey på sommaren eller basket på vintern. 
Men slutenheten gäller inte endast kontroll av klimatet utan även an-
dra relationer mellan ute och inne. Ingen av de studerade arenorna har 
de fönsteröppningar som i historiska arenor var ett sätt att få in ljus.889 
Graden av slutenhet skiljer sig dock åt.

De studerade fotbollsarenorna är antingen utan tak och öppna, 
som i Guldfågeln Arena, eller med öppningsbart tak, som i Tele2 Arena. 
För Guldfågeln Arena planerade Knutsson tillsammans med Sweco ett 
skjutbart tak, men det lades ned i projektstadiet av ekonomiska skäl. 
Både Knutsson och representanter för Kalmar FF betonar betydelsen av 
att Guldfågeln Arena är en sluten byggnad, där de framför allt refererar 
till de sammanbyggda hörnen, det vill säga att byggnaden sluter sig ut 
mot gatan.890 Och även om arenan inte utrustades med ett skjutbart tak 
är samtliga läktare täckta av ett överhängande tak. I Tele2 Arena defi-
nieras arenarummet av takets bärande konstruktion: fyra betongpelare 
bär två 220 meter långa fackverksbalkar vilka i sin tur bär takets olika 

888 I såväl Malmö Arena som Tele2 Arena är även dörrar placerade i vomitoria för att stänga 
rummet mot foajéerna. Vomitoria utgör exempel på de arkitektoniska rum Simon Unwin 
beskriver som ”in-between”, något mellan två storheter som i det här fallet inne och ute. 
Det är just dess roll som in-between som genererar den ovan beskrivna paradoxen, se Un-
win, 2014, s. 221ff.

889 Ett exempel i fallen är Löfbergs Arenas föregångare Färjestad ishall vars kortsidor hade 
stora glaspartier som släppte in naturligt ljus.

890 Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
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sektioner.891 Balkarnas väldiga dimensioner illustrerar den tekniska be-
driften i att konstruera ett skjutbart tak, och genom de linjer som de ge-
nererar synliggör de rummets storlek. På grund av fotbollsmässiga skäl 
–  att inte vara i vägen vid utsparkar eller andra höjdbollar – är takets 
konstruktion tvunget att placeras på en viss höjd.892 Kraven tvingade 
arkitekterna att utforma anläggningen med en viss höjd vilket gjort att 
arenan i mötet mellan läktare och tak kröns av en vertikal väggyta; en 
detalj som vid första anblick kan te sig gestaltningsmässigt apart men 
som Källström menar ger karaktär till byggnaden.893 Det tar cirka 20 
minuter att öppna eller stänga taket på Tele2 Arena. En serie motorer 
driver takets olika sektioner. När taket är öppet motsvarar öppningen 
planens mått om 105 x 68 meter.894 Det går därmed att välja om arenan 

891 Stockholm Globe Arenas, Pressmeddelande: ”Nu öppnar Tele2 Arena: Stockholms när-
maste arena: faktablad” 2013-07-18, www.mynewsdesk.com.

892 Enligt uefa:s regler får inget objekt befinna sig under 21 m över planen. Taket på Tele2 
Arena är på 42 m över planen och den bärande konstruktionens lägsta del når till 29 m 
över planen. Union of European Football Associations (uefa), uefa Stadium Infrastructure 
Regulations: Edition 2018, Nyon, 2018, Article 5.06.

893 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
894 Stockholm Globe Arenas, Pressmeddelande: ”Nu öppnar Tele2 Arena: Stockholms när-

Arenarummet i Tele2 Arena. Bilden är tagen från den södra kortsidan mot norr. Sektionen 
med klubbstolar är centralt placerad på det övre etagets västra sida. Terrasslogerna är cen-
tralt placerade på det nedre etagets östra sida.

Foto: Sören Andersson | Stockholm Live
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ska vara helt eller delvis stängd. Tomtens speciella förutsättningar har 
också satt sin prägel på arenarummet vilket är asymmetriskt, rummet 
både vidgar sig och blir högre mot den norra kortsidan.

Studiens två arenor främst avsedda för hockey är båda helt stäng-
da mot yttervärlden. De täcks av tak på bärande system av balkar som 
även fungerar som installation för ljus- och ljudsystem. Arenorna skiljer 
sig dock åt gällande utformningen av rummen. Det är tydligt att den 
tidigare ishallen satt gränser för utformningen av Löfbergs Arena. I och 
med att den nya arenan byggdes som ett skal runt den tidigare ishallen 
var man tvungna att förhålla sig till ishallen, dess orientering och hur 
den ansluter tomtens övriga byggnader.895 Förutsättningarna gjorde till 
exempel att den södra sidan av arenarummet inte kunde utrustas med 
gradänger hela vägen upp; den angränsande södra byggnaden gjorde att 
det inte fanns utrymme. Istället skapades en stor vertikal väggyta vilken 
under årens lopp förändrats gällande funktion och utformning (se mer 
i det följande). I och med att Malmö Arena uppfördes som första bygg-
nad i Hyllie var tidigare byggnader eller platsbrist inget som påverka-
de utformningen. Arenarummet är därmed mer sammanhängande än 
arenarummet i Löfbergs Arena. Med plats för cirka 13 000 åskådare är 
arenarummet också betydligt större än motsvarade i Karlstad med sina 
drygt 8 000 platser.

I mina intervjuer med arkitekter betonar samtliga vikten av att 
alla åskådare har god sikt över vad som sker på innerplan. Det är ock-
så något som övriga informanter beskriver.896 Den kvaliteten beskrivs 
med begreppet siktlinje.897 En siktlinje är en föreställd linje dragen från 
ögonhöjd på varje stol till olika delar av innerplanen. En siktlinje kan 
brytas om gradängerna har fel lutning så att personer på raderna fram-
för skymmer sikten. Siktlinjen kan även brytas av materiella hinder som 
bärande stolpar och balkar eller skyddsräcken runt innerplan, avsatser 
eller vomitoria. Det enligt logiken enklaste sättet att optimera siktlin-
jerna är därmed att bygga tillräckligt brett och högt så att inget bryter 
dem. Det är dock inte så enkelt, utformningen av läktarna har fler pa-
rametrar. Att se bra för beslkaren innebär exempelvis ett mått av relativ 
närhet: att besökaren befinner sig på sådant avstånd att den får över-
blick samtidigt som den är så nära att den kan uppfatta detaljer i det 

maste arena: faktablad” 2013-07-18, www.mynewsdesk.com.
895 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
896 Det vill säga Nilsson och representanter för Kalmar FF: Intervju med Peder Knutsson et 

al., 2018-10-03; Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
897 Se kapitel 11, ”Spectator Viewing”, i John et al., 2013, s. 176–204.
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som äger rum på innerplanen. Relationen kompliceras ju högre arenans 
läktare sträcker sig. Därmed måste arenans gradänger utformas i ett 
slags balans mellan flera parametrar. Ovan beskrev jag hur Bergfjord på 
Färjestad BK:s resa till usa och Kanada studerade lutningar och vinklar 
i olika arenor. Dessa vinklar är vad som ger grunden för siktlinjerna.898 
Både Bergfjord och Nilsson beskrev också hur såväl Löfbergs Arena som 
Malmö Arena är byggda ”inifrån och ut”.899 Med denna formulering 
avses att utformningen av läktarnas vinklar och gradängernas uppbygg-
nad – och relationen mellan besökare och innerplan – fått styra utform-
ningen av resten av byggnaden. Hur ska då den relationen beskrivas och 
karakteriseras?

Det slutna och mot yttervärlden avgränsade arenarummet är vik-
tigt i samtliga studerade fall och det är även något som betonas i andra 
arenor. När exempelvis Tengbom Arkitekter på sin hemsida presentera-
de den tidigare nämnda Borås Arena uppgav de också varifrån de häm-

898 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
899 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.

Guldfågeln Arena. Bilden är tagen från den södra kortsidan mot norr. Bortasup-
portrarnas sektion är på motstående kortsida. Till vänster syns VIP-logerna på det 
övre etagets västra sida och i kurvan mot norr restaurangens altan.
Foto: Suvad Mrkonjic
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tat sin inspiration; man anger antika romerska arenor som förebilder 
för Borås Arena med hänvisning till att rummet var slutet genom att 
hörnen var hopbyggda och därmed avgränsat mot den omgivande sta-
den.900 Här ser vi mobiliserandet av en antik aktant, men till skillnad 
från Stockholms stadion i kapitel 1 gäller det en specifikt antik romersk 
aktant. Samma slags mobilisering gjorde även Bergfjord i Löfbergs Are-
na. Bergfjord menade att en av de viktigaste egenskaperna i Löfbergs 
Arena var att den var byggd med fokus på relationen mellan läktarplats 
och isen. Han beskrev det som att ”gladiatorkampen” på isen skulle stå 
i centrum; att alla på läktarplats ska kunna ta del av denna kamp och 
att arenarummet därmed utformats utifrån den relationen.901 Det kan 
tyckas som obetydliga referenser till antikens Rom men jag vill hävda 
motsatsen. Just de egenskaper i den romerska aktanten man tog avstånd 
ifrån gällande Stockholms stadion cirka 100 år tidigare – spektaklet – är 
vad upphovspersoner idag efterfrågar i de nutida arenorna.902 Jag har 
tidigare beskrivit hur det i det tidiga 1900-talet fanns en idealiseran-
de syn på idrott under den grekiska klassiska perioden, medan den ro-
merska perioden ansågs ha korrumperat idrotten genom att förvandla 
den till spectacula – till underhållning.903 Därav Gruts starka textuella 
referenser till det grekiska medan de materiella – men outtalade – re-
ferenserna framför allt hämtades från det antika Rom. I vår samtid är 
referenserna till idrott i antikens Grekland borta, däremot mobiliseras 
återkommande antika romerska aktörer och aktanter.904 Den underhåll-
ning som ryms inom spectacula, gladiatorkamp och Colosseum understry-
ker återigen att nutida arenor är utformade utifrån föreställningar om 
verksamma upplevelser.

900 Tengbom, www.tengbom.se, odaterad 2016, hämtad: 2016-02-02.
901 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
902 Mobiliseringen av antika romerska arenor som aktanter återkommer såväl i det textbase-

rade materialet som i sekundärlitteraturen. sga presenterade 2012 skriften Arenan: sta-
dens hjärta: en rapport om evenemangens betydelse för staden, människorna och näringslivet, där 
de utifrån Tele2 Arena beskrev sin syn på nutida arenor och dess samhälleliga funktioner. 
Avstampet för diskussionen är Colosseum. På exakt samma sätt tar marknadsledande ar-
kitektkontoret Populous avstamp i Colosseum som ideal i sin designguide för arenakon-
struktion. Se Stockholm Globe Arenas, Arenan: stadens hjärta: en rapport om evenemangens 
betydelse för staden, människorna och näringslivet, Stockholm, 2012, s. 7–8; John et al., 2013, 
s. 20–27, 84. Colosseum och andra antika amfiteatrar är därmed svarta lådor (black boxes), 
aktörer som är så pass stabila att de kan tas för givet och förflyttas utan att närmare be-
höver presenteras. Se Bruno Latour, Pandora’s Hope: Essays on the Reality of Science Studies, 
Cambridge, MA, 1999, s. 183–185, 304.

903 Se vidare Sandblad, 1985, s. 48.
904 Se exempelvis kapitel 2, s. 201f.
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Vad är multifunktion?

Mobiliseringen av den antika romerska aktanten i dessa specifika fall 
relaterar till en mer allmän beskrivning av arenorna som multiarenor el-
ler multifunktionsarenor. Det är dock rimligt att fråga sig vad som egent-
ligen inräknas i de multipla funktionerna. När det gäller arenarummet 
bestäms vad som kan ingå av innerplanens dimensioner – oavsett om 
det gäller en gräsplan eller isrink.905 En fotbollsplan eller en ishockey-
rink sätter grunden för rummets utformning och det är utifrån dem 
siktlinjer räknas ut och läktargradänger ritas. I samtliga studerade fall 
är det en specifik idrott som utgör arenornas primära funktion och de 
utformas med denna primära idrott i åtanke. Andra idrotter som får 
plats kan utgöra sekundära funktioner, exempelvis amerikansk fotboll 
eller bandy på fotbollsplanerna, eller exempelvis basket, innebandy el-
ler volleyboll på isrinkarna. Att det handlar om idrottsspecifika arenor 
illustreras av att ingen av de arenor som uppförts för fotboll under den 
avgränsade tidsperioden inkluderat friidrott som funktion.906 Tvärtom 
har friidrotten beskrivits som problematisk utifrån fotbollens perspek-
tiv. Friidrottens kastgrenar skulle kunna utföras på en gräsplan avsedd 
för fotboll, problemet ligger istället hos löparbanorna. Om en gräsplan 
ska omges av löparbanor hamnar åskådarna på läktarna längre bort från 
gräsplanen. Det längre avståndet mellan plan och läktare är vad som 
identifieras som problematiskt.907

I samtliga fall betonas att starka relationer upprättas mellan läk-
tarnas åskådarplatser och innerplanen genom god sikt och närhet. De 
funktioner som kan utföras inom ramen för hur den primära idrotten 
genererar det materiella rummet har en plats i de nutida arenorna. De 
funktioner som istället skulle tvinga till materiella förändringar har inte 
längre någon plats i de nya arenorna. Närheten och intimiteten mellan 
läktare och innerplan anses vara en förutsättning för att den romers-
ka och upplevelsebaserade aktanten ska kunna mobiliseras och göras 

905 Enligt fifa:s och ifab:s regler ska en fotbollsplan godkänd för internationella match-
er ha måtten 100 – 110 x 64 – 75 meter. International Football Association Board (ifab), 
Laws of the Game 21/22, Zürich, 2021, s. 36. En sanktionerad ishockeyrink ska vara 60 x 
25 meter. Hörnen ska vara rundade med en radie mellan 7 – 8.5 meter. International Ice 
Hockey Federation (iihf), iihf Official Rule Book 2021/22, Zürich, 2021, s. 31.

906 En kombination av funktioner som under större delen av 1900-talet var vida utbredd. 
Exempel inkluderar förutom Stockholms stadion också Ullevi i Göteborg och Malmö sta-
dion, båda ritade av Jaenecke & Samuelson till fotbolls-VM 1958. Ett annat exempel är 
Kalmar FF:s tidigare hemmaplan Fredriksskans IP, invigd 1919.

907 Hur detta problem identifieras och görs aktivt gällande Stockholms stadion beskrivs i 
kapitel 1, se s. 121f.
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aktiv.908 På samma sätt som publiken ska hänföras av gladiatorkampen 
ska upplevelsen intensifieras genom intimitet. Ju närmre publiken är 
fotbollsspelarna eller ishockeyspelarna ju mer intensifieras deras upple-
velse av matchen. Läktargradänger byggs utifrån den föreställda upple-
velse närheten ska generera. Därmed uppvisar nutida arenor en skillnad 
gentemot hur upphovspersoner historiskt definierade multifunktion 
gällande kombinationer av idrotter. Vidare att aktörer som tidigare an-
setts oviktiga eller även icke-önskvärda idag tilldelas en stark roll.

Multifunktion definieras dock på fler sätt än enbart genom kom-
binationer av olika idrotter. Multifunktion innebär (framför allt) ett 
fokus på icke-idrottsliga funktioner: konserter, föreställningar och fö-
retagsfunktioner som kongresser, konferenser och möten. I kapitel 2 
beskrev jag hur den moderna idrotten under slutet av 1900-talet ge-
nomgick förändringar vilka resulterade i att idrotter som fotboll och is-
hockey upplevde att de befann sig i en konkurrenssituation som ställde 

908 Såväl Bergfjord, Nilsson, Knutsson och Källström betonar alla närheten till planen/
isen som betydelsefull. Se också exempelvis Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, 
Kvalitetsprogram för Stockholmsarenan och utveckling av Globenområdet: december 2009, DP 
2008-09117-54 & DP 2009-09318-54, Stockholm, 2009a, s. 28.

Konsert i Malmö Arena
© Malmö Arena
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krav på nya kommersiella lösningar. För de föreningar som varit enga-
gerade i uppförandet av nya arenor har möjligheten att hyra ut arenan 
vid sidan av de idrottsliga händelserna utgjort tydliga exempel på sådana 
lösningar. Samtliga av studiens fall utrustades på olika sätt för dessa öv-
riga funktioner. Löfbergs Arena och Malmö Arena byggde in förstärkta 
balkar i taken för att kunna bära scenutrustning.909 I Guldfågeln Arena 
förstärktes marken vid ena kortsidan för att kunna bära en scen.910 I 
Tele2 Arena kan södra kortsidans ståplatsgradänger skjutas in för att ge 
utrymme för en scen medan den norra sidan kan fällas upp för att via en 
ramp från Arenavägen möjliggöra lastning och lossning.911 Andra exem-
pel på hur arenorna materiellt utrustats för dessa funktioner är möjlig-
heten att avgränsa och dela in arenarummet med stora tygvepor. Malmö 
Arena kan exempelvis delas av på mitten så att ena kortsidan fungerar 
som teatersalong. Också Löfbergs Arena utrustades med tygvepor för 
att kunna skärma av övre etaget i fall åskådarantalet var lågt.912 I taket 
i Malmö Arena är stora ljuskronor permanent monterade vilka är upp-
fällda under ishockeymatcher och kan fällas ned inför evenemang som 
exempelvis banketter.913 Det är framför allt för icke-fotbollsrelaterade 
evenemang Tele2 Arena utrustades med skjutbart tak, och som nämnts 
ovan planerades för detsamma i Guldfågeln Arena.

