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Abstract 

Essay in Political Science C by Peter Nilsson, spring 2008. 
Det offentliga samtalet – en argumentationsanalys av artikuleringen kring Kristianstad Arena 

Tutor: Stig Montin 
 

The purpose of this essay is to examine the public deliberation of Kristianstad Arena in the 
local newspaper and clarify who the actors are and what kind of arguments they express. 
Further I intend to find the differences between the actors and the kind of arguments they use. 
To fulfill the purpose I’ve used three minor questions which are; a) which actors participate in 
the public deliberation about Kristianstad Arena, b) Which are the arguments emerge, c) Which 
clear differences in the arguments is there between the actors? To find my answers I’ve 
examined the local paper during a period of four months. The tool I’ve been using to analyze 
the arguments has its origin in Toulmin’s model from 1958. The conclusion of the essay is 
that the public deliberation involves seven different kind of actors, who express’s three 
different kind of arguments. The actors are private persons, politicians, politically un-attached 
thinkers, politically attached thinkers, local business world, sports associations and media. 
The three types of arguments are about, the decision, the arena and the debate. The private 
persons and the politicians resemble each other and mainly express arguments about the 
decision and partly about the arena. The politically attached and un-attached thinkers more or 
less exclusively express arguments about the decision. The local business has an equal share 
of decision- and arena arguments, while the media and the sport associations mainly express 
arguments about the debate and the arena. 
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1. Inledning 
 

1.1 Ämnesval, syfte och frågeställningar 

Uppsatsen tar upp ett relativt nytt område inom statskunskapen, nämligen det Mathias 

Henriksson kallar arenapolitik.1 I de flesta fall byggs de stora arenorna genom samarbeten 

mellan kommunen och någon privat organisation eller företag, men i Kristianstad har 

kommunen själva gått in som ensam finansiär trots de stora kostnaderna. Det gör Kristianstad 

Arena till något unikt i Sverige i dagsläget, varpå det finns ett intresse att närmare granska just 

Kristianstad Arena. Tidigare forskning har inriktat sig på de strategier städer använder sig av 

för att sätta sig på kartan, eller som Henrikssons studie, inriktat sig på beslutsprocessen. Den 

här uppsatsen skiljer sig från dessa tidigare studier och inriktar sig istället på den artikulering 

som ägt rum, och till viss del fortfarande äger rum i detta nu. Intresset ligger i att klargöra 

vilka aktörer som deltar i det offentliga samtalet samt vad artikuleringen handlar om. 

En av de mest intressanta faktorerna med hela arenaprojektet i Kristianstad är den debatt som 

har vuxit till stora proportioner sedan beslutet togs i fullmäktige. Rune Premfors redogör för 

en policyprocess ”vanliga ordning” och struktur. Här menar Premfors att den offentliga och 

inom- organisatoriska debatten sker innan beslutet tas. Den första värderingen och 

diskussionen sker i alternativfasen. Efter alternativfasen tar rekommendationsfasen vid där ett 

viktigt kriterium är delaktighet, individer och grupper ska kunna påverka, det vill säga ett 

demokratiskt deltagande. Premfors påpekar dock att detta kriterium ofta får stå till sidan av 

effektivitetshänsyn.2 Efter rekommendationsfasen följer ett beslut som sedan också ska 

genomföras.3 I fallet Kristianstad Arena upplever invånarna att det inte har förekommit någon 

alternativfas eller rekommendationsfas. Efter beslutet att bygga Kristianstad Arena togs har en 

ökad artikulering skett där aktörerna kommer med åsikter och synpunkter på beslutet. 

Lars Torpe för ett resonemang kring deliberativ demokrati som bygger på ett 

representationsideal. I deliberativ demokrati är målsättningen så många deltagare som möjligt 

men det är inget självständigt kriterium, så som i deltagande demokrati. Istället är det 

avgörande att de offentliga angelägenheterna ventileras för att sedan beslutas av 

                                                
1 Henriksson Mathias, 2008, Arenapolitik på 200-talet – om kommuner som bestämmer sig för att satsa på en ny 
idrotts- och evenemangsarena, Göteborg, Elanders Sverige AB, s. 1. 
2 Premfors, Rune, 1989, Policyanalys:kunskap, praktik och etik i offentlig verksamhet, Lund, Studentlitteratur, s. 
87-100. 
3 Premfors, 1989, s. 44. 
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representanter. Ventileringen sker via ett offentligt samtal som har sitt ursprung i det Jürgen 

Habermas 1962 kallade offentlig dialog, som i sin tur går ut på att självständiga individer 

träffas och diskuterar offentliga angelägenheter och vid samtalets slut når konsensus i 

problemlösningen.4 

Syftet för den här uppsatsen är att deskriptivt, genom en argumentationsanalys av texter i 

Kristianstadsbladet, klargöra vilka aktörer som deltar i det offentliga samtalet kring 

Kristianstad Arena samt därefter kategorisera och tydliggöra de stora blocken av aktörer och 

argument. Vidare ämnar jag även kunna uttala mig om det finns tydliga argumentskillnader 

mellan aktörerna. Något förenklat kan mitt syfte uttryckas som, ”vem säger vad om 

Kristianstad Arena”. Jag har delat upp mitt syfte i nedan redovisade delfrågeställningar, dels 

för att tydliggöra mitt syfte men också för att underlätta studien. 

• Vilka aktörer deltar i det offentliga samtalet kring Kristianstad Arena? 

• Vilka är de argument som förs fram? 

• Vilka tydliga skillnader i argumenten finns det mellan aktörerna? 

1.2 Metodiskt tillvägagångssätt 

Uppsatsen är en beskrivande studie som ämnar redogöra för vilka aktörer som finns med i det 

offentliga samtalet kring Kristianstad Arena. Det är en klassisk beskrivande studie som alltså 

vill besvara frågor som, ”vem”, ”hur” och ”vilka”? Därmed utelämnar jag bland annat en 

faktor så som ”varför”.5 Läsaren kanske frågar sig varför jag anser det vara viktigt att kunna 

uttala mig om vem som säger vad angående Kristianstad Arena, vad jag får ut av det och så 

vidare? Jag hoppas kunna bidra till en ökad förståelse om hela området arenapolitik; vilka är 

det som deltar och vilka argument är det som förs fram i det offentliga samtalet? När det 

sedan är klargjort finns det möjligheter att få en förståelse om exempelvis attityder; varför 

tycker kommuninvånarna si eller så om de styrande, vilka argument finns det för- respektive 

emot att bygga en arena och vilka har en vilja för eller emot att bygga en arena? En 

beskrivande studie som denna öppnar enligt mig upp för en förståelse kring arenapolitik och 

det offentliga samtalet. För att kunna förstå måste man veta, och det sistnämnda är just det 

                                                
4 Torpe, Lars, Agger Nielsen, Jeppe & Ulrich, Jens, 2005, Demokrati på nettet, Offentlihed, deltagelse og digital 
kommunikation, Aalborg,  Aalborg Universitetsforlag,  s. 18-19.  
5 Essaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena, 2007, Metodpraktikan, konsten att 
studera samhälle, individ och marknad, tredje upplagan, Stockholm, Nordstedts Juridik AB, s. 37. 
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min studie bidrar med, ett utökat vetande. Därmed inte sagt att min studie saknar metodiska 

problem och svårigheter, men mer om det löpande under kapitlet. 

Den offentliga dialog som Habermas en gång beskrev har troligen aldrig existerat i bruk, men 

tjänar som ett normativt ideal. Offentligheten ska vara en plats där privata aktörer kan möta 

myndigheterna. Målet om konsensus anses i dagsläget inte som önskvärt eller realistiskt. 

Istället är det önskvärt med en lyhördhet för andra argument, dessutom tar det offentliga 

samtalet andra former idag och kravet på öga-mot-öga dialog är inte längre nödvändigt. Torpe 

m.fl. hänvisar till John B. Thompson och James Slevin som istället vill se en offentlig 

deliberation. Det elementära i offentlig deliberation är synlighet av påståenden och argument, 

men som inte behöver vara knutet till samma tid och rum. Torpe m.fl. ser offentlig 

deliberation som cirkulation av information, synpunkter och argument mellan avsändare och 

mottagare i ett ”rum” som alla har tillgång till. Målet med deliberationen är politisk 

problemlösning, vilket bidrar till att samtalet får en instrumentell och konfliktfylld karaktär 

jämfört med sällskapliga samtal. 6 När jag i uppsatsen skriver offentligt samtal syftar det till 

den offentliga deliberation som Torpe m.fl. beskriver.  

Torpe m.fl. poängterar att det varken är möjligt eller önskvärt att rensa offentligheten från 

särintresse. Dock ska särintressen kunna ses och återges i allmänna former, det är inte 

tillräckligt att hänvisa till sitt eget bästa. Krav i särintressen bör hänvisas till allmänna 

rättfärdighetsprinciper eller argument som visar på hela samhällets fördelar.7  

En debatt som kommer efter ett beslut spelar troligen en mindre roll för beslutets 

genomförande och påverkar inte utgången i samma utsträckning som en debatt som föreligger 

ett beslut. Dock anser jag att en debatt kring ett beslut alltid har en demokratisk betydelse. 

Eftersom en stor debatt och en ökad ventilering har ägt rum efter beslutet är taget har 

aktörerna en förmodan eller ett hopp om att deras åsikter ska bli hörda och att det gör någon 

skillnad. När det gäller Kristianstad Arena kommer inte detaljplanen för arenan att träda i laga 

kraft förrän i sommarmånaderna, varpå åtminstone nätverket Rösta om arenan motiverar sin 

fortsatta kamp för en folkomröstning.8 Dock ska läsaren komma ihåg att från kommunens håll 

                                                
6 Torpe, Agger Nielsen, Ulrich, 2005, s. 19-21. 
7 Torpe, Agger Nielsen, Ulrich, 2005, s. 19. 
8 Nätverk vill rösta om Arenan, 2007, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071126/KRISTIANSTAD/711260076 (080524). 
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uppger de att beslutet är taget efter långa diskussioner,9 varpå jag utgår ifrån att alternativ har 

diskuterats, men det är något invånarna inte tycker sig ha fått ta del av. 

Man kan fråga sig vilken betydelse ett offentligt samtal har efter att dess diskussionsämne 

redan är beslutat om. Som jag tidigare skrev har ett samtal för mig alltid en demokratisk 

betydelse, men kan det ha något mer? Torpe ser deliberationen som cirkulation av bland annat 

information. Har det offentliga samtalet och debatten mynnat ut i informationsutbyte som 

kommunen i slutändan kan se om ett forum där de informerat om beslutet. För andra parter 

men även för de inblandade kan det offentliga samtalet kring Kristianstad Arena bidra till ny 

kunskap på många fronter. Den som tar del av det offentliga samtalet har möjlighet att dra 

slutsatser kring hur en kommun reagerar på ett beslut, hur ett beslut legitimeras, vilka aktörer 

som spelar en roll, men också hur en arena kan gynna alternativt missgynna en kommun.  

För att nå ett giltigt och pålitligt resultat av studiens syfte att undersöka artikuleringen kring 

Kristianstad Arena studerar jag Kristianstadsbladet under en period från det att nyheten kom 

om att beslutet skulle tas om Kristianstad Arena och fyra månader framåt. Valet av tidsperiod 

grundar sig på att debatten bland invånarna satte fart när de fick reda på beslutet. Anledningen 

till fyra månader framåt grundar sig på att tiden efter beslutet hölls frågan vid liv bland annat 

med hjälp av ”Rösta om arenan”10 men också av de av kommunen arrangerande mötena med 

allmänheten. Perioden avslutas i samband med att nätverket Rösta om arenan lämnar in sina 

namnlistor. 

1.2.1 Material 

Mitt undersökningsmaterial hämtas alltså från Kristianstadsbladet, där jag inhämtar artiklar, 

insändare, krönikor och så vidare för att analysera vilka aktörer som deltar i det offentliga 

samtalet samt vilka argument som förs fram i artikuleringen. Vid en snabb och enkel sökning 

får man fram 100-tals artiklar som behandlar Kristianstad Arena, varpå jag har varit tvungen 

att göra det urval som ovan nämnt. Jag sökte på Kristianstadsbladets hemsida efter alla 

publicerade texter som involverade orden ”Kristianstad Arena” under perioden 21 november 

2007 till 5 april 2008, vilket alltså motsvarar perioden från de att beslutet tog i fullmäktige 

fram till dess att nätverket lämnade in sina namnlistor. I urvalet kom det med en del 

ovidkommande artiklar, varpå jag sorterat bort dessa. Det finns säkerligen även en del 

publicerade texter som jag missat, men då mitt urval ändå fångade in över 100 olika 

                                                
9 VB: Arenabygget, Kristianstad kommun, anders.magnusson@kristianstad.se [e-post], e-brev till Kristianstad 
kommun, 080416. 
10 Se mer under 2.1 eller på http://www.rostomarenan.nu 
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publicerade texter anser jag mitt urval vara representativt. Viktigt att tydliggöra är att jag vid 

analysen även tog bort ett par texter som jag upptäckte inte hade något med min uppsats ämne 

att göra. Alltså fångade mitt ”första urval” lite drygt 100 texter, men som sedan blev exakt 

100 då jag tvingades ta bort de som ansågs ovidkommande för mitt syfte. 

1.2.2 Kvalitativ idéanalys 

Den analysteknik som används i studien är kvalitativ idéanalys. Kvalitativ idéanalys passar 

bra i deskriptiva studier, Ludvig Beckman framhåller bland annat studier av Carl von Linné 

och Hugo-projektet som betydelsefulla och framgångsrika beskrivande studier.11 Målet är att 

på ett systematiserande sätt klargöra tankestrukturen ur ett aktörscentrerat perspektiv. 

