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ABSTRACT 
 
 
Alriksson, J. 2013. Idrott som platsmarknadsföring: En studie av idrottens roll i Växjö kommuns 
marknadsföringsarbete. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 
 
Platsmarknadsföring är ett forskningsfält där marknadsföring av länder, regioner och städer studeras. I denna 
uppsats kommer exempel visas på vilka möjligheter och problem som uppkommer när elitidrott på nationell nivå 
används i städers marknadsföringsarbete. På så vis fylls ett tomrum i forskningen om platsmarknadsföring 
genom idrott, som tidigare mestadels behandlat så kallade megaevent och deras påverkan på större städer. 
Uppsatsen kategoriseras som en deskriptiv fallstudie av Växjö, och avser att grundligt beskriva Växjös arbete 
utifrån det formulerade syftet. Empiriskt vilar studien på fyra semistrukturerade intervjuer, vilka analyseras med 
hjälp av ett på förhand uppställt teoretiskt ramverk. De få gånger idrott uppmärksammas i Växjös 
marknadsföringsarbete sker detta på ett indirekt vis, då större idrottsevenemang knyts till Växjös nuvarande 
varumärke. Dock görs ingen direkt marknadsföring av stadens idrottsklubbar eller den nybyggda Arenastaden. 
Detta kan förklaras av att det är problematiskt att inkorporera idrotten i kommunens nuvarande varumärke på 
grund av hur detta är utformat. Studien visar att det emellertid finns mycket goda förutsättningar för att 
fortsättningsvis använda idrott i Växjös marknadsföringsarbete. 
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PROLOG 
 

I slutet av 1960-talet snittar Östers IF från Växjö över 15000 besökare på sina 
hemmamatcher och vinner, som första och hittills enda nykomling Allsvenskan i fotboll. 
Staden har vid den här tiden cirka 30 000 invånare. I Björn Borgs fotspår träder en ny 
generation tennisspelare fram. Mats Wilander, Magnus Larsson och Jonas Björkman når alla 
den absoluta världstoppen och Växjö TS förlänger det svenska tennisundret. Väster ut, under 
den ovanligt varma fotbollssommaren 1994 är Österprofilerna Tommy Svensson 
förbundskapten och Tomas Ravelli straffhjälte. Och när så de olympiska spelen till slut 
återvänder till Aten 2004 förundras en hel värld över den tjugoettåriga superstjärnan 
Carolina Klüft, guldmedaljör i sjukamp. Mitt i världens blickfång – och från Växjö. Med den 
bakgrunden är det kanske inte så konstigt ändå, att Sveriges 23:e största kommun (Statistiska 
centralbyrån) för tillfället är den enda, förutom Stockholm och Göteborg, som 2013 har lag i 
de tre största lagsporternas högsta serier. Idrotten riktar folks blickar mot Växjö – men 
utnyttjar kommunen uppmärksamheten fullt ut? 
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1. INLEDNING 
 
Denna uppsats kommer behandla städers möjlighet att dra nytta av idrotten genom att använda 
den som ett redskap i sitt marknadsföringsarbete. I fokus är Växjö, en medelstor svensk stad, 
mitt i de småländska skogarna. På bara ett par år har Arenastaden vuxit fram, samtidigt som 
Östers IF (fotboll), Växjö Lakers (hockey) och Växjö IBK (innebandy) tagit steget upp i 
respektive högstaliga (Rydström, 2013). Växjö är knappast något Åshöjden1 och det vore en 
obetänksam lögn att påstå att staden är grundbulten i idrottssverige. Ändå finns här 
uppenbarligen vad man i sportens värld brukar kalla potential.  

Växjö har en positiv trend. Men hur utnyttjar man den publicitet som följer av 
framgångarna? En vanlig hockeymatch resulterar allt som oftast i en notis i alla Sveriges stora 
tidningar, medan en SM-final skulle generera otaliga timmar Tv-tid. Idrotten skapar ett 
fönster mot omvärlden – ett fönster där det gäller att visa upp sig från sin bästa sida.  

I tävlan om företag, invånare och turister används alla medel – från kommunslogans till 
ikoniska byggnadsverk. Det kan tyckas vara både kontroversiellt (Karlsson, 2012) och 
provocerande när svenska kommuner räddar krisande elitklubbar från konkurs (Palmgren, 
2013), eller att varenda småstad snart har sin egen multiarena – särskilt i tider av ekonomisk 
recession och arbetslöshet. Men kommunernas motiv bekräftas många gånger av 
forskningsresultaten. Simon Anholt (2007, s.1) inleder sitt uppmärksammade verk om platsers 
varumärkesbyggande genom att beskriva den förändrade värld som skapat de nya behoven: 

 
Today, the world is one market. The rapid advance of globalization means that every country, every city 
and every region must compete with every other for its share of the world’s consumers, tourists, investors, 
students, entrepreneurs, international sporting and cultural events, and for the attention and respect of the 
international media, of other governments, and the people of other countries. 
 

Men varför ska just idrotten användas i marknadsföringsarbetet? Kanske är det så att idrotten 
skänker gemene man någonting som inga andra företeelser mäktar med. Känslorna, 
gemenskapen och traditionen som växer fram ur hjältedåden och klubbemblemen är oerhört 
svåra att värdesätta. Få fenomen som trollbinder och förför en så stor del av världens 
befolkning som idrotten (Herstein & Berger, 2013). 
 