De materiella förändringar som blir nödvändiga för att ställa om 
arenorna för olika funktioner ställer krav på rutiner och system för att 
göra om beläggningen. Isen i rinkarna kan smältas bort om det skul-
le behövas eller enbart täckas över med golvskivor om det förväntade 
trycket på isen inte är för hårt. För fotbollsarenorna påverkar nyttjan-
degrad och funktioner vilken typ av gräs planen ska anläggas med. I 
Guldfågeln Arena valde Kalmar FF att anlägga naturgräs. Det ger den 
bästa kvaliteten för fotboll och andra idrotter, men med detta kommer 
samtidigt starka förbehåll. Det slits snabbt och begränsar antalet tim-
mar planen kan nyttjas.914 I Tele2 Arena valde sgaf istället att anlägga 

909 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
910 Jonatan Holgersson, ”Arenan kan bli som en pralin, ett landmärke”, Barometern–OT 2010-

02-25, s. 4.
911 Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Stockholmsarenan plan 3, delplan av plan 4: 

A1400.1-0103000, Dnr. 09-01241-572, Stockholm, 2011c.
912 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
913 Noterade vid studiebesök 2021-09-30.
914 Något som till stor utsträckning påverkat antalet evenemang i arenan. Till min kännedom 

har endast en konsert genomförts i arenan i anslutning till invigningen 2011. Istället re-
dogör en tidigare klubbchef för problem med konserter och evenemang gällande slitaget 
på gräset i en intervju i Sveriges Radio P4 Kalmar: Erika Norberg, Sveriges Radio, ”Natur-
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konstgräs. Det är sämre ur idrottssynpunkt men tillåter högre nyttjan-
degrad. Konstgräs kräver naturligtvis inte heller solljus eller bevattning, 
något som skapat problem gällande naturgräset på Friends Arena i Sol-
na.915 För att kunna använda planen för exempelvis konserter krävs att 
konstgräset täcks av golvskivor. Det är även möjligt att gjuta konstis 
över konstgräsplanen. Det system för uppvärmning som finns under 
planen kan ändras så att det cirkulerar kylmedium istället för värme. 
Vatten kan sedan spolas över konstgräset och en isbana skapas. Det sker 
dock inte helt utan problem. En fotbollsplan är inte helt jämn utan slut-
tar utåt sidorna för avrinningens skull. Det innebär att isen som anläggs 
blir olika tjock över planen och riskerar att spricka, något som skedde 
vid de första tillfällena konstis anlades på Tele2 Arena.916 På så vis är 
olika former av evenemang som konserter, kongresser, turnerande före-
ställningar och stora konferenser vad som bör förstås bakom begreppet 
multifunktion, vid sidan av de idrotter som kan ta plats inom de materi-
ella ramverk som definieras av den primära idrotten. Som nämnts ovan 
bygger dessa materiella ramverk på upprättandet av intimitet mellan 
innerplan och läktare.

Ett indelat och kommersialiserat arenarum

Samtliga studerade fall har läktare uppbyggda i två huvudsakliga etage 
vilka delas av ett förhållandevis centralt placerat våningsplan. Anled-
ningarna till uppdelningen i två etage verkar vara flera. En uppenbar 
anledning är att ge plats för fler åskådare. Genom att det övre etaget 
uppförs med ett visst överhäng över det nedre kan fler åskådare få plats 
på samma yta. Dock är överhänget inte särskilt framträdande i någon 
av de studerade arenorna. I samtliga fall rör det sig max om ett par me-
ter – motsvarande ett par rader av stolar. Utformningen motsvarar inte 
de typer av överhäng som först skapades i brittiska ”double decker-” 
eller ”triple decker-”läktare under det tidiga 1900-talet, där läktarnas 

gräs på nya arenan stoppar konserter”, www.sr.se, 2015-09-29, hämtad: 2022-04-19. I 
samband med att Kalmar kommun tog över Guldfågeln Arena bestämde man sig för att 
byta beläggning för att kunna öka nyttjandegraden, se Per-Ola Johansson, Kalmar kom-
mun, Utredning: framtida planunderlag samt alternativ plantäckning på Guldfågeln arena, kfn 
2019/0261, Kalmar, 2019.

915 Det finns även ett mellanting som heter hybridgräs. Det är ett naturgräs där syntetiska 
strån vävs in för att öka slittåligheten. Johansson, 2019, s. 8–9.

916 Niclas Green, ”Synvillan som inte är en synvilla”, TT Nyhetsbyrån 2015-03-15; Petter 
Öhrling, Aftonbladet, ”Isen sprack på Tele2: ’inget vi kan skylla på’”, www.aftonbladet.se, 
2014-12-10, hämtad: 2021-10-22.



317

territoriella läktare

gradänger i princip kopierades och staplades på varandra.917 Att skapa 
fler platser verkar därmed inte vara den primära anledningen. Att byg-
ga på höjden istället för på bredden bör inte heller vara den primära 
anledningen. Varken Löfbergs Arena eller Guldfågeln Arena var bero-
ende av att hålla ihop byggnaden på grund av tomternas storlek.918 Det 
motsatta förhållandet gällde förvisso både Malmö Arena och speciellt 
Tele2 Arena. Rörande Malmö beskriver Nilsson att om Parkfast hade 
fått tillstånd att uppföra en bredare arena så hade utrymmet lagts på 
en lounge, inte på att skapa ett större arenarum.919 När det gäller Tele2 
Arena så beskriver förvisso Källström att den smala tomten innebar en 
arkitektonisk utmaning, men det resulterade inte i ett stort överhäng i 
det övre etaget.920 En bidragande anledning till att dela upp läktargrad-
ängerna i två är att optimala siktlinjer bättre kan skapas. De optimala 
siktlinjerna följer en parabolisk kurva och genom att dela upp läktarna i 
vertikala sektioner kan kurvan lättare följas. Det nedre etaget får då en 
lättare lutning medan det övre är betydligt brantare.921

Det finns en tredje eftersträvad effekt av de dubbla etagen. I tre 
av fyra analyserade arenor har den våning som skapas i skarven mellan 
det nedre och det övre etaget använts till placering av vip-loger, res-
taurangplatser och andra former av så kallade premiumytor som stolar 
kopplade till lounger och barer. Det pekar mot att uppdelningen av läk-
tarnas gradänger i etage också har syftet av att skapa utrymme för pre-
miumplatser. Om vi föreställer oss läktarna som ett plan hamnar pre-
miumplatserna då i samtliga fall som ett band mitt i den ytan, vilket är 
en framträdande plats såväl materiellt som visuellt. Premiumplatser och 
premiumstolar utgörs av sektioner av åskådarplatser som är exklusivare, 
alternativt ger andra fördelar, i förhållande till ordinarie platser. Inte 
sällan har dessa platser en god överblick över innerplanen med optime-
rade siktlinjer. De är ofta också utrustade med större stolar, inte sällan 
med mer stoppning och har mer benutrymme. De är i regel anslutna till 
utrymmen som loger, lounger, barer och restauranger; alternativt utgör 
de del av en lounge eller restaurang med uppsikt över innerplanen. Pre-
miumplatser är en kategori platser med lång historia. Under hela den 
moderna idrottens historia har platser med bra sikt reserverats för dig-

917 Se exempelvis Inglis, 1996.
918 Som beskrivits ovan fanns det visuella motiveringar bakom att höja Guldfågeln Arena 

genom att dela läktarna i två etage. Intervju med Peder Knutsson et al., 2018-10-03.
919 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
920 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
921 John et al., 2013, s. 195ff.
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nitärer – ett exempel i den här studien är den kungliga logen på Stock-
holms stadion.922 I de arenor som uppförts sedan år 2000 och framåt har 
dock både antalet premiumplatser och variationerna av dessa utökats 
markant. Premiumplatser är inte exklusiva i det att de endast tilldelas 
dignitärer eller speciellt inbjudna; i flera fall är de tillgängliga för den 
som är villig att betala för dem. Marknadsföringen av dem är dock ofta 
riktad mot speciellt identifierade målgrupper.923

Hur premiumutrymmen rumsligt fördelas i arenorna skiljer sig 
något åt mellan de studerade fallen. I Guldfågeln Arena är rum för 
premium samlade bakom det övre etagets västra långsida medan de i 
Löfbergs Arena är mer spridda över flera våningar och runtom arena-
rummet – ett resultat av en serie ombyggnationer sedan arenan först 
uppfördes. I Malmö Arena är premium dels fördelat som en ring runt 
arenarummet längs plan 3, och dels som tre våningar staplade på var-
andra i arenans södra kortsida. I Tele2 Arena är hela plan 5 avsatt för 
premium och utrymmena sträcker sig genom byggnaden från fasad till 
arenarum och runt hela våningsplanet.

Loger finns i samtliga arenor. I Löfbergs Arena utgörs premium-
platserna delvis av 36 loger med plats för 400–500 åskådare. De ligger 
i en ring mellan nedre och övre etage. Malmö Arenas 60 loger är också 
placerade i en ring mellan etagen men kompletteras också med loger 
längs södra kortsidans övre etage. Tidigare var det totala antalet 72 lo-
ger, men arenan valde 2018 att bygga om ett antal loger längs södra 
sidans övre del till en lounge.924 I Guldfågeln Arena finns elva loger i 
det övre etaget vilka ansluter en lounge, och i Tele2 Arena är 21 loger 
placerade på långsidorna mellan nedre och övre etaget.

Logerna skiljer sig åt gällande design och grad av utrustning, men 
de är alla avskilda rum vars ena sida vetter åt arenarummet vilken är 
försedd med glaspartier. vip-logerna ansluter vanligen direkt till tydligt 
avgränsade sektioner med stolar på läktarna. Det vill säga att delar av 
gradängerna har delats av och markerats med små avskiljare som exem-
pelvis låga murar eller bröstningar. Utformningen skiljer sig åt, men 
syftet och effekten är desamma. Logerna är vanligtvis avsedda för 10–15 

922 Vilken också motsvarar en liknande pulvinar i Arena Civica i Milano. Se avsnitt ”Stadion 
och Arena Civica” i kapitel 1, s. 100.

923 Malmö Arena och Tele2 Arenas premiumytor marknadsförs till allmänheten via hem-
sidorna: Malmö Arena, ”Premium”, www.malmoarena.com, odaterad 2022b, hämtad: 
2022-04-20; Stockholm Live, ”Premium Experience”, www.tele2arena.se, odaterad 
2022b, hämtad: 2022-05-22. I Löfbergs Arena och Guldfågeln Arena riktas premiumytor-
na till sponsorer och företag, vilket beskrivs mer ingående nedan.

924 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08.
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personer (men viss flexibilitet finns), de är utrustade med bord och sto-
lar, ibland sittgrupper, tv och med wifi. De mer avancerade har pentry 
med barmöjligheter. I de fall logerna inte har pentry och/eller bar anslu-
ter de till lounger och restauranger med tillhörande personal. Logernas 
glaspartier och tillhörande avskilda läktarsektioner är materiella aktörer 
i hur arenarummet – och då speciellt läktargradängerna – byggs upp. 
De blir en central del och mittpunkt i läktarnas plan. Att de verkligen 
hamnar i fokus uttrycks exempelvis av Bergfjord när han beskriver hur 
de var tvungna att anpassa glaset och ljussättningen för att inte övriga 
publiken skulle ha fri insyn in i logerna.925

I samtliga arenor ansluter restauranger till läktarna, i tre av fyra 
fall via våningen som bildas mellan etagen. I samtliga fall spiller restau-
rangernas platser ut över läktarnas gradänger. I Löfbergs Arena hämta-
de Bergfjord och Färjestad BK dels inspiration från nordamerikanska 
arenor, dels från Helsinki Halli i Helsingfors när de lät platserna i res-
taurangen Golden Star uppta en stor del av den norra kortsidans nedre 
etage.926 2018 byggde Färjestad BK även ut restaurangen på den mot-
stående södra sidan med resultat att sektionen för hemmasupportrar-
na minskades.927 Längs Malmö Arenas norra kortsida är den så kallade 
Percys Restaurang placerad på ett likande sätt.928 I Kalmar är restau-
rangen placerad i anslutning till loungen och vip-logerna bakom det 
övre etaget. En balkong i det nordvästra hörnet av det övre läktaretaget 
är direkt kopplad till restaurangen. I Tele2 Arena är de huvudsakliga 
restaurangerna avskilda från arenarummet, däremot är en serie av vad 
de kallar för ”terrassloger” placerade längs den östra långsidans grad-
änger. Terrasslogerna består av en sektion med två rader av separerade 
bås med plats för fyra personer runt halvrunda bord. De är därmed inte 
regelrätta loger utan påminner mer om de övriga arenornas restaurang-
bord. Balkongen i Guldfågeln Arena och Tele2 Arenas terrassloger upp-
visar nya sätt att utforma och därmed territorialisera arenarummen. De 
är sätt att bryta upp det etablerade mönstret av stolar på rad längs grad-
ängerna med syfte att föra in lager av konsumtion i arenarummet i form 
av restaurangverksamhet. I fallen finns ytterligare exempel på dessa sätt 
att förändra arenarummet: i det sydöstra hörnet av plan 2 i Löfbergs 

925 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
926 Att restaurangen i Löfbergs Arena heter Golden Star är en direkt parafras på restaurangen 

i Helsinki Halli som heter Silver Star.
927 Något som inte uppskattades från supporterhåll, se exempelvis: Johan Hedlund, ”Bjuder 

in till möte efter kritiken”, Värmlands Folkblad 2018-09-18.
928 Malmö Arena, ”Percys”, www.malmoarena.com, odaterad 2022a, hämtad: 2022-05-11.
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Arena finns en bastu att hyra som ett slags logepaket. Den öppnar sig 
mot arenarummet genom envägsglas.929 Som tidigare nämnts har are-
nans södra kortsida gjorts om i omgångar. Dels byggdes en restaurang 
in i mellanbyggnaden vilken öppnar sig mot arenarummet, dels mon-
terades en balkong med restaurangplatser in ovanför den. I en annan 
del av den södra sidan har en specialloge installerats utrustad med kök 
för service av en egen kock. I andra delar av arenarummet har ytter-
ligare förändringar gjorts – en bar har byggts in på promenaden över 
det översta etaget. På samma nivå har också olika lounger placerats där 
det senaste tillskottet även tar ett par rader av gradängerna i anspråk. 
På det översta planet ligger det så kallade Blå rummet; ett miljö- och 
klimatkontrollerat rum där barn med sjukdomar och funktionshinder 
och deras familjer ges möjlighet att besöka arenan utan kostnad.930 Vad 
jag vill peka på här är att upplevelsebaserade utrymmen till förhållan-
devis stor utsträckning kompletterar ordinarie platser i arenarummen. 

929 Också bastun är direkt inspirerad av Helsinki Halli i Helsingfors. Intervju med Ulf Berg-
fjord, 2018-05-17.

930 Färjestad BK, Blå Rummet-stiftelsen, ”Om stiftelsen”, www.storthjarta.se, odaterad 2021, 
hämtad: 2021-10-25.

Tele2 Arena, planritning över plan 5.
Ritning: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret
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De är upplevelsebaserade i bemärkelsen att de följer Pines och Gilmores 
(1998) uppställning om hur upplevelseekonomiska försäljningar iscen-
sätts: personliga upplevelser som löper över en viss tid, utformade att 
påverka gästens sinnen och med målet att skapa en minnesvärd hän-
delse. Varor och tjänster – i de här specifika fallen också rumsliga så-
dana – utgör medel för att generera dessa personliga upplevelser.931 Att 
läktarna är uppdelade i etage och att utrymmen frigörs för olika former 
av premium och serveringar är därmed till viss grad uttryck för en kom-
mersialisering av arenarummet.

Jag beskrev ovan hur nutida arenor beskrivs och utformas som 
mötesplatser. Det illustreras även av den kategori av premium vilken 
benämns lounge. En lounge i en arena fungerar på ungefär motsvarande 
sätt som en lounge på en flygplats. Det är ett avgränsat rum försett med 
olika former av komfort som sittgrupper, restaurangplatser, barer och 
andra former av serveringar. Det är ett avskilt utrymme i det att det inte 
är öppet för allmänheten utan tillträdet är begränsat. Samtliga studerade 

931 Se schematisk uppställning över vad de kallar ”Economic Distinctions” i Pine & Gilmore, 
1998, s. 98.

En av flera lounger i Tele2 Arena.
Foto: Sören Andersson | Stockholm Live



322

nordell | arenaboom

arenor har minst en lounge. Tele2 Arena har flera olika lounger koppla-
de till olika sektioner av premiumutbudet, en del av dessa kan dessutom 
delas upp i mindre sektioner. För utformningen av den primära loungen 
i Tele2 Arena anlitade aeg det amerikanska arkitektkontoret Rossetti 
Architects, ett Detroit-baserat arkitektkontor specialiserat på utform-
ning av arenor och som har en historia av nära samarbete med aeg.932 
Ett par av loungerna – som i Guldfågeln Arena och Tele2 Arena – är pla-
cerade under läktargradängerna och med begränsad visuell koppling till 
arenarummet. Andra – som exempelvis Malmö Arenas lounge – öppnar 
sig direkt ut mot arenarummet. Studiens två äldsta arenor, Löfbergs 
Arena och Malmö Arena uppfördes utan specifika lounger. Det är något 
Ulf Bergfjord anmärkte på vid en gemensam rundvandring i Löfbergs 
Arenas premiumytor i samband med en intervju.933 Även Percy Nilsson 
framförde att om de haft möjlighet att ändra något med Malmö Arena 
så var det just att bygga loungeutrymme i anslutning till vip-logerna.934

En lounge kan beskrivas som en mer flexibel form av premium än 
en vip-loge. Rummen är större och kan samla mer folk, de kan använ-
das för både bar- och restaurangfunktioner och för samlingar, scenfram-
trädanden eller större möten, et cetera. I fotbollsarenorna har lounger-
na tolkats som den form av utrymme och funktion som det ställs krav 
på i SvFF:s arenakrav, vilket där betecknas ”hospitality”. Punkt 34 i 
arenakraven föreskriver bland annat att: ”[d]et ska finnas avskilda ytor 
om 400 kvadratmeter avsedd för representation (hospitality)”.935 Det är 
också som platser för representation som loungerna förmedlas via hem-
sidor och marknadsföringsfoldrar med företag som tilltänkt målgrupp. 
Det aeg-ägda Stockholm Live, som ansvarar för driften av samtliga 
arenor i Globenområdet och Friends Arena i Solna, säljer in sin ”Pre-
mium Experience” riktat till företag som en möjlighet att bygga starka 
relationer och skapa minnen för livet i exklusiva premiumytor.936

I de enskilda föreningarnas försök att locka sponsorer – vilka ge-
nomgående inte längre kallas sponsorer utan partners – presenteras are-
norna både som exponeringsytor samt säljs genom att erbjuda tillgång 

932 Rossetti Architects, ”Tele2 Arena: First Premium Fan Experience in Europe”, www.ros 
setti.com, odaterad 2021, hämtad: 2021-10-26.