Esaiasson med flera skriver om hur det systematiserande perspektivet vid analysen är 

fördelaktig i då forskaren vill klargöra för de olika aktörernas tankestruktur.12 

Jag väljer att ha ett öppet förhållningssätt13 när jag tar mig an mitt material. Det för att jag inte 

riktigt vet vad som väntar mig i materialet. De argument och ståndpunkter jag kommer att 

finna i analysen är tämligen omöjliga att kunna fånga in i en analysapparat på förhand, dels 

eftersom varje fall av arenabygge är unikt, men också för att den här typen av studier lyser 

med sin frånvaro. Även de aktörer som finns med i det offentliga samtalet i 

Kristianstadsbladet är svåra att på förhand punkta upp i en analysapparat, därför tycker jag att 

det är mer rättvist för studiens utgång att angripa materialet med ett öppet förhållningssätt. 

Förvisso skriver Mathias Henriksson om vilka olika aktörer han funnit då han studerat 

beslutsprocessen angående tre olika arenabyggen. De aktörer han finner är idrottsföreningar, 

kommunen, privata företag och kommuninvånare.14 Min studie skulle kunna spinna vidare på 

de aktörer Henriksson funnit, men upplever hans studerade fall så skilda från fallet med 

Kristianstad Arena, att jag istället väljer att se vad som finns i materialet. Dessutom är det 

beslutsprocessen som Henriksson har inriktat sig på, till skillnad från min studie som inriktar 

sig på artikuleringen. Fördelen med det öppna förhållningssättet är att jag inte riskerar att 

missa svarskategorier, eller att jag konstruerar en analysapparat, som sedan inte visar sig vara 

ömsesidigt uteslutande. Dock föreligger risken med det öppna förhållningssättet att jag faller 

in på sidospår som jag för stunden tycker verkar intressanta, men som inte faller inom 

                                                
11 Beckman, Ludvig, 2005, Grundbok i idéanalys, Det kritiska studiet av politiska texter och idéer, Stockholm, 
Santérus Förlag, s. 48. 
12 Essaiasson , Gilljam, Oscarsson & Wängnerud , 2007, s. 238,  246. 
13 Essaiasson , Gilljam, Oscarsson & Wängnerud , 2007, s. 244-245. 
14 Henriksson, 2008, s. 71-75. 
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uppsatsens syfte.15 Dessutom blir resultatet av analysen präglat av mig som forskare. 

Beckman skriver om att en forskare tar på sig ett par glasögon när han eller hon studerar sitt 

material. Forskaren redovisar sedan för vilket par glasögon han eller hon har på sig i form av 

en teorianknuten analysapparat.16 I mitt fall använder jag mig alltså inte av några på förhand 

definerade glasögon, utan är öppen för det som dyker upp. Ett exempel är att jag inte 

förhandsbestämmer kategorier för aktörerna utan väljer att utifrån materialet dela in olika 

aktörer. Till varje analysenhet ställs ett par preciserade frågor, vars svar också svara på de 

problemställningar jag har med mig genom hela uppsatsen.17 De frågor jag ställt mig inför 

varje analysenhet är; Vem skriver alternativt vems argument förs fram i texten? Vilka högre 

värden eller mål kommer fram? Vilka beskrivningar av verkligheten görs? Vad anser aktören 

bör göras för att uppnå de värden eller mål som föreligger? Den analysmodell jag haft till min 

hjälp vid analysen är från början hämtad från Stephen Toulmin, men är något modifierad i 

min analys. 

Toulmin skriver, enligt Bergström och Boreús, om fyra viktiga stenar i att analysera en 

argumentation, nämligen påstående, argument, berättigande och berättigandeargument. 

Förutom att uttrycka ett påstående om något måste den som uttrycker detta påstående bygga 

det på fakta. Toulmin tänker sig nämligen att argumentationen alltid har en motpart. 

Accepterar motparten inte informationen kan inte argumentationen föras vidare eftersom den 

saknar en etablerad utgångspunkt. En argumentation måste enligt Toulmin innehålla 

åtminstone påstående, argument och berättigande. Med påstående menas exempelvis att 

lagarna måste skärpas mot något, där argumentet för det är att kriminaliteten inom ett område 

ökar. Berättigandet för en sådan lagändring skulle vara att skärpa lagen är ett effektivt sätt att 

få stopp på kriminaliteten.18 

När jag analyserat mina texter har jag döpt om de olika byggstenarna till värden/mål, 

beskrivningar av verkligheten och handlingsrekommendationer. Jag har inte letat efter några 

berättigandeargument, utan har riktat in på en så enkel modell som möjligt för att kunna fånga 

in en viss kvantitet i materialet. Annars har jag följt de grundidéer som Toulmin lade grund 

för redan 1958. Ett typiskt analysresultat efter användande av min modell skulle kunna vara 

att ett grundläggande värde av satsning på vardagsidrotten är av stor vikt för Kristianstad 

                                                
15 Essaiasson , Gilljam, Oscarsson & Wängnerud , 2007, s. 244-246. 
16 Beckman, 2007, s. 22-23. 
17 Essaiasson , Gilljam, Oscarsson & Wängnerud , 2007, s. 243. 
18 Textens mening och makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskusanalys, redigerad av Bergström, 
Göran & Boréus, Kristina, 2005, 2.a upplagan, Lund, Studentlitteratur, s. 109-110. 
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kommun. Beskrivningen av verkligheten skulle kunna vara att det är ett av de mål som 

kommunen har satt upp och att det skulle gynna folkhälsan. En tänkbar 

handlingsrekommendation för att nå en satsning på vardagsidrott är att inte bygga arenan och 

istället satsa på många små idrottshallar ute i stadsdelarna. 

Alla texter som ingår i analysen är inte upplagda som en argumentation utan har en 

nyhetsinriktad uppläggning. I dessa artiklar har det varit svårare att hitta en argumentation, 

men jag har ändå försökt gå in och hitta olika värden, beskrivningar och 

handlingsrekommendationer, inte sällan dolda under budskap. Även om en text saknar 

konkreta handlingsrekommendationer har jag valt att ta med texterna i mitt material, eftersom 

jag är av den uppfattningen att de ändå berikar uppsatsen underlag. Att en text saknar vissa 

delar av argumentationen fråntar ändå inte aktörens existens och dess eventuella påverkan på 

andra aktörer.    

Det viktiga i klargörandet av aktör har hela tiden varit vem det är som får sin åsikt uttryck, 

inte vem som står som undertecknad. I de fall där det i texten inte går att reda ut vem det är 

som får ge uttryck för sina åsikter har jag kollat på vem det är som står som undertecknad. I 

de fall det står ett helt namn har jag gjort en sökning på namnet på kommunens- och 

Kristianstadsbladets hemsida för att hitta eventuella namnmatchningar. Ett par artiklar har 

låtit flera aktörer komma till talas samtidigt. I de fallen har jag gjort olika analyser för varje 

aktör som jag tyckt mig finna. 

1.3 Disposition 

Det inledande kapitlet har givit läsaren en kort introduktion till ämnet, berättat om syftet samt 

redogjort för de analytiska verktyg som används. Det nästföljande kapitlet återger en 

bakgrundsbild i grova drag av hela situationen kring Kristianstad Arena, där läsaren kan skapa 

sig en förståelse dels för ämnet men också för resterande delar i uppsatsen. Kapitel 3 

redovisar de aktörer som deltar i det offentliga samtalet kring Kristianstad Arena. Det fjärde 

kapitlet visar sedan den artikulering och argumentation som har förekommit. Det femte och 

avslutande kapitlet har som uppgift att besvara de frågor jag ställde mig i uppsatsens syfte, 

först på ett grundligt sätt och sedan i slutet av kapitlet i en konkret slutsatsform. Det 

avslutande kapitlet innehåller även en kortare diskussion om de metodiska tankegångarna 

arbetet resulterat i, samt de personliga reflektionerna kring uppsatsens ämne. 
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2. Bakgrund 
 

Runt om i Sverige råder det något av en bygg-boom när det gäller arenabyggen, bara mellan 

2004 och 2010 planeras det runt 30 arenabyggen i Sverige.19 Var och varannan kommun vill 

ha sin egen arena och de fördelar som kommer därtill. En kanske något förlegad fördel med 

att bygga en arena är den ekonomiska. Att bygga en arena sätter fart på jobben och skapar 

även permanenta arbetstillfällen. De fördelar som det istället pratas och skrivs om idag är de 

sociala fördelarna som inte alltid går att mäta i siffror. Exempel på sådana fördelar är PR till 

staden, något för invånarna att vara stolta över och locka attraktioner till staden,20 där ett 

målande exempel på det sistnämnda är många kommuners önskan om att få hålla i en 

melodifestivalstävling. 

Philip Kotler undersöker amerikanska städer och hur de marknadsför sig. Kotler redogör för 

flertalet strategier och metoder för hur en stad kan uppfylla de förväntningar som investerare 

och besökare har på staden, samt för att få invånarna och företagen att känna sig tillmötes.21 

En av de metoder en stad kan använda för att marknadsföra sig är genom att bygga en 

sportarena. En av anledningarna till att bygga en sportarena är att det skapar förutsättningar 

för en elitverksamhet som i sin tur lockar turister till dels arenan men också till restauranger 

och hotell. En stor arena ger även möjligheterna till att arrangera stora evenemang. Om en 

stad kan locka till sig ett evenemang bidrar det till stadens marknadsföring.22 

Nedan följer nu en översiktlig beskrivning av beslutet att bygga en multiarena i Kristianstad 

samt en klargörelse för vilken kontext min analys kommer att utspela sig i. Beskrivningen ska 

försöka ge läsaren en klarare bild och förståelse för vad som komma skall i resten av 

uppsatsen. Flera kommunikationsmodeller hävdar också att, genom att förstå kontexten kan 

man också tydligare förstå meddelandet23, något som även Beckman påpekar vikten av.24 

 

 

 
                                                
19 Henriksson, 2008, s. 9-14. 
20 Henriksson, 2008, s. 10-11. 
21 Kotler, Philip, Haider, Donald H & Rein, Irving, 1993, Marketing Places, Attracting Investment, Industry, and 
Tourism to Cities, States, and Nations, New York, The free press, s. 99. 
22 Kotler, Haider & Rein, 1993, s. 128-131. 
23 Fiske, John, 1990, Kommunikationsteorier, en introduktion, Uppsala, Almqvist & Wiksell, s. 48-49, 54-55. 
24 Beckman, 2007, s. 16-17. 
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2.1 Kristianstad Arena 

Att bygga en arena i Kristianstad har varit på tapeten ända sedan år 200025 och den 20.e 

november 2007 beslutade fullmäktige i Kristianstad om att låta bygga en multiarena i 

Kristianstad. Trots att arenabygget varit på tapeten i drygt sju år upplevs det av 

kommuninvånarna som att allting gått väldigt snabbt.26 Henriksson hävdar också att beslut om 

arenaprojekt inte sällan sker i rekordfart.27 Enligt den byggplan som lagts fram ska den nya 

multiarenan byggas på Söder i anslutning till den redan existerande idrottshallen. Multiarenan 

ska även byggas med närhet till buss, järnväg och motorväg, något kommunen uppger vara 

unikt i Sverige. Syftet med arenan ska enligt kommunbeslutet vara bland annat att öka 

stadens-, kommunens- och regionens attraktivitet. Arenan ska även anordna musik- och andra 

kulturevenemang.28 Här finns alltså uppenbara likheter med den ovan nämnda litteraturen för 

agerandet att bygga en ny arena. I ett annat dokument kan läsaren hitta ytterligare och 

påbyggande argument för att låta bygga en ny multiarena; tillgång för sporten, medborgarna, 

näringslivet och kommunen, ökad ungdomsverksamhet, locka stora artister, påverka 

folkhälsan positivt, öka regionens attraktivitet för bland annat företagen samt locka turister 

men också nyinflyttande.29 

Beslutet att bygga en ny arena togs med stor majoritet i fullmäktige, endast två ledarmöter 

yrkade på avslag av den lagda propositionen och i beslutet reserverade miljöpartiet sig 

tillsammans med en ledamot från vänsterpartiet.30 De två ledamöterna som yrkade på avslag 

av propositionen tar sedan initiativet till att starta nätverket ”Rösta om arenan” som ser som 

sin uppgift i att samla in underskrifter för en folkomröstning angående byggandet av 

multiarenan.31 Det finns ett klart missnöje över att beslutet har tagits och sedermera lämnas en 

lista med 4800 namnunderskrifter in till kommunen. Sedan en längre tid tillbaka har 

fullmäktige redan beslutat att de inte tänker ha någon folkomröstning i kommunen angående 

arenabygget, något som upprör nätverket. Att fullmäktige inte bry sig om kravet på 

folkomröstning har sin grund i det som benämns som ”handslaget”. Handslaget innebär bland 
                                                
25 VB: Arenabygget, Kristianstad kommun, anders.magnusson@kristianstad.se [e-post], e-brev till Kristianstad 
kommun, 080416. 
26 Flera undrar varför det är så bråttom, 2007, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071120/KRISTIANSTAD/711200090 (080524). 
27 Henriksson, 2008, s. 4. 
28 Protokoll kommunfullmaktige 2007-11-20, 
http://asp.kristianstad.se/politik/protokoll/kommunfullmaktige/protokoll/Protokoll_kommunfullmaktige_2007-
11-20.pdf (080524). 
29 Kristianstad Arena och nya Söder, 2008, http://www.kristianstadarena.nu/admin/newsfiles/Infobroschyr.pdf 
(080524). 
30 Protokoll kommunfullmaktige 2007-11-20 
31 Nätverk vill rösta om Arenan, 2007, http://www.rostaomarenan.nu/ (080524). 
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annat att de partier som röstade igenom förslaget om arenan sedan ingått en överenskommelse 

att beslutet även skall stå sig över nästa mandatperiod oavsett utgång i nästa val och 

Kristianstadsbladet citerar kommunstyrelseordförande Bengt Gustafson; "Endast krig eller en 

svår ekonomisk recession kullkastar våra planer".32 Anders Magnusson, projektledare för 

arenabygget, uppger att handslaget har som mål att öka befolkningsantalet i kommunen från 

76,000 till 90,000. Kommunen upplever ett problem med den ökande befolkningen över 60 år 

samt den minskande befolkningen bland unga. Arenabygget ingår i projektet att öka 

befolkningen och ett delmål till 2014 är satt på ett ökat invånarantal med 5000 personer.33 

Arenabygget har väckt andra aktörer än nätverket och kommuninvånarna till liv. 