1.1 Syfte 
Med den här uppsatsen vill jag visa exempel på vilka möjligheter och problem som 
uppkommer när elitidrott på nationell nivå används som ett redskap i städers 
marknadsföringsarbete. Idrott är genomgående i hela arbetet, och det övergripande syftet är 
att undersöka marknadsföringsarbetet i Växjö kommun med fokus på samarbetsstrukturerna 
mellan kommunpolitiker, marknadsförare och företrädare för kommunens idrottsliv. Växjös 
nuvarande varumärke kommer analyseras, dessutom undersöks på vilket sätt idrott används, 

                                                           
1 Max Lundgrens ungdomsböcker om Åshöjdens BK fungerar ofta som metafor för lag från små orter som tar 
steget från gärdsgårdsserierna till eliten. 
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och kan användas, i kommunens marknadsföringsarbete. Som vägledning i detta arbete 
används frågeställningarna nedan, nämligen: 
 

- På vilket sätt används strategier som involverar idrott för att marknadsföra 
kommunen? 

- Hur kan idrott inkorporeras i, eller kombineras med, Växjös nuvarande varumärke? 
- Vilka förutsättningar finns för att marknadsföra Växjö genom idrott? 

 
1.2 Avgränsningar  
Uppsatsens omfattning avgränsas till marknadsföringen av Växjö kommun, med fokus på 
samverkan mellan politiker, marknadsförare och idrottsrörelsen. Det som framför allt är 
relevant, med uppsatsens syfte i baktanke, är övergripande strukturer samt strategier som 
involverar idrott. Andra specialiserade marknadsföringskampanjer eller strategier, likt Växjös 
miljöprofilering, kan fungera som exempel på stadens övergripande arbete, men är annars inte 
aktuella för närmare studier. Det finns heller ingen avsikt att, ur ett förvaltningspolitiskt 
perspektiv värdera kommuners prioriteringar vid arenabyggen eller andra idrottssatsningar. 
Arenastaden, Växjös arenakomplex, är central i studien. Detta beror inte på att arenabyggen 
per se är särdeles intressant inom uppsatsens ramar, utan för att Arenastaden är platsen där de 
fenomen jag studerar äger rum. 
 

 

Figur 1: Arenastaden i Växjö 
Källa: Växjö Kommun, a 
 
Jag är medveten om att det kan finnas mycket intressant att studera även i ovan nämnda fält, 
men jag väljer på grund av begränsade resurser att lämna den efterforskningen till andra 
akademiker eller läsaren själv.  Till sist kommer undersökningen även avgränsas i tid. Detta 
görs för att skapa ett analysobjekt som kan kartläggas under arbetets tidsram, samt för att 
isolera nuvarande marknadsföringsstrategier från tidigare, utsorterade strategier. Uppsatsen 
fokuserar på nuvarande situation, vilket betyder att historiskt arbete som inte har anknytning 
till nuvarande strategier lämnas hän.  
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1.3 Metod 
Denna studie kan kategoriseras som en deskriptiv fallstudie av Växjö. Angreppssättet är 
kvalitativt, vilket kombinerat med en fallorienterad forskningsdesign beskrivs som både 
vanligt förekommande och enligt metodlitteratur, ofta välfungerande (Bryman, 2011, s.74). 
Uppsatsen avser först och främst att utförligt och grundligt beskriva Växjös 
marknadsföringsarbete utifrån det formulerade syftet. Dessutom görs, baserat på de data som 
samlats in, en kvalitativ analys av detta arbete med stöd av den teoretiska bakgrund som 
presenterats i kapitel 3.  

Uppsatsarbetet inleds med en extensiv litteraturstudie i syfte att finna en teoretisk 
utgångpunkt samt få en översiktlig bild av forskningsfältet. Därefter, med stöd av valda 
teorier, identifieras en rad intervjupersoner som efter hand kontaktas via e-post och telefon. 
Intervjuerna, vilka ägde rum i mitten av maj 2013, behandlas mer utförligt nedan. Efter 
intervjuerna vidtog ett omfattande transkriberings- och analysarbete, vilket i uppsatsens slut 
resulterar i ett diskussionskapitel.  

Växjö är på många sätt ett typiskt fall av medelstora städer med nybyggda arenor. Ur en 
annan vinkel är staden en ytterlighet, både på grund av byggnationernas omfattning och 
idrottens positiva trend. Växjö har således möjlighet att fungera som ett ytterst intressant fall 
utifrån flera olika aspekter. En av de viktiga urvalsfaktorerna är också bekvämlighet – Växjö 
är det fall jag sedan tidigare har mest kunskap om, samt det fall där jag enklast kunna 
kontakta relevanta intervjupersoner. Detta gör det möjligt för mig som uppsatsförfattare att 
genomföra studien på ett tillfredställande vis. Att det, på grund av dessa förhållanden även 
finns en problematik är jag medveten om, och längre fram i kapitlet lyfts denna ytterligare. 

För att vidare få det underlag jag behöver kommer jag dels ta del av officiella dokument 
såsom genomförandeavtal, visioner och policyhandlingar. Dessa används för att erhålla 
grundläggande kunskap om hur ägarstrukturerna och organisationen ser ut. Denna kunskap är 
nödvändig vid nästa steg i informationsinhämtandet, nämligen en serie semistrukturerade 
intervjuer. Dokumenten används även för att komplettera och förklara intervjusvaren. 

Att intervjuformen är semistrukturerad motiveras med intervjuernas relativt korta 
tidsutrymme. Varje intervju har beräknats ta maximalt 60 minuter, vilket medför att det inte 
finns så mycket plats för de utsvävningar som annars riskerar att förekomma under helt 
ostrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s.413-416). En semistrukturerad intervju ger likväl 
den svarande en viss frihet att föra intervjun i riktning mot det hen finner viktigt, alltså finns 
fortfarande möjligheten att finna saker man från början inte visste att man sökte efter.  