933 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
934 Intervju med Percy Nilsson, 2018-06-08. Som angetts ovan har också Malmö Arena byggt 

om en serie loger till en lounge.
935 Svenska Fotbollförbundet, Arenakrav i Allsvenskan: beslutade av Svenska Fotbollförbundets 

(SvFF) representantskap den 27 november 2020, Stockholm, 2020.
936 Stockholm Live, https://stockholmlive.com, odaterad 2022a, hämtad: 2022-04-20.
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till premiumytor. Hammarby IF erbjuder partnerskap med syfte att i 
slutändan skapa fler lönsamma affärer (för båda parter). I formerna som 
erbjuds ingår exponering i Tele2 Arena och tillgång till olika former 
av premiumytor.937 Djurgårdens IF erbjuder vad de kallar ”affärsnätver-
ket” med tillgång till egen lounge i Tele2 Arena. Målet är att de företag 
som ingår i nätverket ska göra fler affärer, men också att det ska ske 
genom gemensamma upplevelser.938 För de företag som inte vill ingå i 
affärsnätverket erbjuder Djurgårdens IF kommersiella lösningar med 
besök på Tele2 Arena med tillgång till lounge och premiumplatser.939 
Även Hammarby har ett affärsnätverk.940 Kalmar FF presenterar Guld-
fågeln Arena som en mötes- och marknadsplats; en arena som främjar 
relationsbyggande och affärer. Inramningen beskriver de som en riktig 
fotbollsupplevelse.941 Det företagsnätverk Kalmar FF erbjuder beskrivs 
som ett av Smålands största. Den företagsinriktade sidan på Färjestad 
BK:s hemsida är rubriksatt med ”Marknadsplatsen”. Färjestad BK be-
skriver sitt affärsnätverk som Värmlands största. I marknadsföringsbro-
schyren finns ett uppslag med företagslösningar kopplade till olika delar 
av Löfbergs Arena. Som partner till föreningen ges också tillträde till den 
separata guldklubben – en avgränsad bar i arenans bottenvåning, med 
egen ingång från gatan.942 Det är under rubriken ”Upplevelse” som Mal-
mö Redhawks erbjuder företag lösningar i Malmö Arenas premiumytor, 
där loungen presenteras som en plats för mingel och representation.943 
Malmö Redhawks har två affärsnätverk, ett standard och ett premium.

I kapitel 2 beskrev jag hur nutida arenor inom idrott som praktik 
har tilldelats rollen av att skapa rumsliga förutsättningar för att max-
imera föreningarnas konkurrenskraft. Arenornas premiumytor är det 
territoriella resultatet av den processen. Arenorna tilldelas rollen av 
aktörer för att göra föreningarnas ekonomi. Som aktör-nätverk samlar 
de en mängd heterogena aktörer för att uppfylla den rollen. vip-loger, 
lounger, restaurangplatser, medlemsklubbar, et cetera. är de rumsliga 

937 Hammarby IF Fotbollförening, ”Sponsra Hammarby Fotboll”, www.hammarbyfotboll.se, 
odaterad 2022a, hämtad: 2022-04-20.

938 Djurgårdens IF, ”Affärsnätverket”, https://dif.se, odaterad 2022a, hämtad: 2022-04-20.
939 Djurgårdens IF, ”Hospitality”, https://dif.se, odaterad 2022b, hämtad: 2022-04-20.
940 Hammarby IF Fotbollförening, www.hammarbyfotboll.se, odaterad 2022a, hämtad: 

2022-04-20.
941 Kalmar FF, ”Nätverk”, https://kalmarff.se, odaterad 2022, hämtad: 2022-04-20.
942 Färjestad BK, Säljfolder 2020–2021, Säljfolder, 2020, s. 4–7.
943 Malmö Redhawks, Redhawks Partnerbroschyr 22–23, Säljfolder, 2022, s. 20–23.
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och därmed territoriella resultaten.944 De är de materiella resultaten av 
kommersialiserings- och kommodifieringsprocesser. Som jag ovan visat 
sker detta parallellt med en vidare utformning av arenarummet i termen 
av upplevelse. Jag menar att detta genererat vissa signifikativa materi-
ella och rumsliga konsekvenser. Sett till historien har utrymmena för 
premium rört sig nedåt i byggnaderna. En jämförelse som återkommer 
i materialet är med Globen, där vip-logerna är placerade högst upp på 
läktarna och döljs bakom mörktonade glas.945 Bergfjord gör jämförelsen 
med Globen när han förklarar hur han och Färjestad BK resonerade 

944 En form av premium som knappt står att finna hos svenska arenor – men som interna-
tionellt är utbrett – är klubbstolar och klubbsektioner, vilka beskrevs i kapitel 2. På Tele2 
Arena finns en sektion med vad som benämns klubbstolar centralt på de nedersta raderna i 
det övre etaget. Det besynnerliga är att endast Hammarby IF i skrivande stund identifie-
rar dem som egen kategori i försäljningen av sina biljetter medan Djurgårdens IF inte gör 
det: Hammarby IF Fotbollförening, Premiär på vår arena!, Informationsblad, Stockholm, 
2013. Inför säsongen 2020 lanserade även aik vad man kallar för ”klubbstol” som pre-
miumval på Friends Arena. Det ska dock anmärkas att det enbart var en förändring till 
namnet och inte materiellt, aik Fotboll, ”Klubbstol”, www.aikfotboll.se, odaterad 2021, 
hämtad: 2021-10-26.

945 Se exempelvis Helena Mattssons beskrivning av Globens loger i Mattsson, 2020, s. 212.

Löfbergs Arena. Logerna är placerade mellan de övre och nedre etagen längs lång-
sidorna. På kortsidan syns restaurangen The Locker Room.

Foto: Mathias Bergeld
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gällande placeringen av vip-logerna: ”[i] Globen fanns de högst upp 
[…] Vi skulle ha bästa läget för då kunde de ta bra betalt för dem”.946 
Citatet pekar väl ut syftet med vip-logernas rumsliga migration från 
periferi till centrum: att öka intäkterna. I samtliga fall har dessa premi-
umytor förutom att ha placerats centralt i rummet även rört sig ut över 
läktarnas gradänger. Det handlar därmed om en territoriell expansion i 
dubbel bemärkelse, såväl innehållsmässig som storleksmässig. 

Arenarummens utformning har inte en bakomliggande orsak 
utan flera. Läktarnas etage beror, förutom på en vilja att sätta premium 
i fokus, också på att förbättra sikten och därmed upplevelsen för övriga 
platser i arenarummet. I sin avhandling i idrottsvetenskap, Ishockeyns 
amerikanisering: en studie av svensk och finsk elitishockey (2018), återkom-
mer Jyri Backman till Helsinki Halli (i texten Hartwall Arena) som nod 
för amerikaniseringen av svensk och finsk ishockey.947 Helsinki Halli 
blev förebild för en rad svenska ishockeyarenor, inte minst genom att 

946 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
947 Backman, 2018, s. 312–313.

Malmö Arena. Bild tagen från Percys restaurang. Logerna ligger som ett band på 
samma våningsplan. På motstående kortsida reser sig flera våningsplan med premi-
umutrymmen innehållandes loger och lounge.

Foto: Emil Malmborg
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de delar Bergfjord direkt kopierade in (som restaurangens placering och 
bastun) sedan återkommit i andra svenska arenor. Backman beskriver 
den generella utvecklingen inom ishockeyn på följande vis: ”[m]oderna 
arenor skulle ge ett bättre ’event’, i amerikansk stil. Med implemen- 
teringen av de idéer som George Ritzer benämnt som McDonaldisering 
förhöjs upplevelsen genom standardisering av arenafaciliteter.”948 Den 
standardisering – och därmed uppfyllande av förväntan – som det något 
klumpiga snabbmatsbegreppet pekar ut, det vill säga att man vet vad 
man får, handlar i grund och botten om att i största möjliga mån sta-
bilisera ett nätverk. I en uppföljande artikel ett par år senare beskriver 
Backman hur arenornas utformning kodifieras i arenakrav från shl och 
sif och att det framför allt handlar om att på ekonomiska grunder max-
imera upplevelsen:

It is argued that these conditions will enhance the TV production, as 
well as creating an improved experience for audiences, sponsors and 
those who work and play in the arena […]. Hence, the stake- holders of 
shl have the ambition to maximize the experience and the convenience 
in resemblance to a more stable economy.949

Formerna av premium uppstår inte ur intet. Som materiella aktörer 
går de att spåra såväl direkt som indirekt till den amerikanska aktan-
ten. Som jag redogjort för har flera informanter mobiliserat aktanten 
i intervjuer i form av uppfattningar om amerikansk idrottskultur och 
amerikansk arenaarkitektur. En annan form av mobilisering, i materiell 
form, är de tre våningar av premium som staplats på varandra i Malmö 
Arenas södra del, en arkitektonisk lösning som är vanlig i nordameri-
kanska arenor (både professionella och college) men som mig veterligen 
inte återfinns i andra svenska eller europeiska arenor. En annan materi-
ell mobilisering är sektionen med klubbstolar på Tele2 Arena, förvisso 
blygsam till sin storlek men i sitt innehåll trots allt en relation till den 
klubbsektion som en gång utvecklades för Joe Robbie Stadium.950

Andra verksamma spår upprättade i ett transatlantiskt flöde är 
att arkitekter och konsulter som antingen är amerikaner och huvud-
sakligen verksamma i Nordamerika, eller som har varit drivande i den 
transnationella utvecklingen av idrottsarenor engagerats i svenska are-
naprojekt. Nilsson och Parkfast anlitade i ett tidigt skede det amerikan-

948 Backman, 2018, s. 192–193.
949 Backman & Carlsson, 2020, s. 458.
950 Se kapitel 2, s. 166f.
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ska arkitektkontoret bbb/sci som specialiserat sig på arenaarkitektur. 
Projektgruppen för Tele2 Arena anlitade ArupSport vars dåvarande led-
ning varit föregångare för amerikaniseringen av de engelska arenorna, 
bland annat genom ett sammangående med Populous. Just Populous 
anlitades också som konsulter för Friends Arena i Solna. Efter att aeg 
blivit hyresgäst i Tele2 Arena anlitade företaget Rossetti Architects från 
Detroit, usa, som specialiserat sig på arenor och interiörer. I skrivande 
stund har det Kansas City-baserade arkitektkontoret hok utsetts att 
utforma en omfattande ombyggnation av Globens interiör. Lokal sam-
arbetspartner blir CF Møller Architects.951

rätt person på rätt plats: sektionering och kategorisering

Utformningen av premiumytor innebär upprättandet av en serie terri-
torier på arenorna. I praktiken innebär det också en tillhörande katego-
risering av delar av arenabesökarna som ska svara mot den territoriella 
ordningen. Det handlar dock inte om endast en form av territorialise-
ring utifrån ett koherent territoriellt program, utan om upprättandet av 
flera former (loger, lounger, restauranger, barer, klubbstolar, hedersläk-
tare) som kommer ur skilda nätverk. För fotbollsarenornas del måste 
exempelvis SvFF och vidare uefa och fifa ses som drivande aktörer 
genom de arenakrav som ställts upp för spel i de högsta ligorna och 
internationella matcher.952 Kategoriseringen av den tilltänkta publiken 
är dock inte begränsad till premium; den löper över hela spektrat av be-
sökare och motsvaras av lager av territoriell produktion. I och med att 
Tele2 Arena inte har ett utan två hemmalag uppvisar arenan följaktligen 
den högsta graden av territoriell komplexitet. Vanligen kan arenor ter-
ritorialiseras genom klubbemblem, färger, lag- och spelarbilder som kan 
göras mer eller mindre permanenta. Tele2 Arena är tvungen till att vara 
omställningsbar beroende av vilket av de två lagen som har hemma-

951 Globenprojektet är i sin inledande fas och ett kommunalt beslut har i skrivande stund ännu 
inte tagits. hok Sports + Entertainment är den division hos bolaget som skapades 2014 
efter att den tidigare divisionen hok Sport 2008 köpts ut och ombildats till Populous, se 
kapitel 2, s. 174. Mats Viker, sga Fastigheter, ”Genomförandebeslut om moderniseringen 
av Avicii Arena”, https://sgafastigheter.se, odaterad 2022, hämtad: 2022-05-10; Yasmine 
Lundh & CF Møller Architects, Pressmeddelande: ”Modernisering av Globenområdet: 
c.f. Møller Architects tecknar nytt ramavtal med sga Fastigheter” 2022-03-25, https://
via.tt.se; hok, ”hok to Design Modernization of Iconic Avicii Arena in Stockholm, Swe-
den”, www.hok.com, 2022-03-09, hämtad: 2022-05-10.

952 Svenska Fotbollförbundet, Arenakrav i Allsvenskan: beslutade av Svenska Fotbollförbundets 
(SvFF) representantskap den 27 november 2020, Stockholm, 2020; Union of European Foot-
ball Associations (uefa), uefa Stadium Infrastructure Regulations: Edition 2018, Nyon, 2018.
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match. De officiella supportergrupperna till Hammarby IF och Djur-
gårdens IF har dock delat upp arenarummet mellan sig på så sätt att 
Hammarby IF:s klack står på den norra kortsidan medan Djurgårdens 
IF:s klack står på den södra kortsidan. Vid matcher tilldelas därmed 
bortalagets supportrar plats på den del av arenan som normalt tillskrivs 
det av hemmalagen som inte spelar vid det aktuella tillfället.

Ståplatssektioner är en territoriell produktion som uppvisar stora 
likheter över de fyra studerade arenorna och även i flertalet andra are-
nor besökta under studiens gång. Ståplats på arenornas kortsidor är en 
form av immutable mobile i Latours mening.953 Ståplats var ursprungligen 
en territoriell appropriering av de billigaste läktarplatserna vilken ge-
nom upprepat bruk kom att ses som den egna platsen för de mest aktiva 
supportergrupperna.954 Med tiden överlagrades den territoriella appro-
prieringen av en motsvarande territoriell association som bekräftade 
kortändarna, eller delar av kortändorna, som supportergruppernas eget 
territorium. Som aktör har sedan dessa territoriella produktionsformer 
spridits som en immutable mobile – en fast funktion som upprepas i 
varje arena, men som planerad territoriell strategi. Att ståplatssektioner 
är ett stabiliserat och svartlådat territorium bekräftas av det undantag 
Svenska Fotbollförbundet fick av uefa vid utformningen av de svenska 
arenakraven. Undantaget tillåter ståplats vid seriespel; vid europeiska 
och internationella matcher måste dock möjligheten finnas att placera 
stolar på gradängerna.955 På ståplatssektionerna samlas de olika lagens 
supportergrupper. I de enskilda fallen kan de utgöras av en enda orga-
nisation eller av flera som samsas om utrymmet.956 Att det handlar om 
strategiskt producerade territorier bekräftas av att de i sin utformning 
anpassas för supportergrupperna. Sektionerna saknar stolar och grad-
ängerna delas istället in av fallskyddsbarriärer.

De rumsliga aspekterna utgör dock endast en del av den territo-
riella produktionen. Territorierna upprättas i minst lika stor utsträck-
ning genom ett ritualiserat beteende. Supportergrupperna tar rummet 
i anspråk genom koordinerade sånger, ramsor, synliggörande av fören-

953 Latour, 1999, s. 306–307.
954 Under OS 1912 på Stockholms stadion var ståplats fördelat till den provisoriska läktare 

som uppfördes över arkaden på den norra kortsidan. Se kapitel 1.
955 Svenska Fotbollförbundet, Arenakrav i Allsvenskan: beslutade av Svenska Fotbollförbundets 

(SvFF) representantskap den 27 november 2020, Stockholm, 2020; Union of European Foot-
ball Associations (uefa), uefa Stadium Infrastructure Regulations: Edition 2018, Nyon, 2018.

956 Till exempel bär en av grupperna placerade på den så kallade Sofialäktaren samma namn 
som sektionen i fråga. Gruppen är sin tur underordnad den större supporterorganisatio-
nen Järnkaminerna, www.jarnkaminerna.se.
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ingens färger och symboler. Inte sällan sker det genom materiella arte-
fakter som går från det personliga som halsdukar och ibland matchtrö-
jor, till det gemensamma som storskaliga flaggor och vepor. Territoriet 
markeras materiellt genom att vepor placeras på synliga platser som 
över vomitora, längs barriärerna längst ned mot innerplan och längs 
det övre etagets nedre mur. Genom det koordinerade bruket blir således 
exempelvis hemmalagets färger aktörer i territorialiseringen. De terri-
toriella approprieringar och associationer som först etablerade ståplats-
sektionernas territorialisering har i de studerade fallen kompletterats 
med avancerade territoriella strategier. Det kommer inte minst till ut-
tryck vid de tillfällen den territoriella produktionen förstärks genom 
iscensättning av storskaliga tifon: avancerade multimediala visuella 
arrangemang, ofta täckandes hela kortsidorna, som genomförs innan 
matchstart.957 Överlag utgör territorialiseringarna av ståplatssektioner-
na avancerade audiovisuella produktioner.958 De starkt ritualiserande 
inslagen på ståplatssektionerna upprättar relationer till andra sektioner 
på arenorna. Det finns en kategori sektioner benämnd aktiv sittplats på 

957 Andersson & Hognestad, 2017, s. 713.
958 Territorialiseringen av ståplats på arenornas kortsidor är något som historiskt uppstod 

i fotbollen. Det har dock skett en förflyttning av territoriet som immutable mobile till 
ishockeyarenorna där liknande territoriella produktioner omsatts under studiens gång.

Hammarbys tifo inför det allsvenska derbyt mot AIK den 17 oktober 2021.
Foto: Jesper Zerman
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de flesta fotbollsarenor, ofta belägen i direkt anslutning till ståplatssek-
tionerna. Hammarby IF har en beskrivning av hur sektionen är tänkt 
att fungera under match på Tele2 Arena, där besökaren sitter, alternativt 
står – massan bestämmer – men förväntas sjunga med och vara aktiv.959 
Aktiv sittplats är därmed en ny form av territoriell produktion som ex-
panderar kategoriseringen av publiken genom att skapa en hybrid mellan 
ståplats och sittplats. Det intressanta här är att produktionen sker i form 
av territoriell strategi och därmed också är sanktionerad från arrangören. 
Vad gäller platsernas utformning – det vill säga gradängerna och stolarna 
–  skiljer sig inte aktiv sittplats från andra sittplatssektioner, territoriali-
seringen uppstår istället i hur platserna brukas och förväntas att brukas.