Marknadsföreningen i Kristianstad har anor sen 1940-talet och arbetar med att främja, 

uppmärksamma och delge bra marknadsföring. Föreningen vill fungera som ett nätverk inom 

sitt område och utveckla samarbete mellan föreningens medlemmar, företag och kommuner. 

Föreningen är ideell och lades också på is under en period på 2000-talet. Nu har verksamheten 

tagits upp igen och bytt namn till Marknadsföreningen i nordöstra Skåne och en av de första 

aktiviteterna som föreningen anordnar är ett möte med chefen för Telenor Arena, där han ska 

prata om hur arenan påverkat företagen.34 

Inte helt obetydande för uppmärksamheten kring arenabygget är den opinionsundersökning 

som Kristianstadsbladet publicerade i januari. Kristianstadsbladet lät Synovate utföra en 

opinionsundersökning angående Kristianstad Arena. Resultatet av undersökningen visade att 

majoriteten av kommuninvånarna skulle sagt nej till arenan om en folkomröstning skulle ägt 

rum vid tidpunkten för undersökningen, samtidigt ville 2/3 att en folkomröstning skulle äga 

rum innan ett beslut. Kvinnorna visade sig vara mer negativa än männen, endast 25 % av 

kvinnorna ansåg att arenan ska bygga. Däremot är det 46 % av de tillfrågade männen som var 

för ett byggande av arenan.35 

Uppmärksamheten kring multiarenan resulterade, redan före beslutet om att bygga arenan var 

taget, i att Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse beviljade en miljon om året i fem år 

till Stiftelsen Regionen Kristianstad, som är huvudägare i Kristianstad Arena AB. Pengarna 

                                                
32 Sju sluter en arenapakt, 2008, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080209/DUVEBORN/613410638 (080524). 
33 VB: Arenabygget, Kristianstad kommun, anders.magnusson@kristianstad.se [e-post], e-brev till Kristianstad 
kommun, 080416. 
34 http://www.marknadsforeningen.net; Nyväckt marknadsförening startar med arenafrågor, 2008, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080327/KRISTIANSTAD/31130716 (080524). 
35Kristianstadsborna säger nej till den nya arenan, 2008, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080129/KRISTIANSTAD/325936175 (080512). 
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till Stiftelsen Regionen Kristianstad har i syfte att hjälpa till med marknadsföringen och för att 

finna lämpliga evenemang till Kristianstad Arena. Beviljandet grundar sig på, enligt Lennart 

Ohlstenius på Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse, att de vill visa sitt stöd till den 

offensiva satsningen från kommunens sida.36 

Hela arenaprojektet uppges kosta nästa ½ miljard kronor. Inräknat i det är själva arenan men 

också stadsförnyelse av Söder samt hyra och drift av arenan. I fråga om ekonomin påträffar vi 

ytterligare en intressant distinktion med arenaprojektet i Kristianstad. Till skillnad från nästan 

alla andra större arenabyggen går Kristianstad kommun själva in som ensam finansiär37 I 

jämförelse med Rosvalla i Nyköping, som redan har en liknande multiarena likt den som 

planeras att bygga i Kristianstad där privata intressen gick in som delfinansiärer. Arenan i 

Nyköping är tillsammans med Nyköping kommun finansierad tillsammans med Peab och 

Nyköping Sport- och Mässcentrum AB där de två sistnämnda står för förvaltningen.38 Som en 

vidare jämförelse togs beslutet i likhet med det i Kristianstad i stor majoritet (enhälligt i 

Nyköping) i fullmäktige,39 något som Henriksson menar hör till vanligheterna bland 

arenaprojekt.40 Ingvar Löfkvist som är kommundirektör i Kristianstad kommun uppger att det 

har förts diskussioner med företag angående en medfinansiering till arenan, men att 

kommunen inte funnit något intressant alternativ. Dock flaggar Lövkvist för att en delad 

finansiering angående driftkostnaderna för arenan fortfarande finns under beredning, och 

säger att sista ordet inte är sagt. Dels syftar Lövkvist på de beviljade pengarna från 

Kristianstads Sparbanks Utvecklingsstiftelse men säger också att fler sådana stöd kan bli 

aktuella.41 

I stora arenabyggen är det vanligt med POP, det vill säga privat offentliga partnerskap. POP 

går ut på samverkan mellan den privata och offentliga sfären i form av skrivna kontrakt ofta 

avgränsade i tid. Syften med POP kan vara olika, men ett av dem är att dela på det finansiella 

bidraget till ett projekt mellan exempelvis ett privat företag och kommunen. POP är dock inte 

                                                
36 Fem bankmiljoner till nya arenan, 2007, http://www.kristianstad.se/Om-kommunen/Aktuellt/Notiser/Fem-
bankmiljoner-till-nya-arenan/ (080524). 
37 Kristianstad Arena och nya Söder, 2008. 
38 Sveriges kommuner och landsting, 2007, Offentligt privata partnerskap, erfarenheter från samverkan i fyra 
kommuner, Stockholm,  s. 20-21. 
39 Sveriges kommuner och landsting, 2007, s. 19. 
40 Henriksson, 2008, s. 4. 
41 SV: Arenabygget, Kristianstad kommun, ingvar.lofkvist@kristianstad.se [e-post], e-brev till kommundirektör 
Ingvar Löfkvist, 080423. 
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befriat från problem. Ulrika Mörth och Kerstin Sahlin-Andersson pekar till exempel på ett 

ansvarsdilemma om något skulle gå snett, vem är det då som står ytterst ansvarig?42 

Kommunen uppger att multiarenan ska ge plats åt 4500 åskådare vid matcher och ytterligare 

500 vid konserter. De tävlings- och träningstimmar som kommunen idag upplever en brist på 

kommer att utökas med 3500 timmar för föreningarna och 2400 för skolorna per år, dessutom 

menar kommunen att arenan öppnar upp för ytterligare 400 timmar för kulturevenemang.43 

2.2 Kristianstadsbladet 

Kristianstadsbladet är en liberal morgontidning som grundades 1856. Den utkommer alla 

helgfria dagar44 med en upplaga på 29,100. Tidningen har en räckvid på drygt 70 % inom 

regionen, som motsvarar Kristianstad-, Östra Göinge- samt Bromölla- kommun, vilket gör 

den till regionen särklass största. Norra Skåne och Sydsvenskan som är de tidningar som 

ligger närmast Kristianstadsbladet i utbredning har endast knappa 6 % i räckvidd. Bortsett 

från morgontidningarna är det Kvällsposten och Expressen som ligger närmast 

Kristianstadsbladet i räckvidd, på 16 % respektive 19,7 %, dock kan det i sammanhanget vara 

viktigt att påpeka att dessa två kvällstidningar har sina säten i Malmö och inte Kristianstad. 

Då vi tittar enbart på Kristianstad kommun når Kristianstadsbladet ut till 64 % av hushållen.45 

Utifrån dessa premisser var därför valet av Kristianstadsbladet som forum för min analys 

ganska självklart. När det kommer till lokaltidningar finns det helt enkelt inget likvärdigt 

substitut som kan tänkas innehålla den största bredden av aktörer och åsikter. 

2.2.1 Varför är Kristianstadsbladet intressant?  

Läsaren kanske frågar sig varför jag väljer att studera just Kristianstadsbladet när jag vill 

försöka reda ut vilka aktörer och vilka stora argumentationsskillnader det finns i det offentliga 

samtalet kring Kristianstad Arena. Nedan redogör jag för fem olika grunder till mitt val av 

Kristianstadsbladet om materialkälla.   

Som jag ovan beskrivit är Kristianstadsbladet den enda aktuella tidningen att analysera när jag 

väl valt forum för analysen, men varför just lokaltidningen som arena för analys? Den lokala 

                                                
42Mörth, Ulrika & Sahlin-Andersson, Kerstin, 2006, Privat offentliga partnerskap, styrning utan hierarkier och 
tvång?, redigerad av Mörth & Sahlin-Andersson, Stockholm,  SNS Förlag, s. 11-12, 27. 
43Kristianstad Arena - satsning som kostar, 2007, http://www.kristianstad.se/Om-
kommunen/Aktuellt/Notiser/Namn/Kristianstad-Arena---satsning-som-kostar/ (080524). 
44 Om tidningen, 2007, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20050501/INFORMATION/9999001/1177 
(080524). 
45 http://www.dagspress.se (080524) 
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tidningen är ett forum för att behandla det lokala. Ju närmare något ligger geografiskt ju större 

tendens har det att bli en nyhet46, varpå frågan om Kristianstad Arena borde vara högaktuell 

för Kristianstadsbladet. Då Kristianstad kommun står som ensam finansiär ökar detta också 

angelägenheten för invånarna, de har lätt att knyta arenabygget till att gälla dem personligen, 

när det dessutom involverar en konflikt höjs nyhetsvärdet ytterligare.47 

Vidare använder jag mig också av Kristianstadsbladet som ett forum där alla får komma till 

tals. PG Holmlöv skriver om vikten av att tidningarna beskriver hela beslutprocessen. Det 

främjar medborgarnas insyn, förståelse, rättsmedvetande samt möjliggör för medborgarna att 

själva agera.48 Följer tidningen denna essens blir Kristianstadsbladet ett utmärkt forum att 

studera för att försöka reda ut vilka aktörer och vilka åsiktsskillnader som finns. Genom att 

tidningen följer hela processen synliggörs flera aspekter av en eventuell problematik, något 

som borde locka fram de som berörs av de olika aspekterna, det vill säga de aktörer som finns 

i ärendet. Medborgarnas möjlighet att agera skapar möjlighet för att även deras åsikter att 

ventileras i tidningarna. En viss problematik i detta är att jag inte har något som styrker att 

Kristianstadsbladet följer den essens som Holmlöv beskriver. Dock går jag in med 

förutsättningen att de följer den åtminstone i någon mån, men förhoppningsvis i största 

möjliga mån. Samma Holmlöv lyfter fram en sammanlänkad problematik. Det finns ofta 

endast en lokaltidning. Den är allt som oftast politiskt bunden och då menar Holmlöv att de 

andra partierna med en annan politisk bundenhet än tidningens kan missgynnas i 

rapporterandet eller rentav missgynnas av tidningen.49 

Ett tredje användningsområde för Kristianstadsbladet ligger i att lokaltidningen fungerar som 

en informationskälla för läsarna där de skaffar sig kunskap. Informationsfunktionen menar 

både Holmlöv och Kent Asp är en viktig del av pressens funktion. Den sistnämnde beskriver 

medias funktion att ge medborgarna möjligheten att samla information och kunskap om den 

politiska världen, i Asps fall frågan om kärnkraften. För att kunna få kunskap ställer det krav 

på tidningen angående den information som publiceras. Asp kallar det beslutsrelevant 

information och delar upp begreppet i tre delar. Informationen måste ha en viss täthet vilket 

innebär att den bör vara relevant och ha ett rimligt förhållande till det totala 

informationsflödet. Den andra delen kallar Asp bredd och syftar på att alla teoretiskt relevanta 

                                                
46 Holmlöv, PG, 1978, Lokalpressen och kommunpolitiken, hur kommunalpolitik rapporteras av journalister ch 
bedöms av läsare, Stockholm, Gotab, s. 45-46. 
47 Holmlöv, 1978, s. 44. 
48 Holmlöv, 1978, s. 17. 
49 Holmlöv, 1978, s. 16. 
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argument förs fram för båda sidor. Slutligen ska informationen ha ett visst djup så att den som 

tar del av den själv ska kunna avgöra argumentets hållbarhet.50 Detta krav på beslutsrelevant 

information bör ses som ett ideal men samtidigt drar jag den slutsatsen att Kristianstadsbladet 

i någon mån jobbar och uppfyller detta ideal. Med det sagt öppnar det möjligheten för mig att 

kunna hitta ett brett spektra av aktörer och åsikter i just Kristianstadsbladet. 

För det fjärde ser jag medieforumet och mer specifikt lokalpressen på samma sätt som Göran 

Palm beskriver i sin bok om euron i lokalpressen, det vill säga att media har en avgörande 

roll i relationen mellan politik och medborgare. Lokalpressen utgör en offentlig arena för 

debatt och granskning av politik.51 I lokalpressen finns det också en närhet till beslutsfattarna, 

varpå det kan känns mer meningsfullt att göra sig hörd än vad fallet hade varit gällande en 

större risktäckande tidning. Med det vill jag alltså styrka mitt val av forum för analys av vilka 

aktörer som argumenterar i det offentliga samtalet om Kristianstad Arena och vilka stora 

skillnader som finns mellan aktörerna och argumenten. 

Ett par artiklar i mitt urval har ifrågasatt Kristianstadsbladets opartiskhet i arenafrågan. 