Till stöd vid intervjuerna finns en individuellt utformad intervjuguide (Esaiasson, P. et 
al., 2007, s.298) som berör, för uppsatsen, relevanta teman. Guiden innehåller inga 
färdigformulerade frågor och lämnar mig som intervjuare frihet att leda samtalet i den riktning 
jag finner intressant. Intervjuobjekten är ett antal nyckelpersoner, så kallade ”centralt 
placerade källor” (Esaiasson, P. et al., 2007, s.291) vid Växjö kommuns 
kommunikationsenhet, kommunalråd, samt företrädare för den lokala idrottsrörelsen.  

Inför arbetet med uppsatsen är jag, som författare, införstådd med att intervjupersonerna 
kan ha intresse av att i viss mån försköna eller undanhålla information för att ge en 
annorlunda bild av verkligheten än den som existerar i verkligheten. Genom att sprida mina 
intervjuer mellan de ovan nämnda funktionerna hoppas jag få en så klar, korrekt och 
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mångfacetterad bild som möjligt över samarbetsstrukturer, närverk och organisationsformer, 
vilket är absolut nödvändigt för att kunna genomföra en analys präglad av hög reliabilitet. 

Förutom forskningsdesignens, metodens och urvalets betydelse för resultatet är jag 
medveten om att min egen roll som forskare oundvikligen påverkar min undersökning och 
vad jag kommer fram till. Jag är född och uppvuxen i en liten by strax söder om Växjö och 
har, i hela mitt liv varit intresserad av sport. Jag har under ett par år varit en del av Östers 
elitpojksatsning, vilket givit mig insyn i föreningen och en personlig relation med flera 
personer i dess innersta kärna. Som knatte deltog jag dessutom i Växjö Lakers aktiviteter 
(vilket jag dock avslutade relativt omgående på grund av total talanglöshet). Min relation till 
Växjö Lakers har jag istället byggt upp i egenskap av åskådare. 

Mot denna bakgrund går det inte att blunda för att mina kunskaper om och relationer till 
Växjö och stadens idrottsklubbar positionerar mig på ett sätt som skulle kunna riskera att 
skada uppsatsens tillförlitlighet. Genom att lyfta fram denna problematik och aktivt arbeta för 
en uppsats genomsyrad av självreflexivitet och kritiskt tänkande hoppas jag kunna övervinna 
svårigheterna och istället använda min bakgrund till min fördel. Kännedomen jag har om 
Växjö och idrottsklubbarna staden huserar möjliggör nämligen för mig att studera det aktuella 
fallet på en detaljnivå som annars vore svår. Jag menar dessutom att det starka intresse jag har 
för det aktuella fallet är nödvändigt för att bedriva bra forskning. 
 
1.4 Disposition 
Uppsatsen kommer, efter det inledande kapitlet fortsätta med en litteraturgenomgång där för 
ämnet relevant litteratur behandlas och vissa fall fördjupas. Översikten börjar på en bred, 
generell nivå där platsmarknadsföring i allmänhet berörs, innan litteraturen kring 
platsmarknadsföring genom idrott behandlas. Kapitlet leder fram till uppsatsens analysram, 
vilken är baserad på både generella teorier om platsvarumärkesbyggande och mer specifika 
teorier om möjligheten att använda elitidrottslag i städers marknadsföringsarbete. 
Efterföljande kapitel innehåller resultat av intervjustudien, samt analysen av detta. Till sist 
diskuteras utfallet av studien samt vald analysram.   
 
 
2. ATT MARKNADSFÖRA STÄDER 
 
Stadsmarknadsföring som forskningsområde är relativt nytt och i ständig utveckling. En av 
pionjärerna är Simon Anholt (2007) som tidigt introducerade begreppet ”Competetive 
Identity”. I en tid när människor exponeras för platser de inte känner till skapas ett behov av 
att mentalt navigera mellan städer, länder och regioner. Detta görs med hjälp av välkända 
klichéer som platserna sammanfogas med – vare sig de önskar det eller inte (Anholt, 2007, 
s.1). Identiteten, eller platsens ”brand” kan förändras, men processen är långsam. Anholt 
utvecklade termen för att beskriva skapandet av ett slagkraftigt varumärke genom brand 
management och andra investeringar, turism och diplomati etc. 

Den ökade konkurrenssituationen mellan platser på såväl lokal, regional som global nivå 
har skapat incitament för både forskare och policymakare att intressera sig ytterligare för 
konsten att marknadsföra såväl städer som regioner och nationer. Marknadsföringen har blivit 
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en avgörande komponent när städer konkurrerar om att locka investerare och turister. Den 
syftar inte bara till att attrahera företag, arbetskraft och invånare – utan även till att få dessa att 
stanna och trivas på platsen. Dessutom kan effektiv branding i många fall underlätta 
försäljningen och marknadsföringen av lokalproducerade varor och tjänster (Jansson & 
Power, 2006, s.6) 

Jansson och Power delar upp marknadsföringen i materiella och immateriella strategier. 
Den första kategorin, materiella strategier delas i sin tur upp mellan två underkategorier, varav 
den första är branding genom signature buildings, events and flagship projects. (2006, s.16). 
Spektakulära byggnadsverk, världsutställningar och evenemang som modeveckor eller 
festivaler har alla sin roll när det kommer till hur städer marknadsförs. I den andra 
underkategorin åsyftas istället samhällsplanering – som vid lyckat utförande kan användas 
som marknadsföring, exempelvis som ett led i att transformera en stad från en grå industristad 
till en modern nöjesmetropol. 