Varianter av supportrar 
är inte de enda kategorisering-
ar som iakttagits under studiens 
gång. I varje studerad arena har 
också särskilda sektioner avsedda 
för andra kategorier av besökare 
noterats. Gemensamt för stu-
diens fall är sektioner för barn i 
olika åldrar och för barnfamiljer. 
Dessa sektioner skiljer sig inte 
materiellt från andra sittplats- 
sektioner i arenorna, men i bru-
ket av dem finns en större to-
lerans för behov att lämna sin 
plats eller barns begränsade för- 
måga att upprätthålla koncen-

trationen en hel match.960 Vid flera tillfällen har dessa sektioner aktive-
rats eller uppmärksammats på olika sätt, exempelvis genom inzooming 
på storbildsskärmarna eller att lagens maskot uppsökt sektionerna för 
high-fives och fotograferingar. Hammarby IF anordnar aktiviteter före 
och under match i foajéer i anslutning till familjeläktaren.961 Att barn 
och familjer identifieras som en uttalad målgrupp med efterföljande ter-
ritorialisering följer ett mönster av försök att nå en bredare arenapublik. 
Exempelvis Bergfjord beskriver hur han och Färjestad BK aktivt utfor-
made arenan för att locka fler kvinnor till besök. Ett sätt var genom 

959 Hammarby IF Fotbollförening, Premiär på vår arena!, Informationsblad, Stockholm, 2013
960 Hammarby IF Fotbollförening, Premiär på vår arena!, Informationsblad, Stockholm, 2013.
961 Hammarby IF Fotbollförening, ”bus: Bajens Unga Supportrar”, www.hammarbyfotboll.

se, odaterad 2022b, hämtad: 2022-04-20.

Malmö Redhawks maskot i Malmö Arena
Foto: Nils Jakobsson



331

territoriella läktare

utformningen av Löfbergs Arenas toaletter som förhållandevis enkelt 
går att ställa om fördelningsmässigt mellan män, kvinnor och unisex.962 

Samtliga studerade arenors läktare är uppdelade i sektioner på ba-
sis av betydligt fler sätt än genom åskådarkategoriseringar. För säsongs- 
kort har Hammarby IF totalt sett tolv kategorier av platser i Tele2 Are-
na, medan Djurgårdens IF har tio – och då är inte de olika premium- 
alternativen inräknade.963 De olika sektionerna med platser bygger som 
ovan nämnts i vissa fall på institutionaliserat beteende eller på ålder. 
I de allra flesta fall delas de istället in utifrån närhet till innerplanen 
och vinkel mot densamma: en sektion på det nedre etaget och mitt på 
långsidan innehåller dyrare platser än en sektion på det övre etaget mot 
någon av läktarnas kurvor.

Arenarum är regisserade. Möda har lagts på hur besökaren ska 
kliva ut i dem, möta dem och hur blicken ska orienteras. Var besöka-
ren placeras i förhållande till andra besökare och hur grupper av besö-
kare kategoriseras beroende av den sektion de valt att köpa biljett till 
är också del i regin. Arenarummen består av en serie territorier som 
överlagrar varandra i en territoriell komplexitet. Resultaten från analy-
sen pekar framför allt ut territorierna som strategiska – de är planera-
de och materiellt givna på förhand utifrån ett önskvärt beteende. Men 
som ståplatsterritorierna visar bygger de strategiska territorierna i vissa 
fall på tidigare approprierade och associerade territoriella produktioner. 
Den verksamma kontrollen är i samtliga fall ett ritualiserat beteende 
kopplat till arenarummets olika sektioner. För ståplats handlar det om 
att audiovisuellt ta kontrollen av arenarummet med diverse tillbehör 
och gemensamma aktiviteter som sånger. Det skulle i ett första anta-
gande kunna ses som mer direkt territoriell produktion – som territo-
riell appropriation eller åtminstone territoriell taktik. Men i samtliga 
studerade fall står det klart att sättet ståplats görs på bygger på i för-
väg uppställda strategier som ofta mobiliserar såväl arenans arkitektur 
som andra mänskliga aktörer (byggherre, arkitekt, konsulter, et cetera). 
Arenorna anpassas materiellt för att hänga upp flaggor och banderoller 
eller för att ordna tifon (exempelvis genom att hissa upp stora vepor i 
taken). Akustiken balanseras för att fungera både för konserter och för 
klackarnas sång.964 Det förväntade beteendet skrivs också in i sektions-

962 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
963 Det gäller skrivande stund 2021: Hammarby IF Fotbollförening, ”Platsöversikt och pris-

er”, www.hammarbyfotboll.se, odaterad 2021, hämtad: 2021-10-22; Djurgårdens IF, ”Alla 
matcher på ett och samma kort”, www.dif.se, 2019-02-25, hämtad: 2021-10-22.

964 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
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beskrivningar, som aktiv ståplats, vilka föreskriver hur besökaren bör 
agera på sektionen i fråga. Det handlar därmed om mobiliseringen av 
heterogena aktörer som samverkar i nätverk.

Varför sker då den strategiska territorialiseringen av ståplatspu-
bliken? Det är en kategori besökare som är förhållandevis stor och or-
ganiserad och som därmed tar upp mycket läktarplats. Men också för 
att de är avgörande i skapandet av den eftersträvade upplevelseproduk-
tionen.965 Genom strategiskt producerade territorialiseringar kan där-
med kontroll upprättas över upplevelseproduktionen för att på så sätt 
garantera – eller åtminstone till största möjliga mån bädda för – iscen-
sättningen. Vad den strategiska produktionen av supportrarna som ka-
tegori och ståplats som territorium handlar om är därmed att försöka 
göra arenan som rum, och idrottsmatchen som händelse, så stabila som 
möjligt – för att använda nätverkstermer.

Kategoriseringen av åskådarna resulterar inte bara i ståplatssek-
tioner och aktiv sittplats vid idrottsmatcher. Den omfattar även hur 
olika territorier upprättas vid konserter där ståplatsutrymmet närmast 
scenen ofta avgränsas och säljs till ett högre pris.966 Det pekar mot en 
viktigt aspekt i kategoriseringen som kompletterar den upplevelsebase-
rade: det handlar om kommersialisering. Det är framför allt i form av 
köpstarka besökskategorier som kvinnor, familjer och företag identifie-
ras i territorialiseringen av arenorna. Det är också utifrån den aspekten 
jag tolkar att premiumplatser både ökat till antalet, klättrat ned i are-
nan jämfört med tidigare arenor och länkats samman med motsvarande 
ytor bakom läktargradängerna. Det är en utveckling som motsvarar det 
aktör-nätverk jag ovan kallat Kansas City Connection. Resultatet stöds 
även i tidigare forskning. Sociologen Garry Crawford (2004) pekar ut 
just familjer som en eftersträvad besökskategori just på grund av att det 
rör sig om en köpstark målgrupp.967 I en historisk studie över Astrodo-
me visar kulturgeografen Benjamin D. Lisle (2012) hur kvinnor redan i 
slutet av 1960-talet både identifierades som målgrupp och medel till att 
få andra identifierade kategoriseringar till arenan, nämligen vit medel-
klass och då gärna familjer.968 Att det handlar om en kommersialisering 

965 För en sociologisk analys av de topofiliska kopplingarna mellan supportrar och arena se, 
Giulianotti, 2002, s. 33–34.

966 Ofta benämnd Golden Circle men andra namn förekommer: Eckard E. Woodrow & Mar-
lene A. Smith, ”The Revenue Gains from Multi-Tier Ticket Pricing: Evidence from Pop 
Music Concerts”, i Managerial and Decision Economics 33:7/8, 2012, s. 467.

967 Garry Crawford, Consuming Sport: Fans, Sport and Culture, London, 2004, s. 93.
968 Benjamin Lisle, ”’We Make a Big Effort to Bring Out the Ladies’: Visual Represen-

tations of Women in the Modern American Stadium”, i The International Journal of the 
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stöds också av filosofen Itır Erhart (2013) i hennes studie av kvinnligt 
supporterskap i dagens Turkiet och Istanbul. Erharts artikel visar dock 
på möjligheten till överlappande tolkningar och värderingar. Hennes 
poäng är inte att analysera arenaarkitektur eller -territorialitet utan att 
lyfta fram feministiskt motstånd till traditionell manlig hegemoni och 
machokultur på arenorna. Erhart sätter fingret på att territorialisering-
en av arenans rum mot kategorier som familjer och kvinnor också kan 
tolkas som sätt att bryta negativa strukturer och öppna upp dem för fler 
former av besökare.969 I avhandlingen Kommunikativt entreprenörskap: 
underhållningsidrott som totalupplevelse före, under och efter formeringen av 
den svenska upplevelseindustrin 1999–2008 (2009) gör företagsekonomen 
Hans Lundberg en något annorlunda tolkning. Han lyfter fram ”urban 
manlig medelklass” som huvudkategori för vilka arenorna utformas.970 
Det behöver dock inte innebära att våra tolkningar motsäger varandra 
utan kan mer vara ett resultat av skilda utgångspunkter. Lundberg iden-
tifierar därtill en subkategori som till fullo stämmer överens med min 
analys av vilka premiumsektionerna riktar sig till, nämligen lokala och 
regionala företag.

Territoriella konflikter och motstånd 

Kategorisering och territorialisering kan också ligga till grund för 
konflikt. En lågintensiv territoriell konflikt är den upprepade kritik 
Ulf Bergfjord fått stå skott för. I flera av de arenor han ritat är de två 
ståplatssektionerna för hemma- och bortalag placerade på samma kort-
sida, ibland till och med bredvid varandra, något supportergrupper 
menat förstör interaktionen dem emellan.971 Kritiken pekar på att den 
territoriella approprieringen supportrar gör av den ena kortsidan sam-
tidigt motsvaras av en territoriell associering av motstående kortsida 
som ett motståndarens territorium. I och med att motståndarna byts ut 
vid varje match associeras därmed bortaståsektionen inte till en specifik 
grupp utan till en serie grupper som avlöser varandra men vars bruk 

History of Sport 28:8, 2011.
969 Itır Erhart, ”Ladies of Besiktas: A Dismantling of Male Hegemony at Inönü Stadium”, i 

International Review for the Sociology of Sport 48:1, 2013.
970 Hans Lundberg, Kommunikativt entreprenörskap: underhållningsidrott som totalupplevelse före, 

under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 1999–2008, Diss: Växjö universi-
tet, Växjö, 2009, s. 138.

971 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; Linda Berglund, ”En ständig huvudvärk”, Gefle 
Dagblad 2010-12-02; Emil K. Lagnelius, Aftonbladet, ”Borde avgå”, www.aftonbladet.se, 
2013-11-04, hämtad: 2021-10-25.
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följer samma mönster. Detta är ett exempel på hur dessa territorier ska 
förstås som underordnade en större territoriell ordning som innefattar 
hela arenarummet med själva skådeplatsen, läktare och läktarsektioner 
runtomkring den. Det är alltså viktigt för upprättandet av det egna ter-
ritoriet var i rummet den tillhörande produktionen av motståndarens 
territorium placeras. Kritiken mot att placera hemma- och bortalagets 
supportrar på samma sida tar fasta på två aspekter: att dynamiken mel-
lan klackarna försvinner då de inte sjunger riktade mot varandra, och 
vidare att bortasektionerna har en tendens att vara små, dåligt utrusta-
de och att de ofta kapslas in bakom nät eller plexiglas.972 Det som mo-
tiverade Bergfjord att i samråd med sina beställare förlägga supporter-
sektionerna till samma sida var restaurangernas intåg i arenarummet; 
sikten för restauranggästerna blir bäst om de får sitta vid ena kortsidan. 
En annan orsak är skillnaden i siktvinklar mellan sittplats och ståplats. 
Bergfjord menar att det hade gått att placera en ståplatssektion nedan-
för eller vid sidan av en restaurang på en kortsida, men att det på grund 
av siktvinklarna hade inneburit fördyrande omkostnader. För att inte de 
stående skulle skymma sikten för de sittande hade särskilda gradänger 
för ståplats fått utformas och installeras. Därmed blev det både enklare 
och billigare att flytta ena ståplatssektionen och placera den i anslutning 
till den andra på motstående sida.973 Utvecklingen blir ett tydligt exem-
pel på hur en stabiliserad territoriell ordning därmed har transforme-
rats på grund av mobiliserandet av nya starka aktörer. Den svarta lådan 
har öppnats och dess innehåll vecklats ut och gjorts om.

En annan territoriell konflikt utspelades i Tele2 Arena och även 
här mellan premium- och ståplatssektioner. Hammarby IF Fotboll och 
dess officiella supportergrupper informerades kontinuerligt under arbe-
tet med Tele2 Arena. I och med att det förhållandevis tidigt stod klart 
att Tele2 Arena skulle bli Hammarby IF:s hemmaarena intog såväl 
föreningen som supportergrupperna roller som aktörer. De tilldelades 
viss agens i arenaprojektet som aktör-nätverk genom de relationer som 
upprättades till andra aktörer. När Djurgårdens IF tillslöt som hemma-
lag tilldelades även den föreningen och officiella supportergrupper viss 
agens. För supportergrupperna fanns möjlighet att agera gällande var 
i arenarummet lagens klackar skulle placeras.974 Hammarby IF:s sup-

972 Hockeysupporterunionen, Minimikrav för bortasektioner i svensk hockey, informationsblad, 
https://hockeyunionen.se, 2021.

973 Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17.
974 Arenarummet: en blogg om Tele2 Arena, ”Ur klackarnas synvinkel”, http://blogg.te-

le2arena.se, 2013-05-17, hämtad: 2021-11-22.
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portergrupper valde att göra den norra kortsidan till sin sida på Tele2 
Arena, då den motsvarar den läktare supportrarna stod på när Ham-
marby IF spelade på Söderstadion. Den norra kortsidan blev därmed 
viktig för att upprätta verksamma relationer mellan den gamla och den 
nya arenan för att territorialisera den senare.975 Den norra kortsidan är 
som övriga läktare uppdelad i två etage. Längst upp i det nedre etaget, 
närmast plan 5, fanns ursprungligen en avgränsad sektion avsedd för 
premiumgäster i restaurangen bakom sektionen.976 Dessa platser ut-
nyttjades dock i princip aldrig då premiumgästerna hellre använde plat-
ser närmare mittlinjen på plan 5. Det resulterade i att Hammarbys klack 
vid flera tillfällen hade en tom sektion ovanför sig, något som support-
rarna inte accepterade.977 Flera supportergrupper gick samman för att 
uppmärksamma situationen och man gjorde det under parollen ”Utsålt 
–  men inte fullsatt”. Under matcher markerades sektionen med vepor 
och banderoller.978 Till slut gick sgaf/Tele2 Arena supportrarna tillmö-
tes och en öppning sågades upp mellan ståplats och sektionen ifråga.979 
För arkitekten Källström var det en förändring han välkomnade. Han 
menar att arenan – som all arkitektur – bör ses som levande och i ett 
ständigt ofärdigt skede.980 När det gäller den territoriella produktionen 
är således supportrarnas agerande ett tydligt exempel på hur territoriell 
taktik utmanade en stabiliserad ordning, vilket i det här fallet ledde till 
en materiell förändring. Samtidigt är utvecklingen ett exempel på att en 
materiell förändring inte nödvändigtvis behöver innebära upprättandet 
av nya territorier. I det här fallet innebar den materiella förändringen 
att den territoriella ordningen inom arenarummet förblev oförändrad, 
eller kanske till och med stärktes.

Det finns ett närmast latent territoriellt motstånd som utgår 
från ståplats. Genom att mobilisera aktörer i form av bengaler, rök och 
bangers kan balansen – den territoriella ordningen – ruckas.981 Detta 

975 Hammarby hade utöver detta en ståplatssektion på den västra långsidans nedre etage.
976 Den södra kortsidan (för Djurgårdens IF:s supportar) har ingen bakomliggande restau-

rang och är helt anpassad för supportergruppernas bruk.
977 Michael Toll, Mitt i Södermalm, ”Tele2 Arena felkonstruerad: kan byggas om?”, www.mitti.

se, 2015-04-15, hämtad: 2022-04-29.
978 Supportrar lanserade även en hemsida (http://fullsatt – ej längre aktiv) för att driva frågan.
979 Kamil Bochenski, Fotbollskanalen, ”Glädjande besked för bajen-fansen: ståplatssektionen 

byggs om”, www.fotbollskanalen.se, 2015-07-31, hämtad: 2021-10-26.
980 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
981 Bengalisk eld och rökpatroner består av kemiska blandningar som antänds vilket resul-

terar i starkt ljus alternativ rökutveckling. ”Bangers” betecknas även knallskott och är en 
smällare vars syfte är att avge ett högt ljud. Allt kan sorteras in som pyrotekniska artik-



336

nordell | arenaboom

kan även ske genom att territoriernas gräns överträds, som till exempel 
när personer beträder planen eller gör rusningar mot motståndarlagets 
territorium. Vid sådana tillfällen förskjuts maktbalansen och någon 
form av konsekvens uppstår. Det kan röra sig om förhållandevis enkla 
insatser som att individer som befinner sig i territoriet via högtalar-
systemet uppmanas att upphöra störa ordningen. Det kan också röra 
sig om händelser som får mer allvarliga konsekvenser, matchen bryts, 
spelare och domare lämnar planen, ordningsmakten gör ingripanden. 
I skrivande stund pågår även en tredelad territoriell kamp mellan sup-
portergrupper, idrottsföreningarna som arrangör och polismakten. För 
att stävja vad polismakten uppfattar som brott mot ordningslagen på 
supportersektioner straffas arrangören genom att framtida tillställning-
ar villkoras – något som kallas för villkorstrappan. Flera villkor är territo-
riella: antalet åskådare på ståplatssektioner reduceras, flaggor och vepor 
av större format förbjuds, arrangören uppmanas att med ordningsvak-
ter göra insatser i territoriet. Debatten har överlag varit polariserad och 
hård och förhandlingar mellan parterna har gått trögt.982

Den strategiska territoriella produktionen av arenornas läktare 
handlar just om försök att göra dem så stabila som möjligt för att där-
med göra upplevelsen av de evenemang som produceras i dem så för-
utsägbara som möjligt. Gällande supporterplatser är det en territoriell 
strategi som balanserar på en skör tråd; den territoriella ordningen kan 
lätt ruckas på genom mobiliseringen av andra aktörer. Dessa aktörer 
kan vara materiella som bengaler och kastade föremål, eller mänskliga 
som ordningsvakter eller poliser. Ordningen kan också ruckas genom 

lar vars användning regleras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (msb). Se 
vidare: Anna Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor, 2019:1, Karlstad, 2019; 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Hantering av explosiva varor: handbok till 
MSB:s föreskrifter MSBFS 2019:1, MSB1466 – juni 2020, Karlstad, 2020.