Chefredaktören har vid upprepade tillfällen skrivit i tidningen och bemött denna kritik, bland 

annat med att varken han eller reportrarna har för avsikt att ta ställning i frågan. Dock medger 

chefredaktören att politiska ledaren tar ställning och att det är hans uppgift att uttrycka 

åsikter.52 Ett bemötande från chefredaktören anser jag berikar min studie då det visar på att 

Kristianstadsbladet inte bara är ett forum utan också en aktör i det offentliga samtalet, vilket 

är min femte och avslutande grund för användandet av Kristianstadsbladet.  

 

 

 

 

                                                
50 Asp, Kent, 1986, Mäktiga massmedier, studier i politisk opinionsbildning, Stockholm, Akademilitteratur AB, 
s. 153-154. 
51 Palm, Göran, 2004, Euron i pressen, Landsortspress inför folkomröstningen 2003,Stockholm, Sellin & Partner 
Bok och Idé AB, s. 16. 
52 Sista ordet inte sagt om Arenan, 2007, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071124/JOURHAVANDE/711240074 
(080524). 
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3. Aktörerna 
 

Det analyserade materialet visade på ett stort engagemang i arenaprojektet. Sammanlagt fanns 

det 57 olika aktörer i 100 olika artiklar, vilket är lite drygt en ny aktör i varannan artikel. Nu 

var inte fallet så att det var en aktör per artikel, utan en hel del texter hade åtminstone två 

aktörer. Den vanligast förekommande aktören är egentligen en grupp människor, samlade till 

en aktör, nämligen de politiker/partier som i fullmäktige röstat för arenabygget. Sammanlagt 

fanns dessa politiker med i 17 olika texter.  

Den andra stora aktören är den samlade gruppen av oppositionspolitiker, som alltså är de 

politiker/partier som röstade nej till arenabygget i fullmäktige. En annan aktör, som också är 

motståndare till arenabeslutet är det nätverk som går under namnet ”Rösta om arenan”.  En av 

de sju artiklarna var undertecknad av nätverkets grundare, dock handlade texten om nätverket, 

varpå aktören inte klassades som en oppositionspolitiker.  

Lika frekvent förekommande i texterna var Kristianstadsbladets politiske kommentator och 

ledarskribent Jonas Duveborn. Vidare kan sägas att Duveborn i de sju texterna säger att han 

inte tar ställning i arenafrågan men att han ser som sitt jobb att bjuda upp till debatt. Däremot 

finns det röster i mitt material som upplever att Duveborn har tagit ställning, och det emot det 

beslutet som tagits.53 

En annan stor aktör, som har nära anknytning till Duveborn, är Kristianstadsbladets 

journalister och redaktörer som står som undertecknad för artiklar men som inte låter någon 

speciell grupp eller person komma till tals. I materialet förekom det nio stycken sådana 

artiklar. Gemensamt för de artiklarna är att det, bortsett från enstaka fall, var svårt att hitta 

några egentliga mål eller handlingsrekommendationer. Jag har ändå valt att ta med artiklarna i 

materialet och se dem som skrivna av Kristianstadsbladet som aktör, eftersom de är fyllda 

med beskrivningar av verkligheten, som sedan kan tolkas på olika sätt av dess läsare. En aktör 

som inte heller tagit ställning enligt sig själv eller i form av handlingsrekommendationer är 

kommunens informationsansvarige Eva Mårtensson. Mårtensson har vid ett tillfälle kommit 

till tals för att bidra med vad hon kallar korrekt fakta. Jag inkluderar texten i min analys trots 

avsaknaden av handlingsrekommendation av samma anledning som ovanstående texter av 

                                                
53Vi sysslar inte med kampanj-journalistik, 2008, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080209/KRISTIANSTAD/858958990 (080524); 
Vi har ett klart mandat, 2008, 
http://www.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080205/TYCKTTANKT/865814609 (080516). 
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Kristianstadsbladets journalister. Mårtenssons text har en likhet med andra texter av andra 

aktörer som klart argumenterar för ett mål, men som sedan saknar 

handlingsrekommendationer. 

Gästskribenterna Sven Bergqvist, fristående skribent, Sven-Olof Collin, professor i 

företagsstyrning och Douglas Brommesson, statsvetare, har varit undertecknade för 

sammanlagt fem texter. Bergqvist och Brommesson har skrivit två texter vardera, medan 

Collin stått som undertecknad för en. Ytterligare en aktör som skriver för Kristianstadsbladets 

räkning är sportchefen Patric Nilsson. Han står som en aktör utanför övriga journalister på 

Kristianstadsbladet eftersom han har tillåtits ta ställning angående arenabygget i sina 

krönikor. I två olika texter har Patric Nilsson stått som undertecknad.  

Södra Kasern Entertainment, C4 Teknik och Kristianstad Arena AB är alla företag som har 

kommit till talas en gång var i mitt studerade material. Utöver dessa företag har även två 

företagsnätverk fått komma till tals vars en gång, nämligen Kristianstad Företagsgrupp och 

Företagarna.  

Två politiska aktörer som kommit till tals men som skiljer sig från övriga politiker är Grön 

Ungdom och Tommy Nilsson. Grön Ungdom är politiskt bundna, men sitter inte i 

fullmäktige, inte heller är de valbara i kommunvalen. Tommy Nilsson är gruppledare för 

Socialdemokraterna i grannkommunen Hässleholm. Grön Ungdom har kommit till tals en 

gång, medan Tommy Nilsson varit undertecknad för fyra olika texter.  

Åsums BK och Österslövs IF är idrottsföreningar som har kommit till tals en gång vardera. 

IFK Kristianstad och Näsby IF har genom Kristianstadsbladets journalister kommit till tals två 

respektive en gång. Näsby IF och IFK Kristianstad är båda handbollsföreningar medan Åsums 

BK och Österslövs IF är fotbollsföreningar. Medan Näsby, Åsum och Österslöv är små 

föreningar i sammanhanget är IFK Kristianstad åtminstone en av de största användarna av den 

nuvarande sporthallen på Söder och också en av de föreningar som engagerar mest i 

Kristianstad.  

Resterande 36 aktörer har inte varit möjliga att identifiera till någon grupp, speciell person 

eller liknande då de varken i text eller via underskrift antytt någon särskild tillhörighet. 

Merparten av dessa 36 aktörer har skrivit under med hela namn, men det har även förekommit 

underskrifter så som förkortningar och pseudonym, en del har också varit helt utan 

underskrift. I de texter hänförda till någon av de 36 resterande aktörerna har det, som jag ovan 
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nämnde, förkommit texter utan konkreta handlingsrekommendationer men med uttalade mål 

och beskrivningar. Jag har precis som ovan valt att ta med dessa i analysen då jag anser att de 

berikar snarare är motsatsen. Två av de 36 aktörerna som inte gått att identifiera har 

återkommit och skrivit två texter vardera, alltså har de 36 resterande aktörerna kommit till tals 

i sammanlagt 38 texter. Tills vidare benämner jag dessa aktörer som saknar identitet som 

ospecificerade.  

Texterna innehöll alltså 57 olika aktörer, men slår man ihop de ospecificerade till en aktör blir 

det 22 aktörer. Figur 1 sammanfattar vilka de olika aktörerna är och i hur många texter varje 

aktör har förekommit. 

Figur 1 visar de aktörer som förkommit i texterna samt i fet stil hur många texter de har förekommit i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospecificerad aktör 38 Styrande politiker 17 Oppositionspolitiker  11 

Kristianstadsbladet 9 Jonas Duveborn 7 Rösta om arenan 7 

Tommy Nilsson 4 Patric Nilsson 2 Douglas Brommesson 2 

Sven Bergquist 2 IFK Kristianstad 2 Eva Mårtensson 1 

Sven-Olof Collin 1 Företagarna 1 Kristianstads Företagsgrupp 1 

Kristianstads Arena AB 1 C4 Teknik 1 Södra Kasern Entertainment 1 

Grön Ungdom  1 Näsby IF 1 Österslövs IF 1 

Åsums BK 1 
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4. Argumenten 
 

Nedan ämnar jag beskriva och visa den argumentation som förekommit i artikuleringen kring 

Kristianstad Arena. Som en följd av de många olika aktörerna blir också de olika argumenten 

många. Kapitlet är indelat i tre olika delar för att få en mer överskådlig bild. De indelningar 

som är gjorda är utifrån min argumentationsanalys, det vill säga mål, beskrivningar av 

verkligheten och handlingsrekommendationer. Det är omöjligt att på ett begränsat utrymme 

redogöra för all argumentation som förekommit, men jag avser att återge en så rättvis bild 

som möjligt med så mycket information som möjligt utan att förlora perspektiv. Där jag varit 

tvungen att göra urval i materialet är framför allt på beskrivningarna och i viss mån 

handlingsrekommendationerna. Målen redovisar jag i sin helhet eftersom hela 

analysredovisningen av argumenten byggs upp på dessa. 

Jag vill göra läsaren uppmärksam på att det kan vara något svårt att följa med i målen och 

handlingsrekommendationerna. En del mål finns inte representerade hos vissa aktörer, men 

istället tydliggörs inställningen i det totala argumentet när aktören i sin 

handlingsrekommendation klargör vad som bör göras.  Ett sådant exempel är den 

argumentation som handlar om folkomröstningen. Relativt sett är inte målen om 

folkomröstning särskilt brett representerat, men ser man däremot till förekomsten av 

folkomröstningen i handlingsrekommendationerna ökar representationen dramatiskt för de 

som förespråkar en folkomröstning.  

4.1 Mål 

Som jag nämnde ovan råder det en stor bredd i argumentationen. Följden av de många olika 

aktörerna blir också en stor variation av mål i argumentationerna, även om en del mål liknar 

varandra. Det oftast förekommande målet är demokrati, som återkommer 28 gånger. Dock är 

det inte alla aktörer som uttrycker demokrati som mål, ingen företagsaktör, idrottsförening 

eller Kristianstadsbladet nämner ett direkt mål som demokrati i sina texter. Samma fördelning 

gäller de mål som är närbesläktade med demokratimålet. De målen är öppen debatt, öppenhet 

från kommunen och noga processer, som sammanlagt har nämnts 14 gånger. Andra mål som 

indirekt berör demokrati är, utred alternativ, se över beslutet och genomlysning av hela 

frågan. De tre sistnämnda målen uttrycks av samma typ av aktörer, bortsett från de 

ospecificerade aktörerna, som också haft ett demokratimål.  
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I och med Kristianstadsbladets publicering av opinionsundersökningen54 kring invånarnas 

attityd till bland annat en folkomröstning om Kristianstad Arena handlar också en del av 

målen i artikuleringen om en eventuell folkomröstning. Kommunpolitiker som röstat för 

byggandet av Kristianstad Arena har fyra gånger haft ingen folkomröstning ska äga rum om 

arenabygget som mål. Nätverket Rösta om arenan har tre gånger i sin artikulering ett mål om 

att kommunen ska genomföra en folkomröstning om arenabygget. Kommunpolitiker som är 

emot arenabygget har framfört indirekta mål om en folkomröstning, liksom flertalet 

ospecificerade aktörer. På det hela taget har det förekommit 10 stycken tillfällen där målet 

varit att kommunen borde lyssna och ha respekt för invånarna. När politikerna som röstat för 

arenabygget kommit till tals angående en folkomröstning har det varit med genom två andra 

mål, nämligen att det går inte utforma alternativ (2st) att rösta om i en folkomröstning, samt 

att arenafrågan är inte så central som vård/skola (1st) och därför behöver invånarna inte 

folkomrösta om arenaprojektet. 

Som tidigare nämnt ingår Kristianstad Arena i ett större projekt som kallas handslaget. En 

positiv eller negativ inställning till handslaget kommer till kännedom i argumenteringens mål. 

Tre gånger visar företagen och företagsnätverken, tillsammans med en kommunalpolitiker, sin 

inställning till handslaget med argumentationsmålet handslaget är positivt. I kontrast till den 

positiva inställningen till handslaget, har en kommunalpolitiker tillsammans med Duveborn, 

tre gånger yttrat ett argumentationsmål om att handslaget är negativt.  

Artikuleringen innehåller ytterligare kritik mot kommunen än just den angående handslaget. 

Tre ospecificerade aktörer har uttryckt mål där de anser att sittande politiker missköter sig. 

Vidare menar en representant från Balsbys ungdomslag i fotboll att arenan borde ha kommit 

till för 10 år sedan. Fortsatt kritik mot beslutet finns i flera mål uttryckta av ospecificerade 

aktörer. Det förekommer flera mål där aktörerna vill att kommunen ska satsa på annat, dels 

utan att i målet uttrycka vad som ska satsas på (2st), men också direkta mål där aktörerna vill 

ha satsningar på exempelvis vård, skola och äldreomsorg (4st). Sex stycken ospecificerade 

aktörer ville också satsa på en annan arena. Mål där aktörer vill satsa på annat utan att 

uttryckligen mena något speciellt och mål som är mer specifika i sina önskningar om andra 

satsningar återfinns även bland andra aktörer än de ospecificerade. Nätverket och Sven 

Bergquist vill exempelvis inte ha någon skattefinansierad arena, sex olika aktörer från 

kommunalpolitikerna vill satsa på annat än en arena, Tommy Nilsson samt Grön Ungdom 

                                                
54 Kristianstadsborna säger nej till den nya arenan, 2008. 
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söker i sina mål strategiska framtidssatsningar, dessutom uttrycker Tommy Nilsson att 

kommunen bör ändra ett dåligt beslut. Angående det sistnämnda målet kontrar en 

kommunalpolitiker som röstat för arenaprojektet dubbla gånger med målet, beslutet gäller. 