Den tredje kategorin, immateriella strategier, är sådana som allt som oftast ensamt 
förknippas med marknadsföring av städer. Till denna kategori hör sådant som vi i vardagen 
betraktar som reklam, logotyper och slogans (Jansson & Power, 2006, s.16). Till detta arbete 
läggs myterna kring en stad – exempelvis att man är go’ i Göteborg eller romantisk i Paris. Ett 
exempel på en av de mest lyckade reklamkampanjerna är utan tvekan den klassiska ”I Love 
NY” som, förenat med mycket hårt arbete, lyckades transformera New Yorks image från en 
hård, tuff stad till den attraktiva metropol vi ser idag (2006, s.32). 

I Keith Dinnies City Branding: Theory and Cases identifieras tre kärnteman som är 
genomgående i en stor del av stadsmarknadsföringsforskningen. Hållbarhet har blivit en 
viktig aspekt när platsmarknadsföring ska behandlas, både i avseendet hållbara varumärken 
och hållbara städer (Dinnie, 2011, s.6). Varumärkesarkitektur är ett annat grundtema, och med 
denna term menas det arbete som städer lägger ner på att utforma sin ”varumärkesportfolio” – 
exempelvis att fasa in olika sub-brands under ett huvudvarumärke. Detta kan liknas vid det 
arbete Coca-Cola Company lägger ner på att marknadsföra sina sub-brands, exempelvis 
Fanta, samtidigt som de vill inkludera alla dessa i ett större Coca-Colavarumärke. 

Därtill läggs Dinnies sista kärntema - nätverksapproachen. Forskarna som företräder 
nätverksperspektivet lägger stor tyngdpunkt vid städers behov att inkludera flera olika 
intressenter och skapa långsiktiga relationer och gemensamma åtagande (2011, s.5-6). Genom 
att inkludera civilsamhället, näringslivet och den offentliga sektorn i marknadsföringsarbetet 
är målet att förankra marknadsföringsarbetet på fler håll än bara på marknadsföringskontoret. 
I en artikel angående danska Ålborg och arbetet med att göra om stadens hamn beskriver Ole 
Jensen (2007, s.232) behovet på följande sätt: 
 

Thus, the narrative and physical construction of a culture hub, such as the one discussed, seems lacking in 
public validation. This is where the story cracks, as serious doubts are raised about community 
engagement and support, especially regarding the House of Music project. The fact that the project has 
been narrated under the label ‘elitist’ by some of its antagonists shows this clearly. 
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Misslyckade försök att inkorporera de som i den engelskspråkiga litteraturen kallas 
stakeholders, alltså lokalbefolkningen, företag och andra intressenter som omringar 
kärnvarumärket resulterar ofta i rena marknadsföringshaverier.  
När hotellägare, företrädare för idrottsklubbar, affärsinnehavare och andra som har intresse av 
att stadens varumärke stärks involveras, skapas ett varumärke som har potential att bli 
långsiktigt hållbart, livskraftigt och relevant över tid (van Gelder, 2011). De åtgärder dessa 
intressenter vidtar för att stärka stadens image på sina specifika områden formar i allra högsta 
graden den bild av staden som utomstående får ta del av. Som Houghton och Stevens (2011) 
påpekar krävs det dock, för att engagera utomstående intressenter och lyckas med 
nätverkandet, emellertid ett mer demokratiskt och korporativistiskt förhållningssätt till 
marknadsföringsarbetet än vad som är vanligt i många fall.  

För att lyckas skapa de effektiva och välfungerande partnerskap som krävs fordras att 
samarbetsformen är inkluderande och representativ. Alla nyckelintressenter måste arbeta 
tillsammans, ha ett långsiktigt engagemang och sträva mot gemensamt uppställda mål. Utöver 
detta krävs tillit och kommunikation mellan de olika intressenterna, samt att beslutsfattande, 
investeringar och reklamkampanjer samordnas i linje med varumärket och dess uppställda 
policys (van Gelder, 2011). 
 
2.1 Platsmarknadsföring genom idrott 
Litteraturen som specifikt undersöker platsmarknadsföring genom idrott handlar väldigt ofta 
om hur stora, så kallade megaevent, kan hjälpa till att förändra en stads varumärke (se Horn, 
J.D. & Manzenreiter, W., 2004; Hede, A., 2005; Zhang, L. & Zhao, S.X., 2009). Grundtanken 
är att idrottsevenemangen, precis som andra marknadsföringsåtgärder, ska hjälpa städerna i 
fråga att vinna komparativa fördelar gentemot konkurrerande städer, exempelvis när det gäller 
att locka sådant som konsumtion, turism, företagande, investeringar, yrkesarbetare eller 
medieuppmärksamhet. (Herstein & Berger, 2013) 

Att marknadsföra sin stad genom stora idrottsevenemang som sommar- och vinter-OS 
eller fotbolls-VM har enligt Herstein och Berger (2013) flera tydligt identifierbara fördelar. 
För det första talar idrottsevenemang till fler människor runt om i världen än någon annan 
jämförbar företeelse, vilket gör dem mycket enkla att marknadsföra. Dessutom påverkar idrott 
människor på ett sätt som få andra saker gör – mycket tack vare tävlingselementet samt 
människans behov att finna tillhörighet. Idrotten ger nämligen många människor en chans att 
tillhöra en grupp, antingen av utövare, fans eller andra grupper som bildas runt klubbar och 
föreningar. Slutligen kan idrottsevenemang upphöja städers image på lång sikt eftersom så 
många aktörer har ett intresse av att idrottsevenemanget ska bli välbesökt och uppskattat. 
Arrangörsstaden, dess invånare, media, investerare och besökare har alla sina skäl till att 
verka för ett så lyckat arrangemang som möjligt.  