982 Polismyndigheten, Polismyndighetens riktlinjer för villkorsgivning i samband med offentliga till-
ställningar i form av idrottsarrangemang, Saknr 129, PM 2016:21, 2016; Polismyndigheten, 
Inriktningsbeslut avseende tillämpningen av riktlinje PM 2016:21, cRA 21/2019 / A630.178/2018 
2019; Karl-Erik Nilsson & Lars-Christer Olsson, Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) & 
Svensk Elitfotboll (sef), Pressmeddelande: ”Svensk fotboll eniga i kritiken mot polisens 
orimliga tillståndskrav” 2019-06-18, www.sef.se; Jonas Havelund et al., ’Decidedly Frosty’: 
Conflict and Cooperation in the Management of Swedish Elite Football Matches, Idrottsforum, 
2019. I mars 2022 kommunicerade Polisen att de justerar sin inriktning och är i färd med 
att utforma en handbok som beskriver Polisens rutiner vid villkorsgivning, Polismyn-
digheten, ”Nya förslag till villkor vid idrottsevenemang”, https://polisen.se, 2022-03-23, 
hämtad: 2022-04-20. Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll välkomnade ini-
tiativet, det återstår att se hur supporterorganisationer gör det, Svensk Elitfotboll (sef), 
”Gällande polisens förslag till ny handbok för villkorsgivning av idrottsevenemang”, 
www.svenskelitfotboll.se, 2022-03-23, hämtad: 2022-04-20.
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att territoriets gräns överskrids genom planstormningar eller rusningar.
Att kategoriseringen av publiken och territorialiseringen av are-

nans rum framför allt handlar om kommersiella behov pekar också de 
territoriella motstånden på. I ett fall, Hammarby IF:s supportersektion 
på Tele2 Arena, löste sig situationen genom förhållandevis enkla medel. 
Restaurangen i fråga har byggts om och ovanför ståplats öppnar sig idag 
istället en mindre terrass med bord ut mot arenarummet.983 I det andra 
fallet med närheten mellan hemma- och bortasektionerna i Löfbergs 
Arena och Monitor erp Arena så skulle ett tillmötesgående av support-
rarnas krav kräva omfattande insatser. I båda fallen står det dock klart 
att premiumplatser premierats framför ståplats i utformningen av are-
narummen. Det är möjligheten att sälja dyrare biljetter och kringpro-
dukter som mat och dryck som fått styra utformningen av arenarum-
met. Supporter- och övriga sektioner har fått rätta sig efter premium. 
Ett ytterligare – förvisso litet men tydligt – exempel är att det finns 
stolar i Malmö Arena vars siktlinjer till isen beskärs av att premiumvå-
ningarna med vip-loger och lounge skjuter ut i rummet.

Territoriella konflikter behöver dock inte uppstå mellan strikt 
mänskliga aktörer. Vid en rundvandring på Guldfågeln Arena var det 
uppenbart att det pågick en territoriell konflikt mellan arenans personal 
och en stor mängd fåglar. Arenan ligger nära öppna fält och de bärande 
balkarna i arenans tak har visat sig vara ypperliga platser för fåglarna 
att slå sig ned. Detta har resulterat i mängder med fågelspillning över 
läktarnas stolar. Knutsson förklarade att personalen i arenan försökt få 
bort fåglarna genom attrapper, inspelade läten av rovfåglar och genom 
höga smällar men uppenbarligen hade inga försök varit speciellt fram-
gångsrika. Arenans personal har även försökt sätta upp hinder för fåg-
larna att slå sig ned på balkarna, men på grund av gradängerna och den 
höga höjden är det enligt Knutsson ett svårt arbete.984

983 Bochenski, www.fotbollskanalen.se, 2015-07-31, hämtad: 2021-10-26.
984 Janne Rindstig, Sveriges Radio, ”Guldfågeln drabbad av: fågelskit”, https://sverigesradio.se, 

2016-04-01, hämtad: 2022-04-20; Osignerad, ”I år är det nog värre än någonsin”, Svenska 
Dagbladet 2017-02-19, s. 29.
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territoriell komplexitet i arenornas
expanderade rumslighet

Idrottens och idrottspublikens territorier upprättas rytmiskt enligt 
idrottssäsongernas spelschema. Till detta grundutbud kan sedan tillfö-
ras evenemang som konserter, konferenser och kongresser, fördelade till 
tider när arenan inte används för idrotten. Den rytmiska territoriella 
produktionen – det vill säga att en plats eller ett rums olika territori-
aliseringar avlöser varandra och att det i många fall sker rytmiskt och 
styrs av exempelvis klimatet eller tiden på dygnet – ligger till grund för 
en förhållandevis stark territoriell komplexitet.985 Det skiljer sig dock 
åt mellan fallen. I och med att Tele2 Arena har två hemmalag är den 
idrottsliga rytmen intensivare. Samtidigt innebär detta att den territo-
riella komplexiteten stärks då samma rum böljar mellan att territoriali-
seras för Hammarby IF respektive Djurgårdens IF.

Verksamma territorialiseringar rör dock inte endast de rum och 
funktioner som direkt kan kopplas till idrotten – arenarummet med till-
hörande utrymmen som entréer, foajéer och premiumutrymmen. De 
överlagrande territorialiseringarna kan ske mer kontinuerligt i exem-
pelvis de restauranger som under veckodagarna ställs om till lunchres-
tauranger, vilket sker i såväl Löfbergs Arena som i Guldfågeln Arena 
och Malmö Arena. Materialiteten i en arenarestaurang, som vid ett eve-
nemang utgör ett tydligt ekonomiskt avgränsat territorium avskilt från 
allmänheten, övergår till att re-territorialiseras som öppet för allmän-
heten. Den territoriella komplexitet som kan identifieras i fallens arena-
restauranger kan beskrivas som en territoriell distinktion, vilket samtidigt 
är en skillnad som bara kan förstås i sitt specifika sammanhang.986

De territorier som upprättas och stabiliseras gör det genom bruk 
av arenans utrymmen. Sätten det sker på är individuellt i de olika fallen 
–  men det finns också gemensamheter. Alla studerade arenors arenarum 
iscensätts under evenemang som matcher och konserter. Iscensättning-
en sker genom mobiliseringen av aktörer som ljud, ljus och bild. Jag be-
skrev ovan hur supportergrupper territorialiserar arenarummet genom 
bruk av visuella och audiella aktörer som flaggor, vepor, sång och ram-
sor. Den specifika territorialiseringen sker dock parallellt med en annan 
audiovisuell territorialisering som framför allt förmedlas via arenans  
högtalarsystem och dess inbyggda skärmar. Det handlar därmed om en 

985 Om rytm i territoriell stabilisering se Kärrholm, 2004, s. 139–142.
986 En territoriell distinktion är ett territorium som associeras till en viss klass eller en viss 

smak snarare än med en viss användning. Kärrholm, 2005, s. 94.
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officiellt sanktionerad territorialisering som bygger på teknologiska sys-
tem. Samtliga studerade arenor är utrustade med tekniska system för 
förmedling av ljud och bild. De två hockeyarenorna har båda medieku-
ber, även kallade jumbotroner, hängande från taket över isens mittcir-
kel. Det rör sig om stora digitala skärmar som kan förmedla rörlig bild 
åt såväl lång- som kortsidor. I Malmö Arena är även led-skärmar för 
rörlig bild placerade som band längs etagens nederkant. I de två fot-
bollsarenorna är storbildsskärmar monterade mot taket över den norra 
kortsidan i Guldfågeln Arena och mot de bakre väggarna längs kortsi-
dorna i Tele2 Arena. Dessa större skärmar kombineras sedan med min-
dre skärmar i varierande utsträckning, till exempel i foajéer och andra 
publika utrymmen. Såväl hockey- som fotbollsarenorna utrustas också 
med tillfälliga led-skärmar vid matcher, åtminstone över den sida som 
vetter mot långsidornas huvudkameror för tv-sändningar.

Samtliga studerade arenor har också system för förmedling av 
ljud. Högtalarsystemen kan förmedla ljud från en mängd olika källor 
och är utformade för att kombineras med extra system vid konserter. 
Att ljudsätta en arena är dock en utmaning. Arenornas storlek, form och 
material gör att ljudet dels tar olika lång tid på sig att nå skilda delar av 
arenarummet, dels studsar och absorberas på olikartade sätt.987

Tekniken för att förmedla bild och ljud används i olika grad vid 
de evenemang som äger rum i arenorna. Den används för att förmedla 
information, som till exempel tid och ställning under en idrottsmatch, 
men också verka stämningshöjande inför och under en match eller inför 
en konsert. Sätten de används på följer vissa mönster beroende på vilken 
form av aktivitet som äger rum. Varje ishockeymatch i högsta divisionen 
(shl) föregås av avancerade intron med filmer, musik, ljusshower och 
någon form av spelarentré. I Malmö Arena kommer Malmö Redhawks 
ut på isen genom en uppblåsbar röd hök.988 I Löfbergs Arena kommer 
Färjestad BK ut mellan två rader pyroteknik. Gällande fotbollen före-
gås matchstart av en formell entré, ofta ljudsatt med en officiell sång 
förmedlad via högtalarsystemen, och sedan en presentation av spelare  
 
 

987 Bergfjord beskriver hur Färjestad BK valde att flytta över ljudanläggningen från Färjestad 
ishall till Löfbergs Arena med både lågt och dåligt ljud som följd. Efter invigningen instal-
lerade föreningen förhållandevis snabbt en ny ljudanläggning, ett arbete företaget bose 
använder som Case Study: Intervju med Ulf Bergfjord, 2018-05-17; bose Professional 
Systems Division, Bose Ltd., ”Success Story: Löfbergs Lila Arena, Karlstad”, https://pro.
bose.com, odaterad 2003, hämtad: 2021-10-15.

988 Den uppblåsbara fågeln kan också tolkas som Skånes landskapsfågel Röd glada.
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och domare. Under konserter används ofta ljud och ljus kreativt tillsam-
mans med tystnad och mörker för att markera inledningen.989

Hur tekniken används under evenemangen skiljer sig kraftig åt 
mellan evenemangen och idrotterna. En konsert kan vara kraftigt kor-
eograferad där ljussättning och ofta även bildsättning kompletterar vad 
som audiellt förmedlas.990 Gällande idrotten finns också en skillnad mel-
lan ishockey och fotboll. De idrottsliga händelserna på isen i en ishock-
eymatch följs av ljudsättning med korta musiksnuttar, ljudeffekter vid 
exempelvis nedsläpp och ljussättning vid diverse spelavbrott. Det kom-
pletterar den speaker som kommenterar olika domslut. Inom fotbollen 
återfinns inte den graden av ljud- och ljussättning, utan där domineras 
matchbilden av en speaker som kommenterar vissa händelser i spelet.991

Den här studien visar att nutida arenor enligt nyliberala logiker 
genomgått stora kommodifierings- och kommersialiseringsprocesser. 
Det har för idrottspraktiken inneburit att identifiera vad i arenorna som 
rum och idrotten som händelse som kan göras till försäljningsbara pro-
dukter. Specifika matchhändelser har kommodifierats för att kunna säl-
jas till sponsorer. Power-play i ishockeymatcher, hörnor i fotbollen och 
mål för hemmalaget i båda idrotterna är händelser som förpackas och 
säljs på en marknad.992 Medan föreningen är säljaren och sponsorn kund 
utgör åskådarna mottagare och arenan det rum i vilket själva tjänsten 
konkretiseras och utbytet bekräftas. Vad som förenar arenor för fotboll 
och ishockey är den digitala teknikens möjligheter att förmedla infor-
mation via storbildsskärmarna. Inom såväl fotbollen som ishockeyn 
kompletteras matchinformationen på storbildsskärmarna med livebil-
der av matchen och repriser, inte sällan i slow motion. Det går därmed 
att parallellt se matchen med egna ögon från sin tilldelade plats, digitalt i 
realtid från en annan (ofta högt placerad) position i arenan och därtill få 
omedelbar tillgång till närbilder i slow motion från ytterligare kamera- 
positioner gällande specifika händelser. Det pekar tydligt ut ytterligare 
ett lager av territoriell produktion i arenarummet: det digitala.

989 Nikolaeva, 2019, s. 102.
990 Nikolaeva, 2019, s. 96-97.
991 Den i skrivande stund pågående Covid-19-pandemin har genererat nya former av iscen-

sättning. Publik på idrottsarenorna har förbjudits och sedan gradvis tillåtits i begränsad 
skala. I tv-sändningar från de publikfria arenorna har tittaren kunnat välja på sändning 
med eller utan simulerat publikljud. Tekniken har tidigare också använts för att förstärka 
iscensättningen vid matcher med livepublik i England, se Mark Turner, ”Modern English 
Football Fandom and Hyperreal, ’Safe’, ’All-seater’ Stadia: Examining the Contemporary 
Football Stage”, i Soccer & Society 18:1, 2017.

992 Kalmar FF, Kalmar FF Partner 2015, Säljfolder, 2015; Malmö Redhawks, 2022.
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Digitaliserade och medierade territoriella program 

I den territoriella ordning som upprättas vid specifika arrangemang i 
arenarummet organiseras såväl de som befinner sig på innerplan (spe-
lare och domare vid idrottsmatch, artister och musiker vid konsert) 
som de åskådare som befinner sig på läktarplats enligt återkommande 
mönster. Det finns både uttalade och outtalade regler som upprätthål-
ler territoriet, vad som kan beskrivas som territoriella program.993 Vid 
idrottshändelser ingår det i det territoriella programmet att en eller 
flera domare dömer matchen baserat på de händelser de personligen 
uppfattar under spelets gång. Den digitala tekniken har dock skapat 
situationer när den ordningen ifrågasätts: genom den information som 
tillgängliggörs via arenans bildskärmar kan olika domarbeslut utmanas 
och matchens integritet ifrågasättas. Förändringen i ordningen är inte 
heller begränsad till förhållandet mellan åskådare och domare, den är 
också officiellt sanktionerad genom videogranskning i form av shl:s 
så kallade Situationsrum och diskussionen om införseln av var (Video 
Assistant Referee) inom fotbollen.994 Den digitala teknikens förmedling 
i rummet har också föranlett diskussioner när spelare och föreningsföre-
trädare hänvisat till repriser på storbildsskärmarna för att få domare att 
ändra domslut.995 Det förändrade förhållandet mellan domare, spelare 
och åskådare samt att oplanerade avbrott för videogranskning införts 
i ishockeyn och diskuteras inom fotbollen visar att maktförhållandet i 
territoriet förändrats genom mobiliseringen av nya aktörer. Storbilds-
skärmarna är verksamma aktörer i rummet.996

Det digitaliserade territoriet är märkbart på flera vis. Alla stude-
rade arenor är utrustade med wifi som möjliggör att hela eller större 
delen av åskådarna kopplar upp sig mot internet under besöket på are-
nan. Fotbollsorganisationen sef erbjuder officiella mobilapplikationer 

993 Kärrholm, 2004, s. 143–144.
994 Regel 37, Svenska Ishockeyförbundet (sihf), Spelregler för Elitishockey 2021–2022, Bjästa, 

2021; Svensk Elitfotboll (sef), Rapport: VAR-projektet, Stockholm, 2021.
995 Pelle Strandman, Göteborgs-Posten, ”Assisterande domaren: min säkerhet äventyras”, www.

gp.se, 2019-04-07, hämtad: 2021-10-25; Louise Sundström, ”Leksands IF anmäler efter 
’bildbråket’”, Dala-Demokraten 2015-03-21.

996 I en artikel på espn.com beskriver skribenten hur amerikanska fotbollsspelare i nfl re-
gelbundet använder sig av storbildsskärmarna för att både orientera sig och hålla koll på 
sina motståndare. Storbildsskärmarna intar i de fallen en än mer aktiv roll och påverkar di-
rekt spelets utförande, se: Greg Garber, ESPN, ”Jumbotron: The Big Picture”, www.espn.
com, odaterad 2021, hämtad: 2021-10-19. Det beskrivs också i The New York Times gällan-
de friidrott: Christopher Clarey, ”In Position To Win?: Glance Upward”, The New York 
Times 2017-08-09, s. 8. Samma fenomen har också uppmärksammats inom medie-forsk-
ningen, se exempelvis Greg Siegel, ”Double Vision: Large-Screen Video Display and Live 
Sports Spectacle”, i Television & New Media 3:1, 2002, s. 61.
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som ger ytterligare en dimension till den territoriella ordningen genom 
att erbjuda statistik och information under pågående match, inklusive 
repriser.997 Samma applikation kan användas för att expandera det digi-
tala territoriet till såväl före som efter match, genom exempelvis köp av 
biljett till arenan och efterföljande referat.998 Att det digitaliserade terri- 
toriet fluktuerar mellan att vara ett eget överlappande territorium och 
en del av arenarummets territorium illustreras av att Färjestad BK tidig- 
are förmedlade en mobilapplikation som skulle användas i samband 
med spelarnas intro under match. Genom att starta applikationen bör-
jade blixten/skärmen att blinka för att därmed påverka ljussättningen 
i det fysiska rummet.999 Applikationen är inte längre tillgänglig, vilket 
också illustrerar snabbheten i territoriernas förändrade stabilisering när 
det gäller den digitala tekniken, något som speglar själva teknologins 
snabba utveckling.

sef:s applikation för fotbollsallsvenskan är framtagen av Telia/
Cygate och baserar sig på Cisco Systems teknik StadiumVision. Platt-
formen är gemensam för alla lag i allsvenskan och omfattar såväl själva 
applikationen som de nätverk som installeras på arenorna.1000 Det inne-
bär att när mobilapplikationen öppnas på en av de allsvenska lagens 
arenor kommer den automatiskt fråga om personen vill ansluta are-
nans wifi. StadiumVision implementerades första gången i Sverige 2013 
i Tele2 Arena, och blev där ett slags test för övriga fotbollsarenor. Detta 
innebär att tekniken är mer omfattande i Tele2 Arena än i övriga are-
nor, och förutom sef:s mobilapplikation har arenan en egen som kan 
brukas under diverse evenemang. Tele2 Arenas applikation knyter sam-
man digitala och materiella territorier, liknande hur tidigare nämnda 
applikationer gör det – men med några ytterligare tillägg. Genom app-
likationen går det att beställa biljetter; navigera sig till och på arenan; 
köpa mat och dryck som sedan hämtas upp vid närmsta utlämnings-
station; få extramaterial som repriser och statistik; förmedla text och 
bild via sociala medier som sedan har chans att publiceras på arenans 

997 Apple Inc., ”Allsvenskan Live (officiell)”, https://apps.apple.com, odaterad 2022, hämtad: 
2022-05-22.

998 Samma funktioner erbjuds också av ishockeyligan shl men förmedlas via deras hemsida 
www.shl.se.

999 Oskar Kalitzki, Färjestad BK, ”Bli en del av introt: ladda hem appen”, www.farjestadbk.se, 
odaterad 2012, hämtad: 2021-10-25.