Andra mål från ospecificerade aktörer som får ses som en kritik till kommunens beslut är; 

storhetsvansinne med arenan (2st), det byggs för många arenor (1st), satsa på det 

Kristianstad redan är bra på (2st), ta emot folk som behöver oss (1st), attraktiva bostäder på 

Söder (1st), hjälp ungdomar som behöver stöd och någonstans att vara (1st). Ett 

välrepresenterat mål som hör hemma bland de kritiska målen och är representerat av flera 

ospecificerade aktörer är hushåll med skattebetalarnas pengar (9st). Utöver de nio, uttrycker 

två kommunalpolitiska aktörer, tillsammans med Jonas Duveborn och Sven Bergquist att 

kommunen ska hushålla med skattebetalarnas pengar samt tre aktörer från föreningslivet som 

uttrycker mål om att en arena behövs på andra håll. 

Bortom kritiken mot beslutet uttrycker Kristianstadsbladet vid två tillfällen en skepsis mot vad 

arenan egentligen kommer att göra för kommunen. Vidare menar en representant för Näsby 

IF att arenan inte gynnar vardagsidrotten. Bortsett från den skepsis Kristianstadsbladet och 

Näsby IF utrycker mot arenan, är många av målen som syftar till arenan och inte beslutet som 

sådant, icke-kritiska. Ett över flera aktörer ofta förekommande mål är sådana mål som ser till 

framtiden. Fyra ospecificerade aktörer samt Per Persson från Kristianstad Arena AB anser att 

Kristianstad måste bygga och växa inför framtiden. Vid sju tillfällen uttrycker 

kommunalpolitiker att Kristianstad måste våga satsa för att hänga med i utvecklingen.  Vid 

dubbla tillfällen uttrycker Patric Nilsson tillsammans med två ospecificerade aktörer att 

arenan är utvecklande för idrottslivet. Närbesläktade mål till utvecklande för idrottslivet är de 

mål som olika idrottsföreningar uttrycket, nämligen IFK till elitserien (2st) och arenan är bra 

för ungdomen (1st).  

Fyra kommunalpolitiker tillsammans med en Kristianstadsbladsjournalist anser att en arena 

behövs samt att en evenemangsarena behövs. Två olika idrottsföreningar tycker också att en 

arena skulle vara ett lyft för Kristianstad. Flera ospecificerade aktörer tillsammans med 

kommunalpolitiker menar att arenan skulle öka attraktionskraften för Kristianstad, två 

kommunalpolitiker och två ospecificerade aktörer är mer specifika och menar att en arena 

skulle locka besökare (4st) till staden.  

En del mål handlar om den informationen som finns att tillgå kring arenaprojektet. En 

ospecificerad aktör menar att man ska använda rätt siffror i debatten, tre kommunalpolitiker 
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hävdar i sina mål att det finns sakfel i debatten, en journalist på Kristianstadsbladet menar att 

det inte har förkommit tillräckligt med information samt så vill Eva Mårtensson se rätt 

information i debatten.  

Resterande mål står något för sig själva och saknar dessutom bredd bland andra aktörer. De 

mål som endast förekommer en gång av en skild aktör är; vänta med att bygga till 

lågkonjunktur, gör Kristianstad unikt, byggandet av arenan ska inte störa de boende i 

området, arenaområdet är redan skyltat, det krävs ökad riskmedvetenhet i och med arenan, 

gör Kristianstad till en nöjesstad, Kristianstad Arena är den enda arenan som är helt 

kommunalt finansierad, önskar fler positiva röster kring arenan, bra att folk reagerar, skapa 

en opinion och kommunen ska agera på de arenor där de gör någon skillnad. Ett mål som 

skiljer sig något från alla de andra på så sätt att det är helt neutralt, är det som redaktören på 

Kristianstadsbladet framför vid tre olika tillfällen, nämligen vi tar inte ställning i frågan. 

I texterna har det sammanlagt förekommit 58 olika mål. Demokratimålet har nämnts i både 

negativ och positiv bemärkelse och står därför med på båda sidor. Som synes i figur 2, har det 

förekommit 21 positiva mål medan 38 stycken har varit negativa. Vad som avgör om målen är 

negativa eller positiva är hur det tolkas utifrån kommunens handlande i arenafrågan. Ett mål 

som varken klassas som positiv eller negativ är, Vi tar inte ställning i frågan. 
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    Negativa mål   Positiva mål 

Figur 2 visar de positiva och negativa målen, samt en summering av antalet positiva resp. negativa mål.
  

Demokrati Öppen debatt 
Det byggs för 

många arenor 
 Demokrati 

Ingen 

folkomröstning 

Öppenhet från 

kommunen 

Genomlysning av hela 

frågan 

Ta emot folk som 

behöver oss 
 

Det går inte utforma 

alt. 
Våga satsa 

Utred alternativ Se över beslutet Sakfel i debatten  Handslaget positiv Beslutet gäller 

Noga processer Negativt handslag 

Hjälp ungdomar 

som behöver stöd 

och någonstans att 

vara 

 
Bygga och växa 

inför framtiden 

Arenafrågan inte så 

central som 

vård/skola 

Lyssna och ha 

respekt för invånarna 

Genomför en 

folkomröstning 

Attraktiva bostäder 

på Söder 
 

Arenan utvecklande 

för Kristianstad 

Arenan bra för 

ungdomen 

Sittande politiker 

missköter sig 

Arenan borde ha 

kommit till för 10 år 

sedan 

Satsa på det 

Kristianstad redan 

är bra på 

 IFK till elitserien Arenan behövs 

Satsa rätt Vård/skola/omsorg 

Hushåll med 

skattebetalarnas 

pengar 

 
Arena ett lyft för 

Kristianstad 

Använd rätt siffror i 

debatten 

Satsa på en annan 

arena 

Inte ha någon 

skattefinansierad 

arena 

Arenan behövs på 

andra håll 
 Locka besökare 

Öka 

attraktionskraften 

Satsa på att än en 

arena 
Ändra ett dåligt beslut Skepsis om arenan  Rätt information 

Gör Kristianstad 

unikt 

Strategiska 

framtidssatsningar 

Storhetsvansinne med 

arenan 

Arenan gynnar inte 

vardagsidrotten 
 

Byggandet av 

arenan ska inte störa 

de boende 

Gör Kristianstad till 

en nöjesstad 

Inte tillräckligt med 

info 

Vänta bygga till en 

lågkonjunktur 

Arenaområdet redan 

skyltat 
 

Fler positiva röster 

kring arenan 
Summa: 21 

Riskmedvetenhet 

med arenan 

Kristianstad Arena 

enda arena som är 

kommunalt 

finansierad 

Kommunen ska 

agera på de arenor 

där det gör någon 

skillnad 

Summa: 38 
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4.2 Beskrivningar av verkligheten 

Det flitigast förekommande målet demokrati följs av många olika verklighetsbeskrivningar. 

Många beskrivningar handlar om att beslutet är dåligt förankrat, flera aktörer saknar en 

föregående debatt och tycker att beslutet har gått för snabbt. Bland annat Duveborn har i en 

text redogjort för hur hela projektet från och med 2006 gått väldigt snabbt och att 

kostnadsökningen varit stor sedan beslutet börjat gå ”för fort”. Flera aktörer vars mål i 

argumentationen varit demokrati beskriver arenaprojektet som stort och viktigt, till och med 

den största investeringen i Kristianstad under modern tid, varpå de beskriver sitt missnöje 

med att politikerna inte lyssnar på medborgarna, att politikerna tycker sig veta bättre samt att 

det är förkastligt att kravet på folkomröstning varit avvisat innan namnlistorna kommit in. 

Vidare beskriver en oppositionspolitiker att de styrande politikerna inte förespråkar 

representativ demokrati. Det finns även en mindre del aktörer som tycker att informationen 

varit bristfällig och att alternativen inte har utretts. Gruppledaren för Socialdemokraterna i 

Hässleholm, Tommy Nilsson beskriver det som att demokratin kanske inte har utvecklats i 

samma takt som informationstekniken. Det finns dock en del beskrivningar som inte har 

samma ingång som ovan. En av gästskribenterna menar att oppositionspolitikerna vill ha 

folkomröstning eftersom utgången av beslutet inte passar dem. En ospecificerad aktör menar 

att folk ska låta politikerna göra det de är valda till, nämligen fatta beslut. 

Målen om öppen debatt, öppenhet från kommunen och noga processer föregås av liknande 

beskrivningar som de som är förknippade med demokrati. Aktörerna saknar en debatt och 

anser att beslutet är stort och viktigt. Dessutom upprör det att den totala kostnaden för arenan 

blev känd endast en vecka innan beslutet togs. Målen rymmer även beskrivningar som 

Tommy Nilsson var inne på, en ospecificerad aktör menar att kommunikation med 

medborgarna är viktigt. Vidare beskriver flera aktörer hur de upplever att från början skulle 

arenan inkludera en medfinansiär, men att kommunen av någon anledning nu slopat det 

kravet. En ospecificerad aktör tycker också det är underligt att inget företag vill vara med. 

Flera aktörer menar att en folkomröstning är ett sätt att öppna upp en debatt samtidigt som det 

medför noga processer, dessutom skriver en aktör att 64 % av kommuninvånarna vill ha en 

folkomröstning. En representant från Rösta om arenan skriver också att nätverket tänker 

fortsätta jobba för att få till stånd en folkomröstning. 

De andra närbesläktade målen till demokratimålet, det vill säga utred alternativ, se över 

beslutet och genomlysning av hela frågan, har stora likheter med varandra men också med 
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demokratimålet. Beskrivningarna handlar mestadels om två saker, för det första om 

folkomröstning, där beskrivningar handlar om hur många det är som skrivit på listorna, att 

folkomröstning är ett bra sätt att få frågan genomlyst, men också att det behöver inte vara fel 

med en folkomröstning oavsett vad man tycker om arenan. För det andra handlar 

beskrivningarna om det ekonomiska och missnöjet som finns med kostnaden för arenan, men 

också att skattebetalarna ska betala elitidrottens arena. Aktörerna vill även ha en chans att 

skapa alternativ då de inte upplever att det är så bråttom som beslutsfattarna hävdar. 

Ett av de mål kommunalpolitikerna som röstade för arenaprojektet oftast uttryckt är det om att 

ingen folkomröstning ska genomföras. Beskrivningarna kring målet är att det är olämpligt att 

folkomrösta, bland annat eftersom frågan om en folkomröstning kan tas upp först till hösten. 

Politikerna menar att de har använt sig av en tydlig demokrati och att beslutet redan är taget 

och att medborgarna kan lita på politikerna då de har diskuterat en arena i 20 år. Dock medger 

en kommunalpolitiker att kommunen varit dåliga på att informera, men samtidigt säger en 

annan politiker att de gick till val med att de ville ha en arena.  

Det motsatta målet om att en folkomröstning ska genomföras följs upp med beskrivningar 

nära sammanlänkade till Rösta om arenan. 3000 namn är insamlade och det finns namn över 

partigränserna. Vid en folkomröstning menar nätverket att det skulle bli ett nej till arenan. 

Nätverket skriver att detaljplanen inte träder i kraft förrän till sommaren, men att kommunen 

kommer att genomföra arenaprojektet oavsett namnlistorna. I likhet med de 

kommunalpolitiker som röstat för arena menar Rösta om arenan att kommunen har varit 

dåliga på att informera. 

De ospecificerade aktörerna samt de kommunalpolitiker som röstat mot arenan är de aktörer 

som har haft lyssna på och respektera invånarna som mål i sina argumentationer. 

Beskrivningarna kring målet pekar på en besvikelse över att politikerna inte förstår invånarna 

och att politikerna har tystat ner hela frågan. Både de ospecificerade aktörerna och 

oppositionspolitikerna upplever att det var för lite representanter från kommunen på 

informationsmötet om arenan, samtidigt som de tycker det är stor aktivitet kring frågan från 

medborgarnas håll. De politiker som två gånger uttryckte att det inte gick att utforma några 

vettiga alternativ i en folkomröstning beskriver verkligheten som att det blir dyrare om man 

väntar med att bygga och att vänta är det enda alternativet om det ska hållas en 

folkomröstning eftersom en sådan fråga kan tas upp först till hösten. De anser att det inte är 

rimligt att stoppa projektet, då de anser det vara viktigt att ge arbetarna klara besked. Den 



25 

politiker som uttryckte ett mål om att frågan inte var lika viktig som vård och skola, gör 

beskrivningen att frågan inte är så viktig att invånarna ska behöva folkomrösta om 

arenaprojektet. 

Beskrivningarna kring negativitet respektive positivitet till handslaget står i mångt och mycket 

emot varandra. De som är negativa menar att diskussionen varit bristfälligt och att alla partier 

inte har fått vara med, medan de som är positiva pekar på att man diskuterat länge, att 

enigheten är stor samt att det är viktigt med en gemensam framtidsvision inom kommunen. 

Det är relativt få verklighetsbeskrivningar till målet att de sittande politikerna missköter sig. 

Aktörerna hävdar att arenan inte hade behövt kosta så mycket, att kommunen har glömt 

informera invånarna om beslutet och att det är för stor partipiska i de kommunala partierna. 

Representanten från fotbollen i Balsby beskrev verkligheten på ett kort sätt angående sitt mål 

om att arenan borde ha kommit till för 10 år sedan. Han menar att det finns bättre 

förutsättningar i andra delar av Skåne samt bättre möjligheter mynnar i längden ut till 

landslagsspelare. 