Ett av många exempel på en stad som fått ett uppsving efter att ha stått som arrangör för 
ett megaevent är Barcelona, där de Olympiska spelen hölls 1992. I efterhand visade sig OS 
spela en nyckelroll i stadens transformation, och enligt Belloso (2011) markerade 1992 års 
spel starten för en ny era. Evenemanget fungerade som en katalysator för den förändring som 
Barcelona redan innan spelen påbörjat – och utmaningen som staden ställdes inför, i och med 
värdskapet, fick lokalbefolkningen att sluta upp bakom spelens organisation.  
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Om publiciteten staden får genom arrangemanget tvärtom inte är positiv riskerar ett 
Olympiskt spel eller världsmästerskap däremot att bli en dyr affär utan påtagliga, långsiktiga 
vinster. En studie av Sydafrikas arrangörskap av fotbolls-VM 2010 visar hur allmänhetens 
attityder till landet förrändrats i relativt liten utsträckning, både på kort och lång sikt. Detta 
tycks bero på svagt ledarskap och dålig hantering av de sociala problem som förknippas med 
landet – socioekonomiska klyftor, våld och rasism. Dessutom är det okänt om Sydafrika hade 
en uppföljningsstrategi för att ta tillvara på den ökade publicitet som fotbolls-VM medförde 
(Holtzhausen & Fullerton, 2013). Idrottsevenemang i sig är nämligen ingenting som 
automatisk genererar god publicitet och reklam för en stad, utan bör snarare tänkas på som ett 
fönster där staden har möjlighet att visa upp sig från sin bästa sida (Fola, 2011). 
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3. ANALYSRAM 
 
Som bas för uppsatsens mer generella ambitioner, då framför allt frågeställningen Vilka 
förutsättningar finns för att marknadsföra Växjö genom idrott? besvaras, kommer Graham 
Hankinsons Relational Network Brand (2004) ligga som teoretisk grund. Växjös centrala 
marknadsföring och nätverket kring detta diskuteras i termer lånade av Hankinson och 
analyseras utifrån modellen som redovisats i kapitel 3.  

Hankinsons modell låter oss förstå de samarbeten och relationer som uppkommer mellan 
marknadsförare, politiker och företrädare för idrottsklubbar och näringslivet i det rum som 
idrotten, exempelvis genom Arenastaden, utgör. Modellen är bred och generell, utvecklad av 
idéer hämtade från klassisk marknadsföringsteori och konceptet att varumärken i själva verket 
är utbyten av relationer. 
 

 

Figur 2: The Relational Network Brand. 
Källa: Hankinson, 2004, s.115 
 
I figuren representeras platsvarumärket av ett kärnvarumärke, som tillsammans med fyra 
kategorier av relationer blir en ”brand reality” – alltså den verkligheten som varumärket 
befinner sig i. Kärnvarumärket består till en del av personlighet - en kombination av stadens 
olika attribut. Detta inbegriper reella och symboliska attribut, samt det viktigaste - 
erfarenhetsbaserade attribut. Ett attribut kan vara allt ifrån naturförutsättningar och byggnader 
till hur städerna upplevs.  Positioneringen, kärnvarumärkets nästa beståndsdel, görs när 
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speciella, konkurrenskraftiga attribut i personligheten identifieras – vad har staden som andra 
städer inte har?  

Det är naturligtvis nödvändigt att både positioneringen och personligheten är ordentligt 
förankrade i verkligheten. Om inte så är fallet riskerar staden att besökare och boende anser 
att platsen inte uppfyller de ställda förväntningarna. Lanseringen som görs av en kommun kan 
heller inte bygga på en vision om var man hoppas befinna sig om 20 år, utan måste grundas i 
nuvarande situation. Platser som marknadsför sig på ett sätt som inte är trovärdigt eller 
stämmer överens med verkligheten riskerar att få besvikna turister och invånare som inte 
sluter upp bakom marknadsföringsarbetet, vilket naturligtvis är oerhört negativt (Hankinson, 
2004).  

Det som i figuren omgärdar kärnvarumärket är relationerna med olika intressenter. Dessa 
är dels tillhandahållarna av grundläggande offentliga funktioner som vägar och offentliga 
toaletter, exemplifierade i figurens vänstra ruta. En central del är det som kallas Brandscape, 
rummet där de tjänster som är i fokus produceras. Ett lämpligt exempel är Globenområdet i 
Stockholm. Här produceras bland annat de tjänster, alltså idrottsevenemang, som är 
intressanta för denna uppsats. Till höger i figuren finns relationen med mer specialiserade 
tjänsteleverantörer – exempelvis hotell eller återförsäljare av supportermerchandise.  

Den översta rutan handlar bland annat om vilket bemötande kunder får. Vilka värden som 
kommuniceras, och vilken bild konsumenterna får av de som arbetar med att sälja produkten 
(i vårt fall staden, eller en företrädare för staden) är avgörande för vilken bild kunden får av 
varumärket. Slutligen är relationen till media naturligtvis central för att sprida en önskad bild 
utav staden. Förlängningen av kärnvarumärket, genom effektiva relationer med intressenterna 
är det som skapar ett starkt och konkurrenskraftigt varumärke (Hankinson, 2004). 

 
3.1 Idrottsklubbar som leverageable assets 
Något som nämndes i kapitel 2 är forskningen om hur värdskapet av ett fotbolls-VM, ett 
olympiskt spel eller ett annat stort evenemang påverkar en stad. Skillnaden mellan hur 
megaevent som OS kan påverka världsstäder som Barcelona eller Sydney och hur 
återkommande evenemang som exempelvis allsvenska fotbollsmatcher kan påverka en 
medelstor svensk stad är dock stor. Ytterst få svenska städer har möjligheten att arrangera ett 
megaevent, och eftersom klubbidrotten i Växjö är den mest framträdande måste denna studies 
teoretiska anknytning istället närma sig modeller som behandlar återkommande, mindre 
evenemang. Litteraturen som behandlar idrottsklubbars påverkan på städers varumärken är 
emellertid väldigt begränsad.  