1000 Gäller i skrivande stund. Telia Cygate, Pressmeddelande: ”Telia levererar framtidens are-
nateknik till Allsvenskan och Superettan” 2014-11-13, www.mynewsdesk.com; Cisco Sys-
tems, Pressmeddelande: ”Swedish Elite Football to Offer Their Fans a New and Engaging 
Mobile Experience” 2014-11-13, https://newsroom.cisco.com.
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bildskärmar; och vidare delta i omröstningar om exempelvis matchens 
lirare eller önskemål om artisters extranummer. Specifikt vilka funk-
tioner som är tillgängliga skiljer sig mellan de olika arrangemangen, 
men möjligheterna finns.1001 StadiumVision blir därmed en aktör som 
än djupare binder samman arenans olika territorier. Med hjälp av tek-
niken knyts arenarummet och foajéernas kiosker samman, det vill säga 
att tekniken blir en aktör som relaterar till två materiella territorier och 
förenklar – och därmed styr – särskilda konsumtionsmönster.

Sättet applikationerna fungerar påminner om hur arkitektur-
historikern Beatrice Colomina och arkitekten Mark Wigley beskriver 
effekterna av mobiltelefonernas intåg. De lyfter fram hur mobiltelefo-
nen typiskt placeras mellan människan och hennes omgivning och hur 
mobiltelefonen därmed blir ett slags raster genom vilket omgivning-
en upplevs.1002 I arenarummen ska det dock inte uppfattas som något 

1001 Stockholm Live, ”Välkommen till en större arenaupplevelse!”, www.tele2arena.se, odater- 
ad 2021, hämtad: 2021-10-25; Cisco Systems, Cisco StadiumVision Solution Data Sheet, San 
Jose, 2015.

1002 Beatriz Colomina & Mark Wigley, Are We Human?: Notes on the Archeology of Design, Baden, 
2016, s. 242–243.

StadiumVision på Tele2 Arena
© Stockholm Live/SGA
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slags begränsande raster. Tvärtom är det ett raster som just möjliggör 
att besökarens upplevelse av rummet expanderar, något som framför 
allt sker genom interaktion. Genom att se genom kamerornas linser, 
få sitt anslag på sociala medier publicerad på storbildsskärmarna eller 
ändra en artists låtlista genom aktiv röstning bidrar besökaren till en 
taktisk produktion av arenan som territorium. Åskådaren går från att 
vara passiv till att bli en aktiv producent av det evenemang den själv 
konsumerar. Något som brukar beskrivas med Alvin Tofflers begrepp 
prosumer.1003 De kommersiella möjligheterna är också omfattande i och 
med den digitala teknikens påverkan på åskådaren som prosumer.1004 
När det gäller mobiltelefonens roll i det digitala territoriet på en arena 
bör Colominas och Wigleys raster förstås som ett slags utsnitt ur verk-
ligheten som genomgår en stark kommodifiering. I den finstilta tex-
ten till sef:s ligaövergripande digitala tjänst (efit) beskrivs åskådaren 
som ”matchkonsumenten” vars ”kundresa” är en sammanlänkning av 
”tjänster, upplevelser och interaktioner”.1005 Det är med betoning på 
consumer-delen i prosumer som de digitala tjänsterna utformas även 
om sef också är tydliga med att det sker genom interaktion, det vill 
säga genom producer-delen i prosumer.

StadiumVision används dock inte endast till mobilapplikationen 
och nätverken; det kontrollerar också de hundratals bildskärmar som 
finns i arenan. Systemet kan hämta in bild och ljud från en mängd olika 
källor, såväl internt som externt, och sedan fördela dem till de skärmar 
som är uppkopplade till nätverken. Det gäller allt från storbildsskärmar 
ner till mobilernas applikationer, och däremellan samtliga monitorer 
och skärmar i foajéer, lounger och loger. Tekniken kan också skräddar-
sy vilken information som ska gå till vilka skärmar, något Cisco Sys-
tems lyfter fram kan användas för att rikta marknadsföring till olika 
åskådarkategorier i arenan. vip-logerna och loungerna får en typ av 
reklam, ståplatssektionerna en annan och familjeläktaren en tredje.1006 I 
och med att det är arrangören som styr allt ljud och all bild som ramar 
in arenans territorier blir den audio-visuella kommunikationen också 
viktigt för hur territorierna konstitueras, det vill säga att bildskärmar 
och högtalare är aktiva i hur arenans territorier uppfattas och brukas. 

1003 Lanserat i Alvin Toffler, The Third Wave, London, 1980.
1004 David L. Andrews & George Ritzer, ”Sport and Prosumption”, i Journal of Consumer Cul-

ture 18:2, 2018.
1005 Svensk Elitfotboll (sef), ”Allmänna villkor för användning av elitfotbollens digitala tjänst- 

er 2019-09-25”, www.svenskelitfotboll.se, 2019-09-25, hämtad: 2021-11-05.
1006 Cisco Systems, Cisco StadiumVision Solution Data Sheet, San Jose, 2015.
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Genom tekniken genereras interaktion mellan olika former av brukare 
(såväl arrangör som idrotts- eller konsertdeltagare och åskådare) och 
själva arrangemanget.

StadiumVision och annan teknik för att med ljud, ljus och bild 
konstituera territorier är aktörer som fördelar rumslig kontroll. I samt-
liga studerade arenor sker den tekniskt baserade territoriella kontrollen 
också mer direkt genom övervakningskameror. Från entréer in i arena-
rummet är arenornas allmänna utrymmen övervakade med kameror. 
De länkas direkt till det rum för säkerhetsledning som finns i alla arenor 
vilket bemannas av arrangörens säkerhetspersonal och polis. Kameror-
na sitter förhållandevis synligt högt upp på väggar och i tak och skyltar 
vid entréerna informerar om att arenans utrymmen är bevakade. De 
blir därmed aktörer som förstärker känslan av övervakning och fördelar 
den territoriella kontrollen till arrangörer och myndigheter. I samtliga 
studerade fall är kamerorna utformade så att det är omöjligt att avgöra 
var linsen riktas eller om kamerorna ens är riktiga eller enbart attrap-
per. För etablerandet av den territoriella ordningen spelar det dock ing-
en roll – det är möjligheten av att vara kameraövervakad som upprättar 
territoriet.1007

Den digitala territoriella produktionen verkar genom fler aktö-
rer. Jag beskrev ovan hur såväl arkitekterna Knutsson som Källström 
försökte utforma arenorna med tanke på en rörelse mellan utsida och 
insida. I det senare fallet användes speciell mjukvara utvecklad av Arup-
Sport för deras arbete med Beijing National Stadium och Allianz Are-
na i München, vilken kunde simulera arenan i olika miljöer.1008 Samma 
mjukvara användes för att arbeta fram olika rumsliga lösningar. Genom 
att låsa vissa parametrar medan andra gjordes föränderliga kunde arki-
tekterna se visualiseringar av hur olika siktlinjer, läktarvinklar, tomtens 
speciella form, arenans höjd, foajéernas bredd, med mera. påverkade 
slutresultatet. Arenan framträdde därmed i form av digitala modeller 
vilka kunde manipuleras i realtid. Samma teknik användes också för 
att räkna ut geometrin till fasaden. Källström beskriver det som att den 
digitala tekniken inte kunnat ersättas, att tid och tankekraft helt enkelt 
inte räckt till.1009 I Tele2 Arena som ett aktör-nätverk av verksamma ak-
törer får den tekniska mjukvaran rollen av aktör. En poäng är dock att 
den agens som därmed kan tillskrivas mjukvaran enbart är verksam när 

1007 Kärrholm, 2004, s. 204, om att upplevd kontroll är lika verksam som faktisk kontroll.
1008 Burrows et al., 2006, s. 27.
1009 Intervju med Fredrik Källström, 2018-05-16.
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en relation upprättas mellan mjukvaran och de personer som använder 
den. I sig själv har mjukvaran ingen agens, först när den relateras till 
en mängd andra aktörer och aktiveras i utvecklingen av arenan tilldelas 
den en verkande kraft – som i det här fallet blev avgörande för arenans 
utformning.

Arenorna konstrueras för att de idrottshändelser som är deras pri-
mära funktion ska kunna förmedlas via bild och ljud. Att kunna sända 
matcher är av grundläggande vikt för idrotten, vilket föranlett att ka-
meraplattformar från början byggts in i Tele2 Arena och Guldfågeln 
Arena, och vidare att samtliga arenor försetts med kontrollrum högt 
upp i byggnaderna med utsikt över arenarummet. Betydelsen av medi-
eringen har också föranlett förändringar i redan byggda arenarum. I 
Malmö Arena har ett antal sittplatser på nedre etaget fått ge vika för 
en kameraplattform, och i Löfbergs Arena har kameror trängt ut gäster 
från en tidigare vip-loge. Viljan till mediering påverkar därmed starkt 
hur arenarummet produceras som territorium. Det sker strategiskt – 
som i Stockholm och Kalmar, men också mer taktiskt – som i Karlstad 
och Malmö. I de sistnämnda exemplen fanns existerande kameraposi-
tioner vilka inte genererade bilder på en nivå som kunde godtas, vilket 
föranledde materiella förändringar för att kunna producera det digitala 
territoriet.

Svenska Fotbollförbundet ställer krav på ljusförhållandena i ett 
arenarum och det bör också förstås i sken av ljusets avgörande betydelse 
för de medierade bildernas kvalitet. Antalet lux som anges i arenakra-
ven är inte satt för att åskådarna på läktaren ska se bra, utan för att det 
passar kamerorna.1010 I kapitel 2 beskrev jag teknologin som en aktör 
vilken via transnationella flöden mobiliserades inom såväl idrotten som 
praktik som i arenornas materialitet.1011 I Stadium Worlds (2010) disku-
terar Angelika Schnell rumsliga effekter av det tv-medierade arenarum-
met. Hon poängterar hur arenarummet genom medieringen både, så 
att säga, kollapsas till extrema närbilder, utökas till att inkludera spe-
lartunneln eller närområdet genom sekundära kameror, och vidare att 
det kan dras ut i tid både genom att bilder förmedlas i slow motion 
och reproduceras långt efter det att arrangemanget är över.1012 En annan 

1010 Svenska Fotbollförbundet, Arenakrav i Allsvenskan: beslutade av Svenska Fotbollförbundets 
(SvFF) representantskap den 27 november 2020, Stockholm, 2020.

1011 Se avsnittet ”Global motor: teknologisering” i Kapitel 2: ”Transnationella flöden”, s. 195.
1012 Angelika Schnell, ”The Mirror Stage in the Stadium: Medial Spaces of Television and Ar-

chitecture”, i Stadium Worlds: Football, Space and The Built Environment (red.) Sybille Frank 
& Silke Steets, Milton Park, Abingdon, Oxon & New York, NY, 2010, s. 99–100.
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rumslig effekt av det medierade arenarummet är vad jag tolkar som dess 
territorialitet. Dels har publiken en viktig roll i betydelsebildningar om 
arenans rum, vilka formas i händelser som exempelvis en idrottsmatch; 
dels kan inte arenans arkitektur ensam förmå publiken att agera, utan 
det sker genom komplexa nätverk där media intar en nyckelfunktion.1013

I bruket av arenans rum synliggörs hur det medierade territoriet 
överlagrar det rumsliga territoriet. När tv-bilder sänds ut ur ett are-
narum tillämpas strikt 180-gradersreglen. För att inte tv-publiken ska 
tappa orienteringen visas rummet enbart från en sida.1014 Om produk-
tionen skulle blanda bilder från kameror på båda långsidorna skulle det 
resultera i att lagen bytte anfallsriktning i tv-sändningen med förvirring 
till följd. Istället produceras översiktsbilder som om kamerans lins mot-
svarade blicken hos en person som satt på läktaren.1015 Dessa oriente-
rande bilder har därmed en grund i ett slags vilja att skapa realism i de 
förmedlade bilderna. De orienterande bilderna kombineras dock med 
narrativa bilder som upphäver samma realism: inzoomade närbilder, 
repriser och slow motion. Kamerornas fasta position och de medierade 
bildernas grund i 180-gradersregeln gör dessutom att rummets mate-
rialitet påverkas: i alla studerade arenor är led-skärmar med reklam 
uppställda enbart på den sida som vetter mot de fasta kamerapositio-
nerna. Det är också mot tv-kamerornas position som fotbollsspelarna 
vänder sig vid fotbollsmatchernas intro eller dit ishockeyrinkarnas må-
lade reklam på isen är vänd. Vid ett besök på Tele2 Arena för en final i 
den svenska ligan i amerikansk fotboll var endast ett fåtal biljetter sålda. 
Publiken placerades då i sammanhängande sektioner vid den långsida 
som var vänd mot kamerorna, vilket därmed kunde förstärka intrycket 
av ett välbesökt evenemang.1016

Arenornas system för bildöverföring, som det ovan nämnda Sta-
diumVision, innebär att bildproducenter har möjlighet att reproducera 
bilder inifrån arenan på storbildsskärmar i arenarummen och på are-
nornas övriga skärmar. Men tv-produktionens kameror är aldrig enbart 
riktade mot det som äger rum på innerplan – de är kontinuerligt också 
riktade mot publiken. När Schnell beskriver publikens och mediering-
ens gemensamma konstituering av arenarummet gör hon det genom 

1013 Schnell, 2010, s. 102–103. Observera att Schnell inte använder sig av begreppet territoria-
litet och heller inte förmedlar någon metodologi som ansluter till det.

1014 Reimer, 2002, s. 192–193.
1015 Reimer, 2004, s. 168–169.
1016 SM-final XXiX, 7 september 2014. Carlstad Crusaders vann mot Örebro Black Knights, 

49–9.
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att visa på medieringens roll i den andra halvan av devisen att se och bli 
sedd – genom det återkommande svepningarna av kameran över publi-
ken, och genom möjligheten att bli inzoomad, finns en möjlighet att bli 
bekräftad, att själv se att man är sedd:

And what could be more attractive to the public than the notion of one 
day appearing on television? Thus, television can fulfil the function of 
being mirrored even more effectively than the perfect architectural form 
referred to by Goethe – ’the simplicity of the oval’: the public sees itself, 
or rather, is aware that it is being seen by the cameras and therefore by 
the ’other’ spectators on their television screens.1017

Schnell tolkar den bekräftelse som sker utifrån Jacques Lacans psyko-
analytiska teori om spegelstadiet. Viktigare i den här territorialitetsana-
lysen är dock den förstärkning de medierade bilderna av publiken gör 
för den bekräftelse som möjliggörs genom arkitekturens gradänger och 
skålform. I citatet ovan är det vad som avses med Goethes beskrivning 
av ovalen som perfekt form, vilken hänvisar till de antika amfiteatrarna. 
Publiken ser andra och blir därmed bekräftad av att själv bli sedd vilket 
genererar massan.1018 Den interaktion mellan publik och händelse, mel-
lan arenarum och medierat rum som Schnell beskriver av betydelse för 
att förstå varför människor överhuvud taget går till en arena, existerar i 
de studerade fallen. Man får egentligen bättre överblick av själva match-
en hemma vid tv:n; ljudet är ofta sämre på konserter än via inspelning-
ar. Storbildsskärmarna används kontinuerligt för att visa inzoomade 
bilder av publiken, vilket sker både planerat – när någon vunnit ett pris 
eller på familjesektionen, och oplanerat – inzoomningar på måfå som 
bildproducenten i stunden väljer att sända.

Relationen mellan det materiella territoriet och det medierade 
territoriet förstärkts genom möjligheten till interaktion via digital tek-
nik. Som redan nämnts är det inte enbart tv-bilder som har möjlighet att 
sändas ut till storbildsskärmarna utan även texter och bilder via sociala 
medier. Möjligheten att se att man blir sedd är därmed mångfaldigad. 
I dagens arenor kan därtill produktionen av detta till viss omfattning 
styras av besökaren själv. Detta innebär dock inte att produktionen av 
andras blickar på något vis skulle ha minskat. Det finns en trop i are-
naforskningen som gärna ser arenan som ett slags nutida Panopticon – 

1017 Schnell, 2010, s. 103.
1018 Schnell, 2010, s. 102.
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enligt Foucaults läsning av Benthams fängelsebyggnad.1019 Medan själva 
övervakningen måhända kan vara en rimlig liknelse fallerar den i själva 
maktanalysen. Foucaults läsning av Panopticon bygger på att makten är 
verksam genom fångens ovisshet huruvida den är iakttagen eller ej av 
vakttornet i byggnadens mitt. Makten i en arena bygger istället på kon-
stant redovisning av att maktens blick är allestädes närvarande: genom 
vakter, polisers och entrévärdars vaksamma mänskliga blickar, genom 
kamerornas panoreringar som reproduceras på de otaliga skärmarna i 
arenan, och slutligen genom åskådarens egen interaktion och medpro-
duktion av händelsen. Istället för det centrerade är det därmed bättre att 
tala om det spridda. Det finns dock inslag som påminner om Foucaults 
Panopticonmodell också i Löfbergs Arena, Malmö Arena, Guldfågeln 
Arena och Tele2 Arena. Som ovan nämnts sitter i många fall kamerorna 
monterade i armaturer med tonade kåpor. Det går inte att veta var ob-
jektivet är riktat – eller ens om det finns ett objektiv bakom kåpan. Det 
finns därmed en ovisshet om besökaren på just den platsen och vid just 
den tidpunkten är bevakad eller ej.

sammanfattning: territorialiseringar av upplevelser

I det här kapitlet har jag analyserat arenans inre rum i form av en ana-
lytisk rörelse från utsida till insida. Jag har visat hur arenan bygger på 
flera former av såväl gränsdragningar som relationer mellan det exteri-
öra och det interiöra. Arenorna är till sin helhet avgränsade rum kon-
struerade för upplevelseproduktion, vilken till övervägande del både 
är kommersialiserad och kommodifierad. Analysen av de individuella 
fallen visar att denna sker med vissa gemensamheter under vilka det 
finns en stor individuell variation. Det gemensamma uttrycks i nya sätt 
att definiera multifunktion, som dels utformas gällande en dominerande 
idrott, dels gällande kompletterande ekonomiska funktioner (konser-
ter, kongresser, konferenser, utställningar, et cetera). Det gemensamma 
uttrycks även av publika rum – som entréhallar och foajéer – vilka ut-
rustats som mötesplatser inramade av konsumtion. Vilka idrotter, vil-
ka funktioner och hur rum för dessa fördelas och utformas skiljer sig 
mellan fallen. De två ishockeyarenorna är utformade med entréhallar 

1019 Se exempelvis John Bale, ”The Spatial Development of the Modern Stadium”, i Inter-
national Review for the Sociology of Sport 28:2-3, 1993, s. 127; Sybille Frank & Silke Steets, 
”Conclusion: The Stadium – Lens and Refuge”, i Stadium Worlds: Football, Space and The 
Built Environment (red.) Sybille Frank & Silke Steets, Milton Park, Abingdon, Oxon & 
New York, NY, 2010b, s. 285–286.
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vilka övergår i foajéer medan fotbollsarenorna är utformade med ett 
större antal mindre entréer som leder till foajéer. Såväl Löfbergs Arena 
som Malmö Arena och Tele2 Arena är anpassade för konserter och stora 
kongresser medan Guldfågeln Arena på grund av planbeläggningen har 
större problem med att genomföra sådana evenemang.