Till skillnad från de två nyss nämnda målen som hade korta och få beskrivningar rymmer 

målen om att satsa på annat betydligt fler verklighetsbeskrivningar. De målen som inkluderas 

här är; satsa på annat, vård, skola och äldreomsorg, satsa på en annan arena, ingen 

skattefinansierad arena, satsa på annat än en arena samt strategiska framtidssatsningar. Av 

förklarliga skäl handlar många av beskrivningarna om att arenan inte behövs, en aktör 

uttrycker det som att arenan är överflödig, andra menar att arenan varken ökar Kristianstads 

attraktionskraft eller gynnar folkhälsan. Andra beskrivningar handlar om kostnaden för arena, 

där flera aktörer tycker att 500 miljoner kronor är för dyrt, och att skattebetalarna inte ska 

behöva betala för elitidrottens verksamhet. Kostnaden är också en faktor i de beskrivningar 

som handlar om att en arena i Hammar hade varit billigare och bättre, eftersom det inte är 

bottenlös mark där som på Söder. En aktör menar att en arena i Hammar hade gjort att 

kommunen fått pengar över till annat. En annan aktör menar att invånarna saknar satsningar 

på annat. Vidare beskriver aktörer de långa vårdköerna och de få platserna hos 

äldreomsorgen. Andra beskrivningar handlar om att kommunens anlitade professor är 

inkompetent, att Söder bara skulle bli en tom parkeringsplats om kommunen bygger arenan 

samt att Söder lämpar sig bäst för bostäder. 
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Tommy Nilssons mål som handlar om att kommunen bör ändra ett dåligt beslut och 

kommunens mål om att beslutet gäller skiljer sig i beskrivningar. Tommy Nilsson menar att 

Hammar är högst tillgängligt med kollektivtrafik och att idrottshallar räcker bra för 

skolidrotten i centrum. Kommunen skriver dock att de inte tänker ändra på beslutet. En 

beskrivning som dock återfinns hos båda aktörerna är att det råder missförstånd, Tommy 

Nilsson menar att Socialdemokraterna inte förstår väljarna, medan kommunen menar att 

tveksamheterna beror på missförstånd. 

De ospecificerade aktörer vars argumentationsmål var, storhetsvansinne med arenan, det 

byggs för många arenor och satsa på det Kristianstad redan är bra på, har en röd tråd i sina 

beskrivningar där det börjar med dem som tycker arenan är storhetsvansinne. De anser det 

vara naivt att tro att arenan kommer vara så positiv, de ser heller inte behovet av en arena 

samt att Kristianstad inte har de förutsättningar som behövs, i form av ett elitlag eller att 

arenan blir tillräckligt stor. Vidare byggs beskrivningarna på hos de aktörer vars 

argumentationsmål varit att det byggs för många arenor, med att det finns en överetablering 

av arenor och att om några år kommer arenorna gå med minus, varpå det finns en överdriven 

framtidstro på arenor. Sist i den lilla kedjan är de aktörer som anser att Kristianstad ska satsa 

på det Kristianstad redan är bra på. Istället för en arena tror de att ett operahus skulle locka 

företag och att en kultursatsning skulle locka besökare som stannar över natten vilket skulle 

leda till ökad handel för Kristianstad. De tre aktörer som menar att det behövs en arena på 

andra håll beskriver sitt mål med att fler golvytor och hallar behövs. Aktörerna vill även att 

man ska kunna ta bättre om hand om de lokala fotbollstalangerna eftersom många i nuläget 

får åka långa sträckor för att träna.  

Målen ta emot folk som behöver oss, attraktiva bostäder på Söder och hjälp ungdomar som 

behöver stöd och någonstans att vara har få verklighetsbeskrivningar. Beskrivningen för att ta 

emot folk var att det inte finns plats för fler flyktingar i nuläget. Attraktiva bostäder på Söder 

följs av beskrivningen att då skulle det bli pengar över till annat om det byggdes bostäder där 

istället för en arena. Slutligen beskrev aktören som ville ha hjälp åt ungdomar att Åhus 

camping behöver en badplats och att barn i nuläget behöver köras runt till badhus. 

Beskrivningarna till hushåll med skattebetalarnas pengar är relativt samlade och flera aktörer 

anser att hela projektet är en bisarr idé och att det är slöseri med pengar. Här står dock en mer 

positiv beskrivning i kontrast där kommunen beskriver kommunens solida ekonomi och låga 

låneskuld. Vidare finns det beskrivningar om att arenan inte hade behövt kosta så mycket, att 
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det inte finns pengar och att hela projektet kostar för mycket. Några ospecificerade aktörer 

menar att politikerna har förlorat medborgarnas förtroende och att debatt om beslutet saknats. 

En aktör tycker det är bra att kommunen satsar på vardagsidrotten, men att det krävs bättre 

kommunikationer. Sammanlagt återfinns över 30 beskrivningar av målet hushåll med 

skattebetalarnas pengar. 

Skepsisen mot vad arenan gör för kommunen beskrivs med 11 olika beskrivningar, bland 

annat att det blir en hård kamp om arrangemangen, då Helsingborg och Lund också bygger 

stort i samband med att sydvästra Skåne rent allmänt ligger före i byggandet. Vidare beskriver 

Kristianstadsbladet det stora motståndet till arenan som slår igenom i alla åldrar och kön. 7 av 

10 kvinnor vill ha en folkomröstning samt att samma siffra för männen är 6 av 10. 

Näsby IF som menar att arenan inte kommer att gynna vardagsidrotten skriver att det inte 

finns tillräckligt med hallar idag och att två nya golvytor inte kommer att lösa problemet. De 

nya golvytorna försvinner dessutom vid större evenemang.  

Per Persson och de fyra ospecificerade aktörerna vars mål var att låta Kristianstad bygga/växa 

inför framtiden beskrev en verklighet där de uppmanade att se till ett regionalt perspektiv 

samt att Kristianstad Arena skulle utgöra ett bra komplement till Malmö. Ett par av de 

ospecificerade aktörerna beskrev också hur de tyckte att Kristianstadsbor var för negativa och 

hur de själva tyckte man kunde låta det kosta pengar. Kristianstad har många artister och med 

arenan kan Kristianstad locka större artister, uppger en aktör. Per Persson menar att arenan 

skapar arbetstillfällen och att nya tider genererar nya behov och att det därför är naturligt att 

investera i framtiden. Dessa beskrivningar är nära sammanlänkade med de som ryms under 

målet våga satsa. Ytterligare beskrivningar hos de aktörer vars mål varit att man måste våga 

satsa är att det är nödvändigt att kunna skapa av egen kraft, att arenan är bra för handeln samt 

att det utvecklar en identitet för staden. En kommunalpolitiker menar också att det är en 

politikers uppgift att våga. En beskrivning som återfinns i målet om arenan är utvecklande för 

idrottslivet, är att föreningslivet behöver arenan. Ytterligare beskrivningar för att arenan är 

utvecklande för idrottslivet är att arenan skapar förutsättningar, att det råder brist på 

träningstider som det ser ut idag, att vi bör satsa på ungdomen samt att alla inte kan få sin 

egen arena. Målen om IFK till elitserien och arenan är bra för ungdomen innehåller liknande 

beskrivningar som senast föregående mål, bortsett från de specifika beskrivningarna om hur 

arenan påverkar just handbollen, där aktörerna beskriver en ökad publik och hur viktigt det är 

för IFK som förening. 
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En arena/evenemangsarena behövs, beskrivs av aktörerna som en förtjänstfull investering 

som kommunen kommer tjäna på, bland annat genom ökad handel, men den mest 

förekommande beskrivningen är att en arena kommer föreningslivet till godo. En beskrivning 

gör gällande att småpartier röstfiskar när de kräver en folkomröstning, men att det inte 

kommer bli någon folkomröstning eftersom allt kommit i fel ordning. 

De samlade målen om, en arena skulle vara ett lyft för Kristianstad, öka attraktionskraften 

och locka besökare har i grunden liknande beskrivningar. Aktörerna uppger att arenan 

kommer få Kristianstad att hänga med utvecklingen i sydvästra Skåne. En arena kommer ge 

möjligheten till stora evenemang och högklassig idrott, man ska inte bara haka upp sig bara på 

handbolls- VM utan måste se ur ett regionalt perspektiv. En aktör menar att arenan skulle 

dubbla omsättningen jämfört med den gamla idrottshallen. En annan aktör, från kommunen, 

uppger att arenan är en del i ett större projekt och att det finns ytterligare planer på bland 

annat kulturinvesteringar. 

Beskrivningarna som berör målen om information kring arenaprojektet, använd rätt siffror i 

debatten, det finns sakfel i debatten, det inte har förkommit tillräckligt med information och 

rätt information, har precis som många andra mål flera likheter med varandra. Av förståeliga 

skäl är beskrivningen om att det förekommer felaktigheter i informationen den gemensamma 

faktorn för de nyss nämnda målen. En aktör menar att media har en viktig funktion att sprida 

rätt information, vilket en ospecificerad aktör ifrågasätter om Kristianstadsbladet verkligen 

gör. Till en följd (?) av den felaktiga informationen menar en kommunalpolitiker att 

invånarna inte förstår vad arenan gör för kommunen. En aktör menar att det är den 

svårtolkade sekretesslagens fel att inte tillräckligt med information nått ut. Eva Mårtensson 

tillrättarvisar en del information som hon anser varit fel, bland annat att hela summan inte ska 

gå till arenan som sådan och att 80 % av kommunens budget går fortfarande till 

skola/vård/omsorg. 

De resterande målen som jag tidigare skrev saknar bredd bland andra aktörer innehåller 

mestadels få beskrivningar och som redan kommit fram i andra mål, exempelvis att arenan ger 

arbetstillfällen, att det är naturligt att satsa i framtiden, chans till stora evenemang i 

Kristianstad, Kristianstadsbor är negativa samt beskrivningar om folkomröstningen huruvida 

en sådan ska hålla och på vilka grunder. Målet om att Kristianstadsbladet inte tar ställning 

skiljer sig här något och omfattar med 12 beskrivningar fler beskrivningar än övriga mål. 
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De mål som underbyggts av flest beskrivningar är av förklarliga skäl de som har uttryckts av 

flest aktörer. En genomgående trend är alltså att de mål som uttrycks av flest aktörer är också 

de med flest beskrivningar, inte bara sammanlagt utan även utslaget per aktör. 

Beskrivningarna kring målen om attraktiva bostäder på Söder har exempelvis en beskrivning, 

medan om man slår ut de ospecificerade aktörernas beskrivningar på antalet gånger de 

uttryckt ett demokratimål har de i genomsnitt lite knappt tre beskrivningar. Slutligen är 

tendensen även att de mål som är nära besläktade med andra mål är de som har flest 

beskrivningar. 

4.3 Handlingsrekommendationer 

Avsnittet ämnar redogöra för vilka handlingsrekommendationer som förekommit i de olika 

målen. Som en avslutning på avsnittet gör jag en sammanställning av vilka mål som 

innehåller hög, mellan eller låg andel konkreta handlingsrekommendationer i relation till 

antalet icke-konkreta handlingsrekommendationer. Ett mål med uteslutande konkreta 

handlingsrekommendationer har alltså hög andel konkreta handlingsrekommendationer. 

Demokratimålet med tillhörande målen, öppen debatt, öppenhet från kommunen och noga 

processer, har flera handlingsrekommendationer som syftar till samma åtgärd. Den vanligast 

förekommande är att kommunen bör arrangera en folkomröstning, ytterligare aktörer vill att 

invånarna ska skriva på listorna som kräver en folkomröstning. Andra aktörer vill att 

kommunen ska bryta tystnaden och börja agera, en del aktörer vill agera via broschyrer och 

extranummer av tidningar. Flytta fram arenaprojektet till nästa val och utred under tiden andra 

förslag, menar vissa aktörer medan en aktör till och med vill se ett nyval.  Bland de mer 

positiva handlingsrekommendationerna finns rekommendationer som innebär att invånarna 

ska låta politikerna göra det de är valda till och därmed bygga arenan.  

Handlingsrekommendationerna till målen utred alternativ, se över beslutet och genomlysning 

av hela frågan skiljer sig inte så mycket från de ovanstående. De är färre till antalet men 

ovanstående fångar i dem. Den vanligaste rekommendationen är att hålla en folkomröstning i 

frågan, få fler till att skriva på namnlistorna samt skjuta upp frågan till valet 2010.  

Handlingsrekommendationer till målet att genomför en folkomröstning återfinns också bland 

demokratimålen men är färre till antalet. Rekommendationerna lyder; genomför en 

folkomröstning, fortsätt samla in namn till listorna och ta upp frågan i fullmäktige. Det 

motsatta målets handlingsrekommendationer är dels så raka som att det inte ska vara någon 
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folkomröstning, men också att man ska låta de som har helheten bestämma och att man ska 

respektera utgången av valet. En kommunpolitiker ser också kommunens behov av att 

förbättra sig på att informera. Det sammanlänkade målet att lyssna och ha respekt för 

invånarna underbyggs med samma handlingsrekommendationer som tidigare mål, med att 

flytta fram arenafrågan till nästa val, stoppa arenan samt genomför en folkomröstning. En 

rekommendation skiljer sig dock från de tidigare, nämligen satsa på vård/skola/omsorg. 

Vård/skola/omsorg som är en rekommendation som står i direkt motsats till målet om att 

arenafrågan är inte så central som vård/skola och som därför inte bör folkomröstas om. 

Rekommendationen till sistnämnda målet är istället att kommunen ska bygga arenan. Den 

försvarande aktören med målet, det går inte utforma alternativ rekommenderar att ingen 

folkomröstning ska genomföras samt att beslutet fortsatt gäller. 

Målen som tar ställning till handslaget, som i flera avseenden hade motstående beskrivningar 

har också motstående handlingsrekommendationer. Rekommendationen från de negativt 

inställda aktörerna vill omarbeta handslaget medan de som är positiva inte vill ändra något 

samt att inget ska rivas upp vid något maktskifte. 