I en av få liknande studier, vid namn Professional Teams as Leverageable Assets: 
Strategic Creation of Community Value, beskriver Sparvero och Chalip (2007) vilka 
möjligheter och problem som kan uppstå när en stad har ett hemmahörande elitlag. Växjös 
idrottsliv och möjligheter att använda sport för att marknadsföra sin stad kommer i denna 
studie att undersökas och utvärderas utifrån Sparvero och Chalips tankar om idrottsklubbar 
som en leverageable asset. Detta innebär kort att idrotten har förmåga att fungera som en 
hävstång eller katalysator i platsers marknadsföringsarbete.  

Sparvero och Chalip står för en kritisk och pragmatisk syn på idrottens 
påverkansmöjligheter vilket välkomnas i detta arbete. Idrott som ett marknadsföringsgrepp 
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riskerar, med arenabyggen och andra subventioner, att bli oerhört dyrt. Kommunerna har 
därför inte råd att misslyckas – särskilt då idrotten konkurrerar om samma pengar som vård, 
skola och omsorg. När det gäller städer är inte heller ”all publicitet bra publicitet”. 

 Idrotten har dock potential att öppna helt nya marknadsföringsfönster igenom vilka man 
kan låta omvärlden få se stadens alla positiva sidor – vilket gör den oerhört intressant. Elitlag 
har, precis som megaeventen, potential att agera varumärkesskapare. På grund av den historia 
och tradition som finns kring klubbar, deras arenor och symboler skapas en autenticitet helt 
överlägsen den som återfinns hos många företag (Normark, 2008). Sympatier går i arv i 
generationer och förhållandet mellan människor och idrottsklubbar blir i högsta grad 
känslomässigt laddat.  

Idrottsevenemangen, i Sparvero och Chalips (2007) fall regelbundna matcher med elitlag, 
ses därför som en resurs städer kan använda för att ge sitt marknadsföringsarbete en extra 
knuff. De potentiella vinster som kan uppnås delas upp i tre breda kategorier – ekonomi, 
platsmarknadsföring och välfärd, varav den mellersta är den för studien mest relevanta.  

Sparvero och Chalip (2007) visar i figuren nedan hur städer med hemmahörande elitlag 
har möjlighet att dra nytta av sina idrottslag i fyra olika kategorier, branding, företag och 
industrier, turister och invånare. De fyra kategorierna kommer att vägleda analysarbetet och 
strukturera utvärderingen av Växjös användande av idrotten som ett verktyg i 
marknadsföringsarbetet. 

 

 

Figur 3: Möjligheter för leverage vid marknadsföring genom idrott. 
Källa: Sparvero & Chalip, 2007, s.3 
 
För effektiv marknadsföring krävs det att staden och laget sammankopplas, exempelvis 
genom att lagnamnet innehåller stadens namn. Ett fotbollslag som Liverpool FC är, av 
förklarliga skäl enklare att koppla samman med staden Liverpool än Arsenal, vars namn inte 
antyder att laget är hemmahörande i London. Av samma anledning finns det skäl att se 
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klubbmärken och arenor som möjliga skyltfönster, exempelvis genom att införliva stadens 
namn eller symboler i arenanamn – som IF Elfsborgs Borås Arena. När väl kopplingen finns 
och publicitet skapas gäller det emellertid att se till att de associationer som görs är 
önskvärda, alltså att ”reklamen” laget gör för staden är i linje med stadens 
marknadsföringsstrategi. 

Det finns även stöd för teorin att städer med elitlag har fördelar när det handlar om att 
locka till sig nya företag och industrier (Austrian & Rosentraub, 2002; Clark, Cornwell, & 
Pruitt, 2002 i Sparvero & Chalip, 2007). I denna litteratur hävdas att möjligheterna för företag 
att finna kvalificerad arbetskraft ökar om en stad ses som en attraktiv plats att bo, där 
invånarna är nöjda och trivs. Om idrotten resulterar i att invånarnas livskvalitet förbättras 
finns således chansen att stadens attraktivitet ökar även gentemot företag. Idrotten och dess 
arenor förser även staden med exempelvis loger och attraktiva evenemang som staden och 
lokala företag kan använda för att locka kunder, företagare och beslutsfattare.  

En av konsekvenserna av ha elitlag i en stor publiksport är även att turismnäringens 
omsättning har potential att öka. Detta gäller naturligtvis i första hand storklubbar som FC 
Barcelona och Manchester United, men även mindre lags evenemang genererar vanligtvis 
besökare utifrån. I vissa fall är idrottsevenemanget syftet med resan, i andra kombineras en 
resa i annat syfte med ett besök på en match (Sparvero & Chalip 2007). 

För städerna bör därför målet vara att möjliggöra för besökarna att kombinera sitt besök 
på idrottsevenemanget med andra aktiviteter, exempelvis hotellövernattningar, museibesök 
och andra aktiviteter som finns i staden (Chalip, 2004; Chalip & McGuirty, 2004 i Sparvero & 
Chalip 2007). Genom att underlätta besök, exempelvis genom att tillhandahålla bra 
kollektivtrafik eller genom att marknadsföra besök till andra attraktioner tillsammans med 
idrott finns möjligheten att öka turisternas spenderande i staden.  