Läktargradängerna är uppdelade i två etage och i tre av fyra fall 
svarar detta mot en territoriell uppdelning av arenans utrymmen. I fot-
bollsarenorna sker även en territoriell separering av bortalagets sup-
portrar, på basis av säkerhetsfrågor. I ishockeyarenorna sker en mot-
svarande territorialisering av bortalagets supportrar gällande själva 
arenarummet. Gradängernas uppdelning svarar också mot en territo-
rialisering som sker på basis av en kategorisering av besökarna. Det är 
en kategorisering som framför allt sker på ekonomiska grunder. Det 
plan som bildas mellan de två läktaretagen är i tre av fyra fall använt 
för premiumplatser och -utrymmen som vip-loger, lounger och olika 
former av restaurangplatser. Att nutida arenor betonar premiumutrym-
men illustreras av att de i jämförelse med historiska arenor migrerat 
nedåt i byggnaderna. Utrymmena har blivit större och utformningen av 
arenarummet premierar ofta dessa utrymmen – ibland på bekostnad av 
platser för andra besökskategorier.

De komplicerade relationer som kan uppstå mellan olika katego-
rier av besökare illustreras av territoriella motstånd och dito konflikter. 
Supportrars territorialisering av arenarummen är viktig för den gene-
rella upplevelseproduktionen och genereras därmed såväl strategiskt 
som taktiskt i hur arenarummen utformas och brukas. Samtidigt är det 
en territorialisering som balanserar på en skör tråd. Om supportergrup-
per finner sig förfördelade eller om exempelvis matchrelaterade kon-
flikter uppstår kan ett territoriellt motstånd uppstå vilket i sin tur kan 
övergå i en territoriell konflikt. Som analysen visat kan det ske i stun-
den eller störa hela den territoriella ordningen. Under senare år kan det 
sistnämnda illustreras av den konflikt som pågått mellan supportrar, 
föreningar och polis under namnet villkorstrappan.

De nutida arenorna uppvisar en territoriell komplexitet med fle-
ra överlappande territorier – där överlappande bör förstås brett såväl 
rumsligt som funktionellt. Exempelvis styr olika rytmer hur territorier 
i och runt arenan träder fram för att sedan dras tillbaka. Komplexite-
ten beror också av digitala och mediterande aktörer som expanderar 
arenornas territorier över såväl rum som tid. Teknologiska system för 
förmedling av bild och ljud iscensätter upplevelserna som genereras i 
arenorna och används även för att kommodifiera och kommersialisera 
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dem. Arenarummen utformas för att kunna medieras på bästa sätt sam-
tidigt som tekniken används för att låta besökaren bli en aktiv del av 
själva produktionen. I arenornas territoriella komplexitet finns därmed 
inslag av såväl disciplinerande som biopolitisk maktutövning.1020

1020 I en antologi på temat biopolitik identifierar Helena Mattsson vad hon kallar event zones, 
miljöer som både länkar samman insida och utsida, offentligt och privat, arbete och fritid 
genom synliga kopplingar, samtidigt som de avgränsas genom materiella och immateriella 
gränser. I dessa mångfacetterade miljöer suddas tidigare verksamma skillnader ut, besö-
karen blir medproducent till sin egen konsumtion. Helena Mattsson, ”Staging a Milieu”, 
i Foucault, Biopolitics, and Governmentality (red.) Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein, 
Stockholm, 2012, s. 125ff.
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Avhandlingens syfte har varit att bringa kunskap om varför så många 
arenor byggs, byggs om eller byggs till just här och nu; det som jag be-
nämner som den pågående arenaboomen i Sverige. Målet har varit att 
närmare beskriva vad som gör arenor och vad arenor gör för att bringa 
kunskap om vad arenor är. Jag har kunnat visa hur arenorna rumsligt 
utformas och varför. I jämförelse med tidigare generationers arenor har 
det funnits ett behov av större anläggningar. De har också varit tvung-
na att anpassas till flera olika upplevda konkurrenssituationer – såväl 
idrottslig som urban, teknisk och medierad – och därtill ett spektra 
som spänner över det lokala och det globala. Jag har också velat visa på 
en bredd av intressenter där graden av agens måste förstås i de specifi-
ka fallen. I uppförandet av vissa arenor har idrottens företrädare haft 
mycket agens medan de i andra fått kliva tillbaka till fördel för kom-
munala eller privata intressen. Detsamma gäller den grad av agens som 
delaktiga arkitekter tilldelats. I fördelningen av roller framträder inter-
nationella aktanter och specifika internationella aktörer som särskilt 
viktiga. Vad som tilldelats verksamma roller kan dock inte avgränsas till 
den mänskliga eller organisatoriska sfären. Med hjälp av Actor-network 
Theory har jag kunnat visa på heterogeniteten i hur agens fördelas i 
utformandet av arenorna.

För att svara på frågorna har jag använt fem arenor som fall inom 
ramen för en flerfallsstudie: en historisk och fyra nutida arenor. Den 
historiska arenan är Stockholms olympiska stadion, ritad av Torben 
Grut till OS 1912. Stadion ligger på platsen för den tidigare Idrottspar-
ken längs Valhallavägen i Stockholm. Det är en i plan U-formad bygg-
nad företrädesvis uppförd i tegel med läktare för cirka 13 000 åskådare 
uppbyggda runt en fotbollsplan och löparbanor.

De nutida arenorna utgörs av fyra byggnader vilka alla tillkom-
mit efter millennieskiftet 2000. Löfbergs Arena invigdes 2001 på Fär-
jestad i Karlstad och ritades av Ulf Bergfjord. Det är en ishockey- och 
evenemangsarena för cirka 8 000 personer vilken byggdes upp runt en 
tidigare ishall som stod på samma plats och med ishockeyföreningen 
Färjestad BK som byggherre. Malmö Arena är en ishockey- och evene-
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mangsarena placerad vid stadsdelstorget i Hyllie i södra Malmö. Den ri-
tades av Mats Matsson, Pöyry Architects och Wingårdh Arkitektkontor, 
under ledning av byggherren Percy Nilsson och invigdes 2008 som för-
sta byggnad i Hyllie. Malmö Arena är hemmaplan för Malmö Redhawks 
och cirka 13 000 åskådare får plats under match. Guldfågeln Arena är en 
fotbollsarena invigd 2011 och ritades av Peder Knutsson. Arenan med 
plats för cirka 12 000 åskådare ligger i anslutning till externhandels-
området Hansa City i västra Kalmar. Inledningsvis var fastighetsbola-
get Sveafastigheter byggherre. Under projektet övergick den rollen till 
föreningen Kalmar FF med Kalmar kommun som borgenär. Idag ägs 
arenan av kommunen. Tele2 Arena ligger i Globenområdet i stadsdelen 
Johanneshov i Stockholm. Det är en fotbolls- och evenemangsarena för 
cirka 30 000 åskådare vid fotbollsmatcher och arenan är hemmaplan för 
två fotbollslag, Hammarby IF och Djurgårdens IF. Tele2 Arena invigdes 
2013 och är en kommunal anläggning ägd av Stockholms stad. Den rita-
des av White Arkitekter med Fredrik Källström och Monica von Schma- 
lensee som ansvariga arkitekter.

Jag har analyserat idrottsarenor i form av aktör-nätverk vilka upp-
rättas i skilda – men relaterade – praktiker. ant-perspektivet är dub-
belt: arenorna är aktör-nätverk beståendes av en serie heterogena aktö-
rer; i aktörform mobiliseras de i sin tur i aktör-nätverk som upprättas 
på överordnade nivåer. Arenorna sätts samman av konkreta aktörer och 
mer abstrakta och idealiserade aktanter. Som territorier – en avgränsad 
plats vilken karakteriseras av specifika regler eller någon form av rutin-
mässigt beteende – både territorialiseras och territorialiserar arenorna 
i relation till de platser de uppförs på. Som aktörer mobiliseras arenor-
na som ett slags verktyg i olika praktiker. Jag har visat hur arenorna 
tilldelas positioner för att göra något för idrottsföreningars ekonomi, i 
mediebolags sändningar och i städers planering.

Med en teoretisk förankring i Annemarie Mols ontologiska multi-
plicitet har jag visat hur arenor framträder som objekt i skilda praktiker. 
I kapitel 1 redogjorde jag för hur Stockholms stadion gjordes som arena i 
anslutning till de Olympiska spelen 1912. Stadion är till stora delar sam-
ma byggnad idag som vid uppförandet för dryga hundra år sedan, men 
rollerna den tilldelats har förändrats. Vad en arena är, eller kan vara, ge-
nom de praktiker i vilken den produceras har genomgått stora föränd-
ringar. I kapitlet visade jag hur en typologisk historieskrivning – som 
förvisso kan ha många fördelar och berätta mycket – inte fungerar för 
mitt syfte. Att definiera Stadion som arena 1912 kan inte per definition 
användas som utgångspunkt för att förstå vad en arena är idag; de prak-
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tiker Stadion skapades i då är inte de praktiker i vilka arenor uppförs i 
idag. Vad en arena är, måste definieras som något innehållsmässigt fly-
tande, något konceptuellt komplext. Den kan bara bestämmas genom 
att se till hur den skapas och återskapas genom olika praktiker. Med 
ant som metod har jag velat visa hur den dominerande berättelsen om 
Stadion som uttryck för stilepoker kan kompletteras med en beskriv-
ning som betonar dess relationer till antiken och till det klassiska i form 
av såväl antikens Grekland, antikens Rom och en arena uppförd i det 
tidiga 1800-talets Milano. Som studien visat är dessa relationer något 
som är aktivt också idag – om än med andra betydelser.

Som aktör-nätverk görs arenan inom flertalet praktiker som skiljer 
sig från – men relaterar till – varandra. Praktikerna karakteriseras av 
transnationella flöden i vilka aktörer mobiliseras i nutida svenska idrottsa-
renor. Dessa flöden kan samlas in under paraplybegreppet globalisering. 
Jag har identifierat elitidrotten och stadsplaneringen som bärande prak-
tiker för hur och varför arenor byggs.

Med stöd i idrottshistorisk och idrottssociologisk forskning om 
den svenska idrottens utveckling under det sena 1900-talet och tidiga 
2000-talet har jag visat hur professionaliseringen och kommersialise-
ringen av den moderna arenaidrotten genererat behov av nya anlägg-
ningar med specifika krav rörande hur de ska fungera. Förändringen 
av arenaidrotten är del av den omfattande ideologiska vändning som 
tog fart under 1980-talet och som kan innefattas i begreppet nyliber-
alisering. Det utmärks av en stark och mångdimensionerad betoning 
av konkurrens inom idrotten. Det är till stor del denna utveckling som 
legat till grund för den omvärdering som skett gällande historiska are-
nor. I studien beskriver jag detta genom de relationer som upprättas 
mellan Stockholms stadion och senare tiders anläggningar som Glo-
ben från 1989 och Tele2 Arena från 2013. De individuella arenorna 
från olika tider tilldelas rollen som aktörer i de praktiker som gör dem 
till arenor. Det är med denna relation jag belyser att vad en arena var 
1912 inte är samma sak som en arena idag – trots eventuella typolo-
giska likheter.

Genom vad jag beskrivit som glokaliserad likhet territorialiserar are-
norna enligt nyliberaliseringens premisser. De är verksamma i att göra 
idrott och i att göra stad. Det sätter också fingret på hur globaliseringen 
genom de globala flödena i vår tid framträder genom sociologen Roland 
Robertsons begrepp glokalisering. Globaliseringen är något som äger rum 
i och genom de lokala konkretiseringarna av övergripande och globalt 
spridda föreställningar. Arenorna blir i det perspektivet ett slags materi-
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ella svar på hur olika praktiker ska förhålla sig till effekterna av en värld 
som tycks allt närmare, oavsett om de effekterna är idrottens konkurrens 
post-Bosman eller urban konkurrens post-fordismen. Post-Bosman pekar 
ut den marknadisering med tillhörande kommersialisering som Europa-
domstolens domslut gällande fotbollsspelaren Jean-Marc Bosmans flytt 
från RC Liège innebar 1995. Post-fordism innebär den nya ekonomiska 
situation med tillhörande produktionsmodeller västvärlden befinner sig i 
efter det sena 1900-talets globaliseringar och nyliberaliseringar.

Det står klart att den svenska utvecklingen är del av en trans-
nationell formering som rör sig fritt över både tid och rum och som 
manifesterar sig på flera plan. Vid millennieskiftet hade professionali-
seringen och kommersialiseringen av arenaidrott – i Sverige domine-
rad av ishockey och fotboll – lett till att arenorna identifierades som 
viktiga för idrott som produktion och konsumtion. Arenorna blir till 
viktiga enheter i helt nya marknadssituationer. I utvecklingen relateras 
idrott, ekonomi, teknik och arkitektur och genererar agens i hetero-
gena aktör-nätverk. Ett viktigt transnationellt flöde har jag spårat till 
Nordamerika och det kluster jag benämnt the Kansas City Connection. 
Jämfört med olika historiska situationer intar arenorna helt nya roller 
i dessa praktiker. Resultatet är att arenorna byggs om, byggs till eller 
byggs nya enligt denna transnationellt formerade globala logik. Genom 
att identifiera och beskriva den antika romerska aktanten kan jag visa på 
den förändring som skett över tid.

Den andra bärande praktiken är stadsplanering. Arenaboomen är 
en materialisering av städers strategier inför framtiden. Arenor tilldelas 
rollen att positionera staden i en uppfattad urban konkurrens, genere-
rad av den post-industriella ekonomin. Som symbolbärande byggnad 
ges arenorna en central position (geografiskt och/eller betydelsemäs-
sigt) i själva stadslandskapet. Konkret innebär det att territoriella hie-
rarkier upprättas där arenan ofta får inta en dominerande roll. Detta är 
i flera fall påfallande genom en symbolisk fasadverkan i mötet mellan 
byggnaden och den omgivande staden. Arenorna planeras och byggs för 
att med konkret verkan göra en stad eller göra plats i en stad. Som plats 
och rum för upplevelser görs arenorna verksamma som kreativa miljöer 
i föreställningen om konkurrensen om den kreativa klassen. De uppfat-
tas som verktyg för att förankra strukturomvandlingar av varierad grad, 
något som sker både på kort och på lång sikt. För stadens del blir arenan 
ett sätt att ställa om funktioner i ett stadslandskap eller att förstärka en 
redan pågående strukturomvandling. Flera aktörer är alltid delaktiga i 
processen.
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Förutom de dominerande praktiker kapitlen är uppbyggda runt 
–  idrotten och staden – har jag identifierat kompletterande praktiker i 
vilka arenorna framträder som objekt. Genom koordinering mellan den 
tekniska utvecklingen och idrotten, och mellan live-idrott och medierad 
idrott, framträder arenorna som objekt. Den snabbt ökande marknaden 
för sportsändningar, nationella som internationella, har inneburit ett 
kraftigt ökat intresse för arenaidrott, något som bildat bas för större an-
läggningar med hänvisning till ökat åskådartryck. Samtidigt har mark-
naden för sportsändningar inneburit en ökad konkurrens för live-idrot-
ten med resultat att arenorna tvingats förändras innehållsmässigt för att 
möta denna konkurrens. Arkitekturen blir i den relationen ett verktyg 
att positionera live-idrotten med. I den arkitektoniska utformningen 
territorialiseras arenans rum för specifika målgrupper, med ett ökat fo-
kus på att generera upplevelser och möjliggöra konsumtion. Arenorna 
utformas för att fungera som ett slags föreställda mötesplatser, där mö-
tet ramas in av olika former av konsumtion, inte minst gällande mat 
och dryck. Samtliga av studiens fall öppnar upp sina portar lång tid före 
matchen eller evenemanget för att på så sätt förlänga besöket. Detta 
marknadsförs som en möjlighet att berika upplevelsen genom konsum-
tion av mat och dryck. De transnationellt formerade globala flödena – 
professionaliseringen och kommersialiseringen av idrott; utvecklingen 
inom IT och mediering; entreprenörsurbanism – agerar inte bara i de 
praktiker som leder till beslutet att bygga en arena eller var i en stad den 
ska placeras, utan även i utformningen av arenans interiöra rum.