Samma som det är för många andra mål så är det samma handlingsrekommendationer som 

finns i tidigare mål som finns i sittande politikerna som missköter sig. De tre 

handlingsrekommendationerna är att politikerna ska förklara sitt beslut, lyssna på väljarna 

samt att de inte ska bygga arenan. 

Handlingsrekommendationen till att arenan borde ha kommit till för 10 år sedan hör samman 

med de mål som vill satsa på annat, eftersom rekommendationen är att bygga konstgräsplaner 

ute i stadsdelarna. Vidare liknar handlingsrekommendationerna varandra mellan alla de mål 

som syftar till att kommunen ska satsa på annat; låt företag vara med, satsa inte på arenan och 

då förelår en del aktörer att kommunen ska satsa på det vi redan har, ett operahus eller på 

golvytor utan läktare. En rekommendation med stor bredd bland aktörerna och målen är att 

bygga en arena i Hammar istället och inte på bottenlös mark som på Söder. Vidare återfinns 

även under dessa mål att det bör genomföras en folkomröstning, kolla upp andra alternativ 

samt att skjuta upp frågan till nästa val. 

Lite oväntat står inte handlingsrekommendationerna i motsats till varandra när det gäller 

Tommy Nilssons mål att ändra ett dåligt beslut och beslutet gäller från kommunen. Tommy 

Nilsson vill se en arena i Hammar men också att skjuta upp frågan till valet 2010. Kommunen 

rekommenderar mer samtal med medborgarna samt att om folk vill rösta så varför inte. 
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Målen storhetsvansinne med arenan, satsa på det Kristianstad redan är bra på, ta emot folk 

som behöver oss, attraktiva bostäder på Söder, hjälp ungdomar som behöver stöd och 

någonstans att vara, rekommenderar alla att det ska satsas på annat, exempelvis starta ett 

operahusprojekt, bygg arenan i Hammar, bygg bostäder på Söder, satsa pengar över hela 

Kristianstad och satsa inte på någon arena. Den aktör som anser att det byggs för många 

arenor rekommenderar till skillnad från övriga mål att avvakta och se. 

Flera olika handlingar rekommenderas till målet att hushålla med skattebetalarnas pengar, 

det vanligast förekommande är låt företag medfinansiera, folkomrösta i frågan, satsa på annat. 

Exempel på andra rekommendationer är lyssna på folket, dämpa arenaivern och vila frågan 

till nästa val. 

Kristianstadsbladets skepsis mot arenan saknade vid ett tillfälle handlingsrekommendation, 

men vid det andra rekommenderades att kommunen inte skulle tro att arenan ekonomiskt ska 

bäras av artistbesök. När Näsby IFs representant menar att arenan inte gynnar 

vardagsidrotten rekommenderar han istället att kommunen ska anlägga konstgräsplaner ute i 

stadsdelarna. 

Handlingsrekommendationerna till bygga och växa inför framtiden, våga satsa, arenan är 

utvecklande för idrottslivet, IFK till elitserien och utveckla idrottslivet är till stor del de 

samma, med flera förespråkare för att arenan ska byggas. Andra rekommendationer är att se 

ur ett längre perspektiv, sluta gnälla samt bygg även Kulturum och badhus. Aktören som 

anser att arenan är bra för ungdomen rekommenderar dock att bygga små hallar ute i 

stadsdelarna.  

Aktörerna som anser att en arena behövs (inkl. en evenemangsarena) rekommenderar flera 

aspekter kring en folkomröstning. En aktör menar att man ska tänka efter innan man ställer 

krav på en folkomröstning medan två andra aktörer vill ha en folkomröstning, en fjärde aktör 

rekommenderar dock att det inte ska vara någon folkomröstning i frågan. 

Målen en arena skulle vara ett lyft för Kristianstad, öka attraktionskraften och locka besökare 

har få andra handlingsrekommendationer än att just bygga arenan.  

De aktörer vars mål är använda rätt siffror i debatten och rätt information rekommenderar till 

att bidra och använda rätt och korrekt information. Målet om sakfel i debatten för sina 

handlingsrekommendationer till att beslutet gäller, att all information ska redovisas samt att 
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ingen folkomröstning ska hållas. Kristianstadsbladet rekommenderar för sitt mål det inte har 

förkommit tillräckligt med information, att kommunen ska se över sina rutiner.  

Kristianstadsbladet uppger att de inte tar ställning i frågan och rekommenderar för sitt mål att 

informera läsarna och kritiskt granska kommunen. Kristianstadsbladet uppmanar även till att 

göra skillnad på krönikor och nyhetsrapportering. 

I de så kallade resterande målen finns det inget riktigt mönster i 

handlingsrekommendationerna och många rekommendationer saknar också anknytning till 

övriga rekommendationer till andra mål. Exempel på ”nya” rekommendationer är genomför 

en ny riskbedömning kring arenan, bygg arenan vid en lågkonjunktur, komplettera arenan 

med en velodrom, ändra skyltningen när arenan tillkommit samt var positiv.  

Nedan i figur 3 följer en sammanställning av målen och deras andel konkreta 

handlingsrekommendationer. För att få andelen konkreta handlingsrekommendationer har jag 

dividerat antalet konkreta handlingsrekommendationer med det totala antalet 

handlingsrekommendationer inom varje mål. En konkret handlingsrekommendation är en som 

tydligt uttrycker vad som bör göras. Rekommendationen att genomföra en folkomröstning är 

ett exempel på en konkret handlingsrekommendation, medan se över rutinerna är en något 

mer diffus rekommendation. 
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Mål med hög andel konkreta h.rek Mål med mellanandel konkreta h.rek      Mål med låg andel konkreta h.rek 

Utred alternativ, se över beslutet, 
genomlysning av hela frågan (3/3) 

Demokrati, öppen debatt, öppenhet 
från kommunen, noga processer 

(6/9) 

Sittande politiker missköter sig 
(1/3) 

Arenafrågan inte så central som 
vård/skola (1/1) 

Genomför/genomför inte en 
folkomröstning, lyssna och ha 

respekt för invånarna (4/7) 
Det byggs för många arenor (0/1) 

Går inte utforma alternativ (2/2) Negativt/positivt handslag (1/2) 
Använd rätt siffror/information 

(0/1) 

”Satsa på annat”, arenan borde ha 
kommit till för 10 år sedan (9/11) 

Ändra ett dåligt beslut, beslutet 
gäller (2/4) 

Inte tillräckligt med information 
(0/1) 

Storhetsvansinne med arenan, satsa 
på det Kristianstad redan är bra på, 

ta emot folk som behöver oss, 
attraktiva bostäder på Söder, hjälp 
ungdomar som behöver stöd och 

någonstans att vara (4/5) 

Bygga och växa inför framtiden, 
våga satsa, arenan är utvecklande 

för idrotten, IFK till elitserien, 
utveckla idrottslivet (2/4) 

Tar inte ställning (0/1) 

Skepsis mot arenan, arenan gynnar 
inte vardagsidrotten (2/2) 

Hushåll med skattebetalarnas 
pengar (3/6) 

- 

Arenan är bra för ungdomen (1/1) Arenan behövs (2/3) - 

Arenan ett lyft för Kristianstad, 
öka attraktionskraften, locka 

besökare (1/1) 
Sakfel i debatten (2/3) - 

Övriga (4/5) - - 

Figur 3 visar de mål som har hög, mellan eller låg andel konkreta handlingsrekommendationer. I kursiv stil 
visas även de antalet konkreta handlingsrekommendationer som förekommit i relation till det totala antalet 
handlingsrekommendationer till målen. 

 

  

 

 

 

 

 

 



34 

5. Resultat 
 

Under kapitlet följer det resultat som jag har kommit fram till under uppsatsen, det vill säga 

jag ämnar svara på mina frågor om; Vilka aktörer deltar i det offentliga samtalet kring 

Kristianstad Arena? Vilka är de argument som förs fram? Vilka tydliga skillnader i 

argumenten finns det mellan aktörerna? Svaren struktureras upp genom att jag fullföljer mitt 

syfte och kategoriserar både aktörerna och argumenten. Frågorna kommer att besvaras först 

var för sig, för att i slutet av kapitlet redovisas i en kort samlad slutsats. 

5.1 Vilka aktörer deltar i artikuleringen kring Kristia nstad Arena? 

Bland de många olika aktörerna är det möjligt att kategorisera dem efter deras olika drag och 

vilka de kan sägas representera. Redan i analysen gjordes det några grövre indelningarna, så 

som kommunalpolitiker som röstat för respektive emot Kristianstad Arena. När ett mål, 

beskrivning eller rekommendation gällde båda sidorna benämnde jag de som 

kommunalpolitiker, vilket också här i resultatet bildar min första kategori aktörer.  

I kategorin kommunalpolitiker ryms alltså alla de kommunalpolitikerna som finns 

representerade i något kommunalt parti i Kristianstad kommun. Kategorimedlemmar för 

kommunalpolitiker representerar alltså ett politiskt parti som finns representerat i fullmäktige 

i Kristianstad.  

Förutom kommunalpolitikerna fanns det två aktörer som agerade i egenskap av ett visst 

politiskt tycke eller ideologi. Dessa aktörer är Tommy Nilsson, som är kommunalpolitiker i 

grannkommunen Hässleholm, samt Grön Ungdom som är nära knutna till den politik och 

ideologi som miljöpartiet förespråkar. Dessa aktörer kan inte sägas tillhöra samma kategori 

som kommunalpolitikerna eftersom de inte agerar som folkvalda i den kommunen som det 

beslutats i angående Kristianstad Arena. De kan heller inte klassas som privatpersoner när de 

tydligt går att identifiera till något annat, varpå de skapar en egen grupp kallad politiskt 

bundna tyckare. 

Som en följd av de politiskt bundna tyckarna finns det även en kategori aktörer som inte är 

politiskt bundna men som går att identifiera till någon grupp eller liknande. Det här är den 

kategorin som innehåller största variation och kräver därför sin förklaring. De aktörer som är 

med i kategorin politiskt obundna tyckare är aktörer som antingen tillåts tycka något men gör 

det för någon annan aktörs räkning, eller som i fallet med Eva Mårtensson som representerar 



35 

kommunen men ska vara politiskt neutral. Eva Mårtensson är informationschef på kommunen 

och tar enligt sig själv inte ställning men argumenterar ändå för att rätt information ska 

användas. De andra aktörerna som finns representerade i den här kategorin är 

Kristianstadsbladets gästskribenter Sven-Olof Collin, Sven Bergquist och Douglas 

Brommesson, Kristianstadsbladets politiske ledare Jonas Duveborn, Kristianstadsbladets 

sportchef och krönikör Patric Nilsson samt nätverket Rösta om arenan. Gästskribenterna 

skriver i egenskap av deras titlar (professor i företagsstyrning, fristående skribent samt 

statsvetare) men för Kristianstadsbladets räkning. Ungefär det samma gäller Patric Nilsson 

och Jonas Duveborn som tillåts ta ställning i frågan, men skriver för Kristianstadsbladets 

räkning. Den sista aktören i kategorin är Rösta om arenan är med i egenskap av att de är ett 

politiskt obundet nätverk som jobbar för att få till en folkomröstning om Kristianstad Arena. 

Det går att argumentera för att nätverket borde vara under politiskt bundna tyckare eller 

kommunalpolitiker då det är skapat av representanter från fullmäktige som i sin tur 

representerar vänster- respektive miljöpartiet. Men eftersom de uppger sig vara ett politiskt 

obundet nätverk väljer jag att kategorisera det som en politiskt obunden tyckare.  

De som benämns som ospecificerade aktörer är de aktörer vars texter inte har kunnat hänföras 

till något, dessa aktörer klassas som privatpersoner. Anledningen till att jag inte kategoriserar 

dem som kommuninvånare som Mathias Henriksson, är att det finns en möjlighet att de som 

skrivit inte bor i kommunen, utan kommer från någon grannkommun dit Kristianstadsbladet 

når med sin täckning. Hade jag då kategoriserat de ospecificerade aktörerna som 

kommuninvånare finns det en möjlighet att den blivit missvisade.  

Företagsnätverken Kristianstad Företagsgrupp och Företagarna representerar tillsammans med 

företagen C4 Teknik, Kristianstads Arena AB och Södra Kasern Entertainment kategorin 

näringslivet. Kategorin innehåller alltså de aktörer som kan sägas tala ur näringslivets 

perspektiv. Arenaprojektet involverar bara lokala företag och företagsnätverk i texterna, och 

därför kan kategorin stramas åt lite och benämnas lokalt näringsliv.  

Kristianstadsbladet stod ofta som undertecknad för texter, men nästan lika ofta var det andra 

aktörer än journalisterna som kom till tals varpå aktören blev klassad som annan än 

Kristianstadsbladet. Kristianstadsbladet var det enda medium som kom till tals och skapar 

därför en egen kategori, media. Av samma anledning som jag döpte privatpersoner till 

privatpersoner och inte kommuninvånare, benämner jag inte medie- kategorin som lokal 
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media, då Kristianstadsbladets täckning är något större än kommunen. Kristianstadsbladet 

sågs som aktör i nio av de analyserade texterna. 

IFK Kristianstad, Näsby IF, Åsums BK och Österslövs IF bildar tillsammans aktörskategorin 

föreningslivet. De fyra aktörerna har det gemensamt att de talar ur sin förenings synpunkt, hur 

Kristianstad Arena påverkar klubben och/eller hur de ser på arenasatsningen ur idrottens 

perspektiv.  

Det offentliga samtalet kring Kristianstad Arena innehåller allstå sju olika aktörsgrupper som 

alla representerar olika delar och institutioner. I Figur 4 sammanfattas de sju grupperna samt 

de aktörer som grupperna består av. 