Sparvero och Chalips (2007) sista underkategori, ”Residents”, inbegriper fördelar som 
delvis liknar turistnäringens. Skillnaden är att de runt-omkring-aktiviteter som kan generera 
inkomster för lokala företagare bör vara anpassade för upprepade besök, likt restauranger och 
pubar. Idrotten har då förmåga att fungera inkomstskapande åt lokala restaurangs- och 
affärsinnehavare, samtidigt som dessa producerar mervärde åt besökarna.  

Framgångsrika idrottslag har dessutom visat sig frambringa stolthet hos invånarna. Att ha 
ett lag i någon av elitserierna möjliggör för de boende att föra över epitetet ”elit” från laget till 
staden (Belanger, Sparvero & Chalip 2000; Wilbur, 1998 i Sparvero & Chalip, 2007). Det bör 
dock tas med i beräkningarna att inte alla invånare njuter av den uppmärksamhet och hausse 
som skapas i samband med evenemangen. I vissa fall kan buller, nedskräpning och andra 
negativa effekter göra att invånarna är neutrala eller rent av kritiska till idrottens påverkan. 

Återkommande idrottsevenemang, till exempel fotbolls- eller ishockeymatcher har även 
potential att, förutom fördelar i marknadsföringen, dra med sig ekonomiska fördelar 
(exempelvis en vidgad skattebas och arbetstillfällen för unga), samt fungera som 
välfärdsbyggare genom att skapa tillhörighet och rekreationstillfällen för breda 
samhällsgrupper (Sparvero & Chalip, 2007, s.3-8). Det bör återigen noteras att alla de 
potentiella fördelarna som kan uppnås genom idrott är just potentiella och inte självklara. De 
nämnda vinsterna, såväl ekonomiska, marknadsföringsmässiga och sociala kräver ett mycket 
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aktivt arbete från kommunen och dess marknadsförare för att aktualiseras. Om inte ovan 
nämnda åtgärder vidtas riskerar idrotten och bidragen dit att bli en ren förlustaffär. 

 
 

4. MARKNADSFÖRING OCH IDROTT I VÄXJÖ  
 
Uppsatsens empiriska del är, som redan nämnt baserad på semistrukturerade intervjuer med 
fyra nyckelpersoner. I detta kapitel redovisas och analyseras svaren från de olika intervjuerna 
i form av tematiskt kategoriserade rubriker. Kategoriseringen görs utifrån Hankinson och 
Sparvero och Chalips artiklar som redogjorts för under rubriken Analysram. Inledningsvis 
kommer Växjös faktiska marknadsföringsarbete beskrivas. Efter det följer en tillämpning av 
Sparvero och Chalips tankegångar om idrotten som en leverageable asset. Denna syftar till att 
undersöka Växjös potential att använda idrottsrörelsen som ett verktyg i 
marknadsföringsarbetet. Till sist förs Växjös idrottsliv in i Hankinsons Relational Network 
Brand för att studera möjligheterna att förändra Växjös platsvarumärke. 
 
4.1 Idrott i Europas grönaste stad 
Växjös marknadsföringsarbete utgår generellt från varumärket ”Europas grönaste stad”. 
Staden är erkänt duktig (Växjö kommun, e) när det handlar om miljöarbete, men strävar nu 
också efter att utvidga varumärket och fylla det med andra värden som exempelvis ”vinnande, 
växande” och ”välmående”. Intervjustudien visar att Växjös företrädare känner stolthet över 
det arbete som lagts ner när på att till exempel restaurera stadens många sjöar (S. Predikaka, 
2013). Nybyggda passivhus, förnybar fjärrvärme och fjärrkyla och solceller på skolor och 
kommunhuset är andra åtgärder som genomförts med miljön i åtanke (Växjö kommun, f). 

Växjös kommunikationschef understryker ofta att miljöarbetet inte är något 
marknadsföringsprojekt eller kampanj, utan att ett långvarigt arbete (S.Predikaka, 2013). I 
Växjö har kommunstyrelsen det övergripande, strategiska ansvaret för miljö- och 
klimatarbetet, men varje nämnd och bolag har dessutom ett eget miljöansvar (Växjö kommun, 
g). Kommunikationsenheten har även den ett centralt ansvar, men det framhålls att Europas 
grönaste stad är allas varumärke, inte bara kommunikationsenhetens (S.Predikaka, 2013) 

I dagsläget finns inga kampanjer som syftar till att ta kommunen högt upp på några 
topplistor, utan det är helheten, det som Per Schöldberg (2013) kallar en utav de mer 
intressanta miljöerna som man kan bo och leva i, som Växjö kommun försöker förmedla 
(S.Predikaka, 2013). För att hänvisa till Graham Hankinsons modell (2004), som redogjorts 
för i kapitel 3, så kan det fastslås att de attribut som Växjö väljer att ta vara på har med 
miljöarbetet att göra. Positioneringen, eller identifieringen av de konkurrenskraftiga attribut 
som sedan marknadsförs, görs alltså primärt utifrån en miljöaspekt.  

Det är under Europas grönaste stad som även idrotten verkar. Marknadsföringen av 
UEFA Dam-EM sker exempelvis under parollen ”Här är gräset grönare”, som kopplas ihop 
med livskvalitet. Denna fasas tillsammans med andra sub-varumärkena in under Växjös 
platsvarumärke. Därmed kan det konstateras att det inte finns någon ordinarie plats för 
idrotten i Växjö kommuns marknadsföringsarbete (S. Predikaka, 2013). Det arbete som 
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tidigare gjordes för att marknadsföra Växjö som idrottkommun är avslutat, och nu arbetar 
Växjö på det sätt som finns beskrivet ovan (S.Predikaka, E-postkorrespondens).  