I arenorna möts idrottens, stadens och medieringens objekt och 
sammanfaller till en ontologisk multiplicitet genom brukandet av are-
nornas inre territorier. Min undersökning av Stockholms stadion visade 
att arenan i början av 1900-talet mer än något annat var en plats för 
utförande av idrott. Nutida arenor handlar framför allt om att beskåda – 
eller kanske hellre uppleva – idrott. Men, inte vilka idrotter som helst. 
Arenor har över tid alltid varit multifunktionella – men vad begreppet 
pekar ut har förändrats. De primära idrotterna – i Sverige ishockey och 
fotboll – sätter fysiska ramverk för vad som kan ta plats. De idrotter som 
får plats på ytan för en gräsplan eller ishockeyrink är välkomna. De som 
kräver mer plats, som friidrotten, har åkt ut. Istället har andra tillställ-
ningar: konserter, kongresser, konferenser samt mässor och utställning-
ar fått ökad betydelse. Det beror på territorialiseringen av arenan som 
en plats för upplevelser – en nära konsumtion av vad som produceras på 
innerplan; så nära att gränsen mellan producent och konsument sud-
das ut. En besökare på en arena är inte längre enbart en konsument av 
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tjänster och varor utan ses som medproducent av arenabesöket i form 
av en upplevelse. Territorialiseringen av arenorna mot kommersialise-
rad upplevelseproduktion pekar också mot att arenorna i många fall 
kommodifierats – de är varor i sig själva – och ska betala sig. Något som 
sker genom att vara en mötesplats för mer företagsorienterade funktio-
ner. Den territoriella komplexitet som utmärker arenorna illustreras av 
det komplicerade förhållandet mellan arenabolag och supportrar. Sup-
portergrupper är viktiga aktörer för att generera upplevelser i arenan. 
Därför upprättas strategiska territorier av och för supportrar. Territo-
rialiseringen balanserar dock på en skör tråd och slår emellanåt över i 
territoriella konflikter och territoriellt motstånd.

Jag har visat hur arenorna utformas med förhoppning om att po-
sitionera idrotterna eller städerna inom de olika formerna av upplevd 
konkurrens. Om de gör de eller inte är vanskligt att svara på – och faller 
utanför den här studien. Vad avhandlingen istället har visat är att are-
norna – just genom anpassningen till konkurrensen – blir verksamma 
i de pågående nyliberaliseringarna av såväl elitidrotten som stadspla-
neringen. Att förändringarna inom såväl idrotten som staden betonar 
upplevelserna av konkurrens svarar mot Michel Foucaults beskrivning 
av nyliberalismen som just ett framhävande av konkurrens, vilken ska 
läggas ovanpå den mera traditionella förståelsen av liberalismens grund 
i övertygelsen om marknadens primat. Arenaboomens skilda praktiker 
illustrerar Foucaults definition av nyliberalismen som en styrningsmen-
talitet verksam i skilda samhälleliga fält och som transcenderar ekono-
misk teori och politisk ideologi. De sätt på vilka arenor rumsligt och 
funktionellt ordnas för såväl idrottens som stadens och medieringens 
marknader är i sin tur konkreta nyliberaliseringar.

Jag har med avhandlingen sökt att teoretiskt och metodologiskt 
göra ett bidrag till hur samtida arkitektur kan studeras inom ramen 
för den konstvetenskapliga arkitekturhistorieskrivningen. Med stöd i 
Actor-network Theory och territorialitet som metod och nätverksteori, 
komplexitet och ontologisk multiplicitet som teori har jag velat visa hur 
den konstvetenskapliga analysen kan bidra till förståelsen av samtida 
arkitektur och planering. För studiet av arkitektur har denna vetenskap-
liga apparat en möjlighet att bättre beskriva det mångfacetterade och 
det nyanserade, där kausala och singulära förklaringsmodeller inte ver-
kar nå ända fram. Den tilltro till kommodifierad upplevelseproduktion 
och till idrottsarenor som symbolbärande urban intervention som den 
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pågående arenaboomen innebär, blir talande för hur vi uppfattar och 
bygger vår urbana värld just här och nu. Arenaboomen ger naturligtvis 
inte hela bilden av hur vi materiellt ordnar vår gemensamma livsmiljö – 
precis som arenorna själva är den urbana världen betydligt mer komplex 
än enbart en aspekt. Men, arenaboomen ger en fingervisning om vad 
som på ett slags övergripande, närmast diskursiv, nivå får ta extra stor 
plats i vad som mobiliseras och ger verkan i den samtida staden.
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The aim of this study is to bring knowledge on why, in twenty-first cen-
tury Sweden, so many arenas have been and are being built, rebuilt, or 
expanded: what I in this thesis call the ongoing ‘Arenaboom’. The goal 
has been to describe what it is that makes arenas, and in turn what are-
nas make, in order to bring knowledge on what arenas are. I have been 
able to show how and why the arenas are spatially designed the way 
they are. In comparison with arenas of past generations there has been 
a need for bigger venues. The arenas have also been forced to adapt to 
different forms of competition, not only those of sport but urban, tech-
nical, and mediated, distributed on levels ranging from the global down 
to the local.

I have aimed to present a broad range of stakeholders where the 
level of agency must be discerned from the specific cases. In some arena 
projects, sports representatives have had a lot of agency, while in others 
they have been forced to take a step back in favour of local authorities 
or representatives of the private sector. The same can be said of the le-
vel of agency attributed to architects. International actants and specific 
international actors have been of special importance. However, it has 
not been possible to delimit the range of possible actors to the human 
or the organisational spheres. With Actor-network Theory I have been 
able to show the heterogeneity of the distribution of agency regarding 
the design of arenas.

To answer the research questions, I have studied five arenas as 
individual cases within the framework of a case study: one historic and 
four contemporary arenas. The historic venue is Stockholm Olympic 
Stadium, designed by Torben Grut for the Olympic Games in 1912. 
Stockholm Olympic Stadium is located on the site of the former Idrotts-
parken on Valhallavägen in Stockholm. The venue is U-shaped in plan, 
built predominantly of brick, and houses 13 000 spectators around a 
football pitch and a running track. The contemporary venues have all 
been built after the turn of the twenty-first century. Löfbergs Arena was 
inaugurated in 2001 in the neighbourhood of Färjestad in the city of 
Karlstad and was designed by architect Ulf Bergfjord. Löfbergs Arena is 



366

nordell | arenaboom

an indoor venue for ice hockey and events, seating 8 000 spectators. It 
was built around a smaller former ice hockey venue on the same loca-
tion. The developer and proprietor is Färjestad BK hockey club. Malmö 
Arena is an indoor ice hockey and events arena next to the main square 
in the neighbourhood of Hyllie in southern Malmö. It was designed by 
a group of architects under the guidance of the developer Percy Nils-
son. The building was inaugurated in 2008 as the very first building in 
Hyllie. Malmö Arena is home to the Malmö Redhawks ice hockey club 
and the venue seats 13 000 spectators. Guldfågeln Arena is an outdoor 
football venue, designed by architect Peder Knutsson, located in the 
Hansa City shopping district in the city of Kalmar. It was inaugurated 
in 2011 and seats 12 000 spectators. Initially, the venue was developed 
by Sveafastigheter AB but eventually the role as developer was handed 
over to the football club Kalmar FF with the municipality of Kalmar 
as creditor. Today the venue is fully owned by the municipality. Tele2 
Arena is located within the Globen district in the neighbourhood of 
Johanneshov in southern Stockholm. As a combined football and events 
venue with a retractable roof, it seats 30 000 spectators. The venue is the 
home ground for two football clubs: Hammarby IF and Djurgårdens IF. 
Tele 2 Arena was inaugurated in 2013 and is fully owned by the munici-
pality of Stockholm. It was designed by White Arkitekter.

I have analysed the sports arenas in the form of Actor-networks 
formed in separate – but related – practices. The ANT-perspective is 
two-fold: the arenas are on one hand Actor-networks, made up of se-
ries of heterogeneous actors; on the other hand, as individual actors 
they are, in turn, mobilised in Actor-networks formed on superior le-
vels. The arenas are constituted by concrete actors and more abstract 
and idealised actants. As territories – a demarcated place characterised 
by specific rules or some form of routinised behaviour – the arenas are 
both territorialised and, in turn, territorialise in relation to the places 
in which they are constructed. As actors, the arenas are mobilised as a 
form of instrument in different practices. I have been able to show how 
the arenas are used as active tools to increase profits for sport clubs, for 
staging sports programming by broadcast media, and for the planning 
of cities.

With a theoretical base in the ontological multiplicity of Annemarie 
Mol, I have shown how arenas appear as objects in different practices. 
In Chapter 1, I presented how the Stockholm Olympic Stadium was 
made, materially and discursively, as an arena in connection to the fifth 
Olympic Games in 1912. Stockholm Olympic Stadium is, to a large ex-
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tent, the same building now as it was at the inauguration of the Olym-
pic Games in 1912, but the roles attributed to the venue have changed. 
What an arena is, or what it can be, through the practices in which it 
is produced has undergone substantial change. In Chapter 1, I showed 
how a typological history – which can have a lot of benefits and explain 
much in its own right – was not adequate for my aim with this thesis. 
To define the Stockholm Olympic Stadium from 1912 as an arena can-
not, by definition, be used as a starting point in understanding what 
an arena is today. The practices in which the Olympic venue was made 
then are not the same practices in which arenas are made in today. What 
an arena is must be defined as something unfixed with regard to con-
tent, something conceptually complex. It can only be fixed by looking 
at how it is made and remade through various practices. With ANT 
as method, I have wanted to show how the dominant narrative of the 
Stockholm Olympic Stadium as an expression of different stylistic eras 
can be complemented with a description that emphasises its relations-
hip with Antiquity and to the classic, in the shape of Ancient Greece as 
well as Ancient Rome, and an arena erected in early nineteenth-century 
Milan. As the study has shown, these relationships are still active today, 
albeit with other meanings.

As an Actor-network, an arena is made within different practices 
that are separate from – but relate to – each other. The practices are 
characterised by transnational flows through which actors are mobilised. 
These flows can be summed up by the concept of Globalisation. I have 
identified elite level sports and city planning as the foundational practi-
ces for how and why arenas are built.

Based on research in the history of sports and the sociology of 
sports regarding the developments in Sweden at the turn of the twen-
ty-first century, I have shown how the professionalisation and commer-
cialisation of contemporary arena sports, in this context football and ice 
hockey, generated the need for new venues, with specific demands re-
garding the way they function. The changes in arena sports were part of 
the extensive ideological turn conceptualised as neoliberalisation, which 
increased during the 1980s, the turn being indicated by a strong and 
multifaceted emphasis of competition within the sports world. This de-
velopment was the foundation for the re-evaluation of existing sports 
venues through the 1980s and ‘90s. I describe this through the rela-
tionships that were established between Stockholm Olympic Stadium 
and later venues such as the Stockholm Globe Arena from 1989 and 
Tele2 Arena from 2013. The individual arenas from different eras are 
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assigned the role as actors in the practices that ’make’ them arenas. It 
is with these relationships that I can shed light on the fact that what an 
arena was in 1912 is not the same thing as what an arena is today – re-
gardless of any similarities in typology.

 Globalisation appears through the global flows in the pro-
cess that the sociologist Roland Robertson describes as Glocalization. 
Through what I describe as glocalised sameness, the arenas territoria-
lise according to the premises of neoliberalisation. They are active in 
making sports and in making cities. Glocalisation is something happe-
ning in and through the local concretisations of comprehensive and 
globally transmitted conceptualisations. In this perspective, the arena 
becomes a sort of material answer to the way different practices need 
to adapt to the effects of a ’shrinking world’. This is regardless of if 
the effects are competition in sports ’post-Bosman’, or urban compe-
tition ’post-Fordism’. ’Post-Bosman’ signifies the marketisation and 
commercialisation resulting from the verdict the European Court of 
Justice made regarding the conflict between the footballer Jean-Marc 
Bosman and RC Liège in 1995. ’Post-Fordism’ signifies the new eco-
nomic situation, with accompanying modes of production, the Wes-
tern World is in after the globalisations and neoliberalisations of the 
late twentieth century.

The development in Sweden is part of a transnational formation 
that moves freely across time as well as space, and that manifests itself 
on different levels. Around the turn of the twenty-first century, the pro-
fessionalisation and commercialisation of arena sports – in Sweden do-
minated by association football and ice hockey – led to the arenas being 
identified as important for sports in terms of production and consump-
tion. The arenas became important in completely new market situa-
tions. In the development, sports, economy, technique, and architecture 
were related in completely new ways which generated agency in hetero-
genous Actor-networks. I traced an especially important transnational 
flow with North America and the cluster I named the Kansas City Con-
nection. Compared with different historic situations, the arenas take on 
completely new roles in these practices. According to the logic in the 
transnationally-formed global practice, the result for the arenas is them 
being expanded, rebuilt or torn down and replaced by new venues. And 
by identifying and describing the Ancient Roman actant, I can show the 
development across time.

City planning is the other foundational practice. The construc-
tion boom of arenas is a materialisation of cities’ strategies for the fu-
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ture. Arenas are tasked with positioning cities within a perceived urban 
competition, generated by the post-industrial economy. As symbolic 
buildings, the arenas are given a central position (geographic and/or 
meaning wise) in the urban landscape. which on a concrete level means 
the establishment of territorial hierarchies, where the arena is often 
given a dominant position. This is, in more than one case, expressed 
through an active visual function in the facades of the arenas, highligh-
ting the relationship between the building and the surrounding city. 
The arenas are planned and built to actively make a city or make a place 
in a city. Designed for the creation of experiences, the arenas are acti-
vated as creative spaces by the conceptualisation of the creative class. 
They become instruments to anchor structural change, to a varied ex-
tent, both in shorter and longer terms. For the city, the arena becomes 
a way to reformat functions in an urban landscape or to enhance an al-
ready ongoing structural change. In this, more than one actor is always 
part of the process.

Beside the dominant practices around which the chapters are 
constructed, I have been able to identify complementary practices in 
which the arenas appear as objects. The relationships between the tech-
nical development and sports, and between live sports and mediated 
sports are active – albeit complex and multifaceted – practices in which 
the arenas are made. The fast-growing market for the broadcasting of 
sports, both national and international, has resulted in an increased 
public interest, which has, in turn, been an argument for bigger venues, 
based on a higher demand for tickets. At the same time, sports broad-
casting has seemingly developed into being the main competitor for 
the staging of live sports, resulting in the arenas being forced to adapt 
to this competition. In this competitive relationship, architecture has 
become an instrument with which to position live sports. In the archi-
tectural design of the venue, the spaces of the arena are territorialised 
to cater to specific target audiences, with a greater focus on the staging 
of experiences and the proliferation of consumption. The arenas are de-
signed to function as a sort of meeting place, where the actual meeting 
is framed by different forms of consumption, not least in the form of 
amenities. All of the individual cases in the study open their gates well 
in advance of the game or the event, in order to prolong the visit, so-
mething which is marketed as a way to enhance the experience through 
the consumption of food and beverages. The transnational flows – pro-
fessionalisation and commercialisation of sports, development in infor-
mation technology and mediation, entrepreneurial urbanism – do not 
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only act in the practices that lead to the decision to build an arena, or 
where in the city to build, but also in the design of the spaces of the arena.

In the materiality of the arenas, the arena as an object of sports, 
of the city, and of mediation, all meet and coincide to one ontological 
multiplicity in the use of the arena’s territories. My analysis of Stock-
holm Olympic Stadium showed that the arena at the beginning of the 
twentieth century was, more than anything, a place for the performance 
of sports. Today the arenas are more about viewing – or rather experien-
cing – sports. But, not any sports. Arenas through time have always been 
multifunctional, but what the concept denotes has been the subject of 
change. Primary sports, in my case football and ice hockey, set physical 
boundaries for what can be staged in the arenas: sports or activities that 
can fit in the space of a football field or an ice rink are welcome. Other 
sports, such as track and field athletics, have been forced out. Instead, 
other activities have gained importance, such as concerts, congresses, 
conferences, and trade fairs. The reason for this development is the 
territorialisation of the arena as a space for experiences – an intimate 
consumption of the events staged; so intimate that the very difference 
between producer and consumer has been wiped away. Visitors to an 
arena are no longer only consumers of products and services, instead 
they are identified as co-producers of the arena visit in the form of an 
experience. The territorialisation of the arenas towards a commerciali-
sed production of experiences points to the fact that the arenas in many 
ways have also been commodified. They are products in themselves, 
and thus need to pay for their existence: something which is executed 
by being meeting places for business-oriented ventures. The territorial 
complexity that signifies the arenas is illustrated by the complicated re-
lationship between operators, supporters, and sports fans. The suppor-
ter groups are important actors in generating experiences in the arena. 
Therefore, strategic territories are established by and for the supporters. 
The territorialisation, though, is fragile and has a tendency to transform 
into territorial conflicts and territorial resistance.

I have demonstrated how the arenas are designed with the hope 
of positioning the sports or the cities within the different situations of 
their experienced economic competition. Whether the arenas accom-
plish this or not is not only difficult to answer but is also outside the 
aim of this study. What this thesis has instead shown is that the arenas 
–  by the very adaptation to the competition – are active in the ongoing 
neoliberalisations of both elite level sports and city planning. The fact 
that the development within both sports and city planning accentuates 
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competition answers to Michel Foucault’s definition of neoliberalism as 
an emphasis of competition, to be added to the primacy of the market 
of classic liberalism. The different practices of the arena construction 
boom illustrate Foucault’s definition of neoliberalism as a governmen-
tality that is active in different spheres in society, and which transcends 
economic theory and political ideology. The ways in which arenas are 
spatially and functionally designed for the markets of both sports and 
the city are, in turn, concrete neoliberalisation.

With this thesis I have made an effort to theoretically and metho-
dologically contribute to the ways in which contemporary architecture 
can be studied within the framework of Art History. With a metho-
dological base in Actor-network Theory and Territorialisation, and a 
theoretical base in Complexity and Ontological Multiplicity, I aimed 
to demonstrate how art-historical analysis can contribute to the under-
standing of contemporary architecture and city planning. In the stu-
dy of architecture, this scientific tool kit brings the possibility of fuller 
understanding what is multifaceted and more nuanced, where causal 
and singular models of explanation do not seem to reach all the way 
through. The belief in commodified experience-production and in 
arenas as symbol-carrying urban interventions, expressed in the ong-
oing construction boom of sport arenas, is significative of the way we 
understand and build our immediate urban world. The ‘Arenaboom’ 
cannot in itself present a complete picture of how we order and build 
our shared environment, this is nothing more than one aspect. But the 
‘Arenaboom’ points towards what is given extra – on a comprehensive, 
almost discursive level – space in what is mobilised and is made active 
in the contemporary city.
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