Kommunalpolitiker  Kommunalpolitiker som finns representerade i fullmäktige 

Politiskt bundna 
tyckare 

 
Tommy Nilsson, Grön Ungdom 

Politiskt obundna 
tyckare 

 Sven Bergquist, Sven-Olof Collin, Douglas Brommesson, Jonas Duveborn, Patric 
Nilsson, Rösta om arenan, Eva Mårtensson 

Privatpersoner  Ospecificerade aktörer 

Lokalt näringsliv 
 Företagarna, Kristianstad Företagsgrupp, Kristianstads Arena AB, Södra Kasern 

Entertainment, C4 Teknik 

Media  Kristianstadsbladet 

Föreningsliv  IFK Kristianstad, Näsby IF, Åsums BK, Österslövs IF 

Figur 4 visar de olika aktörsgrupper samt aktörer som deltar i artikuleringen kring Kristianstad Arena. 

 

5.2 Vilka är de argument som förs fram? 

Den stora mängd olika argument går att dela in i mindre grupper av argument. Här väljer jag 

att först dela in dem i tre huvudkategorier, som i sin tur innehåller underkategorier av 

argument. Huvudkategorierna är beslutet, arenan och debatten och är ganska talande för vilka 

typer av underkategorier de har. Beslutskategorin innefattar de argument som handlar om 

beslutet som sådant; hur det är taget, vad beslutet betyder, hur det uppfattas och så vidare. I 

arenakategorin finns de argument som handlar om arenan och inte beslutet i sig. Argumenten i 

den här kategorin handlar exempelvis om vad arenan innebär och andra argument som syftar 

till arenans funktion. Både besluts- och arenakategorin innehåller inslag av argument som på 

ett eller annat sätt involverar folkomröstningen. De argument som huvudsakligen handlat om 

folkomröstningen har jag valt att klassificera i beslutskategorin, medan de argument som inte 

huvudsakligen behandlat folkomröstningen har klassificerats efter sitt huvudsakliga syfte. I 
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den sista kategorin, debattkategorin, finns de argument som inte kopplas till beslutet eller 

arenan utan snarare till debatten om arenan och beslutet. Typiska argument i debattkategorin 

är de som handlar om informationen som används i debatten. 

5.2.1 Beslutet 

Beslutskategorins olika argument är oftast av den negativa karaktären. Det finns inslag av 

positiva argument i exempelvis demokratimålet, men sett över hela kategorin förekommer här 

negativa argument sett till kommunens handlande. Kategorin har en mellan-andel konkreta 

handlingsrekommendationer, med cirka 65 % konkreta handlingsrekommendationer när man 

räknar ut den totala andelen konkreta rekommendationer av det totala antalet 

rekommendationer inom kategorin. 

Kategorin är uppdelad i sex olika underkategorier. Den första kategorin som också är den 

kategori som fångar flest argument av det offentliga samtalet är demokrati. 

Demokratiargumenten är många och innehåller exempelvis målbeskrivningar som negativt 

med handslaget, noga processer och öppenhet. Demokratiargumenten föregås vanligen av 

många verklighetsbeskrivningar.  

Den andra underkategorin folkomröstning innehåller alla typer av argument angående 

folkomröstning. I denna kategori återfinns mål som genomför en folkomröstning, ingen 

folkomröstning ska äga rum om arenabygget och lyssna och ha respekt för invånarna. Även 

folkomröstningsargumenten är ofta underbyggda med flera verklighetsbeskrivningar, 

exempelvis att kommunen har varit dåliga på att informera och att det är olämpligt att 

folkomrösta.  

Klagomål på politikerna innehåller många argument, men som oftast inte uttrycks av lika 

många aktörer som till exempel folkomröstningsargumenten, därför innehåller de inte heller 

någon större mängd beskrivningar över lag. Mål som ändra ett dåligt beslut, storhetsvansinne 

med arenan och vänta på lågkonjunktur är typexempel på mål som förekommer i den här 

underkategorin.  

Andra satsningar är den fjärde underkategorin till beslutet och innehåller både väl 

underbyggda mål i form av många beskrivningar, men också en del mål som ha enstaka 

beskrivningar. Exempel på de mål som syftar på andra satsningar är, ta emot folk som 

behöver oss, satsa på en annan arena och vård/skola/äldreomsorg. De två sistnämnda är 
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exempel på mål som har många beskrivningar medan det första är ett mål med bara en 

beskrivning.  

Underkategorin om ansvarsfylld politik är en kategori som inte innehåller någon större mängd 

mål, men dock många beskrivningar. Hushållning med skattebetalarnas pengar är det mål som 

flest aktörer har uttryckt och innehåller sammanlagt över 30 beskrivningar.  

Slutligen innehåller beslutskategorin en typ av argument som handlar om informationen kring 

Kristianstad Arena. Det är Kristianstadsbladet som framför ett mål där de inte har funnits 

tillräcklig information till invånarna med beskrivningen att kommunen varit osäkra på 

sekretesslagen. Detta argument hamnar inte under debattkategorin, eftersom det handlar om 

informationen om beslutet innan det var taget och inte om själva debatten, som argumenten 

handlar om i debattkategorin. 

5.2.2 Arenan 

Till skillnad från beslutskategorin innehåller arenakategorin nästan uteslutande positiva 

argument sett till kommunens agerande. I kategorin ryms endast två mål som ses som 

negativa, övriga är positiva. När det gäller handlingsrekommendationerna är det en hög andel 

konkreta sådana. Cirka 70 % av de totala handlingsrekommendationerna är konkreta i 

förhållande till det totala antalet handlingsrekommendationer i kategorin. 

Arenakategorins argument handlar om själva Kristianstad Arena och innehåller en större 

underkategori som fyller största delen av hela kategorin, samt två mindre underkategori som 

innehåller något färre argument och förekomster i artikuleringen. 

Den stora underkategorin innehåller argument som syftar till satsning, innehåller exempelvis 

mål som arenan behövs, öka attraktionskraften och locka besökare. Underkategorin innehåller 

alltså även de argument som syftar till att Kristianstad utvecklas med arenan. Beskrivningarna 

är ofta många och framför allt de mål som uttrycker en satsning på Kristianstad Arena är väl 

underbyggda med flera beskrivningar.  

Den första mindre underkategorin består av argument som syftar till brukarnas utveckling. Ett 

exempel på mål är arenan är utvecklande för idrottslivet, och innehåller relativt många 

beskrivningar trots de få förekomsterna i artikuleringen.  

De argument som menar att Kristianstad Arena inte får önskad effekt är de argument som 

samlas i den sista underkategorin. Målen i denna kategori är få men har desto fler 
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beskrivningar, där ett exempel är skepsis mot arenan som har 11 beskrivningar trots att målet 

bara återkommer två gånger i artikuleringen. 

5.2.3 Debatten 

Den sista huvudkategorin av argument som förekommit i artikuleringen kring Kristianstad 

Arena är debattkategorin som innehåller de argument som inte handlar om vare sig beslutet 

eller arenan utan om debatten som ett eget objekt. Tre kategorier som alla har det gemensamt 

att de består av få aktörer och mål. Två av fem handlingsrekommendationer är konkreta i den 

här kategorin, vilket klassas som relativt lågt. 

Första kategorin handlar om information, och Eva Mårtensson är den som med sitt mål om 

rätt information i debatten som utgör kategorin. Det finns argument som i sig är informativa i 

övrigt, men Eva Mårtensson är den som för en argumentation som sedan mynnar ut i en 

handlingsrekommendation om rätt information. Beskrivningarna är relativt många och 

handlar om de felaktigheter som förekommit kontra den information som är rätt.  

Argument som uppmanar till fortsatt deltagande i debatten och att man ska kämpa på för sin 

synpunkt är de argument som utgör underkategorin deltagande. Mål som ryms i kategorin är 

bland annat fler positiva röster kring arenan och bra att folk reagerar. Dessa mål har relativt få 

beskrivningar och aktörer. 

Den sista underkategorin består uteslutande av argument från Kristianstadsbladet och består 

av det neutrala ställningstagandet uttryckt i målet, vi tar inte ställning i frågan. Målen har 

trots sin enda aktör i Kristianstadsbladet och sina tre förekomster 12 stycken beskrivningar. 

Figur 5 nedan sammanställer de olika typer av argument som det offentliga samtalet kring 

Kristianstad Arena innehåller. Figuren visar också de olika typer av argument i form av 

underkategorier som de huvudkategorierna består av. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Beslutet  Demokrati, folkomröstning, klagomål på politikerna, andra satsningar, ansvarsfylld 
politik, information 

Arenan  Satsa, brukarnas utveckling, får inte önskad effekt 

Debatten  Korrekt information, deltagande, neutralt ställningstagande 

Figur 5 visar de tre stora delarna som argumenten kring Kristianstad Arena handlar om, det vill säga 
huvudkategorierna i argumentationen samt de mindre argumentationsdelar som argumenten kan delas upp i, 
alltså de underkategorier av argument som huvudkategorierna består av. 
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5.3 Vilka tydliga skillnader i argumenten finns det mellan aktörerna? 

När de olika typerna av argument sätts i relation till hur många mål de olika aktörsgrupperna 

har uttryckt tillhörande varje argumentgrupp åskådliggörs de skillnader som finns mellan de 

olika aktörsgrupperna.  

 

Figur 6 visar de aktörsgrupper 
och i vilken utsträckning de 
uttryckt mål tillhörande de 
olika argumentgrupperna. 

 

 

 

 

 

Som figur 6 visar skiljer det sig åt mellan aktörerna när det kommer till vilka sorts argument 

de för fram. Kommunalpolitiker tillsammans med privatpersoner liknar varandra och 

argumenterar främst om mål som har med beslutet att göra, en del arenaargument förs även 

fram. De politiskt bundna och obundna tyckarna liknar också varandra och argumenterar 

nästan uteslutande om beslutet. Näringslivet lägger relativt jämn tonvikt mellan besluts- och 

arenaargument, medan de precis som föreningslivet utesluter debattargument. Föreningslivet å 

andra sidan lägger störst tonvikt vid arenaargument medan media riktar in sig på arena- och 

debattargument.  

5.4 Slutsats 

Det offentliga samtalet kring Kristianstad Arena innehåller sju olika grupper av aktörer, som 

uttrycker huvudsakligen tre olika sorters argument. Sinsemellan skiljer aktörerna sig åt 

beträffande vilka argument de uttrycker. Figur 6 ovan får stå för det sammanfattande 

resultatet av den här uppsatsen, vars syfte har varit att klargöra de olika aktörer som deltagit i 

det offentliga samtalet kring Kristianstad Arena, tydliggöra de stora blocken av argument som 

förekommer samt hur argumenten skiljer sig mellan aktörerna.  

 

 

 Beslutet Arenan Debatten 

Kommunalpolitiker 10 6 1 

Politiskt bundna tyckare 4 0 1 

Politiskt obundna tyckare 10 1 1 

Privatpersoner 16 4 1 

Lokalt näringsliv 2 3 0 

Media 1 3 2 

Föreningsliv 2 4 0 
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5.5 Metodiska reflektioner och avslutande diskussion 

En insikt jag har kommit till när jag har skrivit min uppsats men kanske framför allt när jag 

analyserade mitt material är hur subjektiv argumentationsanalysen egentligen är. 

Benämningarna på de olika målen, beskrivningarna och handlingsrekommendationerna skulle 

kunna döpas till något annat som i slutändan efter alla ”steg” i analysen hamna som ett annat 

slags argument jämfört med vad det gjorde med min benämning. I slutändan kanske inte en 

argumentationsanalys är det bästa sättet att undersöka en artikulering där många 

”ofullständiga” argumentationer förekommer. Det hela leder ibland till att en högst subjektiv 

bedömning äger rum när det är svårt att hitta en logik i argumentationen.  

Min uppsats har försökt klargöra vilka aktörer och argument som förekommit kring en debatt 

kring ett beslut som redan tagits när debatten ägt rum. En fråga jag ställer mig är vad en sådan 

debatt egentligen ger. Jag reflekterade över det redan i det inledande kapitlet där jag beskrev 

hur en debatt alltid har ett demokratiskt syfte. Jag för även ett kort resonemang kring ett 

eventuellt kunskapskapande och en informationsspridning. Informationsspridningen har 

onekligen skett vid exempelvis Eva Mårtenssons inlägg fyllt med information. Frågan är om 

alla debatter har en indirekt funktion som informationsspridare? Vidare forskning har goda 

möjligheter att reda ut en sådan frågeställning. I ämnet skulle det även vara givande att utföra 

vidare forskning om en debatt vars diskussionsämne inte är beslutat om och sedan dra 

paralleller för vilka skillnader och likheter det finns mellan aktörerna men framför allt mellan 

argumenten.  

För egen del, för det första som forskande student ser jag att viss argumentation inte varit väl 

underbyggd med vare sig korrekt information eller med strukturerade mönster. Dock är dessa 

argument lika viktiga som alla andra då de trots allt utgör ett inlägg i debatten. För det andra 

har jag en egen åsikt om hela arenaprojektet. Som synes har kommunen inte lyckats fullfölja 

alla deliberativa mål eftersom invånarna faktiskt känner sig underinformerade samt förda 

bakom ljuset. Däremot anser jag att det är en spännande satsning som jag tror kan ge 

inomhusidrotterna ett stort lyft i Kristianstad. Ett bygge ger nämligen inte bara nya 

möjligheter, utan även ny motivation och spännande experimentlusta med nya tillgångar. 

En intressant notis i sammanhanget är att under tiden min uppsats har skrivits har kommunen 

tagit bort Kristianstad Arena under sin flik med aktuella händelser, även en del dokument har 

försvunnit, vilket tyder på att kommunen nu tycker att beslutet är färdigframställt.  
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