Denna uppsats avgränsar sig till marknadsföring genom idrott. Sådana strategier används 
mycket sparsamt i Växjö kommuns arbete med platsvarumärket Europas grönaste stad. Därför 
kommer inte stadens centrala marknadsföring analyseras vidare utifrån The Relational 
Network Brand. När Hankinsons modell återkommer i slutet på detta kapitel används den för 
att visa på hur idrotten i Växjö hade kunnat fungera som ett platsvarumärke. Istället följer här 
en analys, gjord utifrån Sparvero och Chalip (2007), av Växjö som idrottsstad. Denna analys 
besvara frågeställningen ”Vilka förutsättningar finns för att marknadsföra Växjö genom 
idrott?”. 
 
4.2 Branding och vikten av associationer. 
En av idrottens funktioner är att sätta städer på kartan genom att skapa associationer. När det 
gäller sådana associationer är företrädare för kommunens kommunikationsenhet, Östers IF 
och kommunalrådet Per Schöldberg eniga om att 
det utan tvekan är idrotten som har varit 
dominerande under en lång period. Det är till och 
med så, menar Schöldberg (2013), att Växjö 
traditionellt varit ganska associationslöst – bortsett 
från just idrotten. Betydelsen av Branding, som i 
figur 3 är den första av kategorierna där platser har 
möjlighet att kapitalisera på idrotten, har därmed 
redan börjat redovisas.  

Idrotten är det som genom åren har satt Växjö 
på kartan, det som gett utomstående en bild av vad 
Växjö är och kan vara. Detta är studiens alla 
intervjupersoner överens om. Idrottsklubbar som 
Östers IF och Växjö TS har historiskt sett skördat 
stora framgångar, vilket följts av ishockey och 
Växjö Lakers, friidrott i form av IFK Växjö och innebandy med Växjö IBK i spetsen. Detta 
har sannolikt varit väldigt viktigt för att skapa en medvetenhet runt om i landet. På senare tid 
har kopplingar till Linnéuniversitetet och Europas grönaste stad börjat göras, men idrotten 
spelar fortfarande en stor roll (Schöldberg, 2013). 

Platsanknytningen som finns i idrottsklubbarnas namn är tydlig i alla fall utom Östers 
IF:s, där dock historia och tradition talar till föreningens fördel. Att ortsnamnet är närvarande 
även i föreningsnamnet är nämligen något som underlättar vid marknadsföringsarbetet 
(Sparvero & Chalip, 2007, s.13). Växjö Lakers har även, förutom stadens namn, även infogat 
det småländska lejonet i sitt nya klubbemblem (se figur 4). Även om symbolen inte är specifik 
för Växjö skapas en regional koppling som kan vara av betydelse när laget ska fungera som 
en symbol för staden.  
Sparvero och Chalip (2007, s.14) beskriver också möjligheterna städerna har att påverka 
utformandet av nybyggda arenor på ett sätt som skapar en platsanknytning. Växjö, som 
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angränsar till Glasriket2 (Glasriket.se) ligger även mitt i vad som brukar kallas ”de 
småländska skogarna”. Detta har Växjö kommun tagit fasta på vid byggandet av Arenastaden. 
I så kallade genomförandeavtal mot Växjö Lakers och Östers IF finns specificerat att de 
nybyggda arenornas design ska präglas av trä och glas, vilket skapar en arkitektonisk 
förankring i regionen (Växjö kommun, h-i)  

Hur önskvärda de associationer som idrottsklubbarna, deras respektive arenor och 
Arenastaden skänker staden är naturligtvis svårt att bedöma. Idrottens framgång mäts 
otvivelaktigen i sportsliga framgångar, vilka både för kommun och idrottsklubbar är svåra att 
”beställa”. Men, som Per Schöldberg (2013) framhåller, så bottnar svenska föreningarnas 
populäritet inte bara i elitverksamheten, utan även i den ungdomsverksamhet som förknippas 
med klubbarna. Ungdomslag, hockeyskolor och annan barnverksamhet medför en legitimitet 
som även den har förmågan att, åtminstone hos lokalbefolkningen, skapa positiva 
sammankopplingar mellan idrott och stad.  

 
4.3 Idrottens roll i civilsamhället  
Barn- och ungdomsidrotten är även en viktig faktor när det gäller att förankra idrotten hos 
medborgarna. Fler evenemang än elitmatcher har nämligen potential att locka besökare till 
idrottsanläggningarna, vilket är en grundförutsättning för att idrotten ska kunna användas som 
en hävstång för lokala företag (Sparvero & Chalip, 2007, s.17). Ekvationen är enkel, desto fler 
människor som rör sig på Arenastaden – desto större underlag finns det att driva restauranger, 
kiosker eller andra näringar. Flera av restaurangerna som finns på och omkring området drivs 
dessutom av lokala krögare (Sjöholm, 2013), vilket håller både inkomster från verksamheten 
och skatteintäkterna kvar i Växjö.  

Vidare finns det anledning att, som åskådliggjorts på sidan 15, se idrotten som något som 
skapar stolthet och sammanhållning hos invånarna. Detta är någonting som inte bara är av 
betydelse för samhället, utan även idrottsklubbarna. På frågan om vad varumärket Öster 
skänker till kommunen svarar klubbens kommunikationsansvarige Marcus Sjöholm (2013) 
såhär: 

 
Om du frågar mig som representant för klubben så är det jätteviktigt. Det (Öster) är framför allt någonting 
att sluta upp kring, någonting att vara stolt över. Det ska ju vara fest när man kommer till Myresjöhus 
Arena. Vinst eller förlust, det är klart att det är skillnad, men det ska ändå vara en känsla av att ”här 
träffas vi under röd-blå fana”. 

 
Mycket därför gör Öster ansträngningar för att bli folkets klubb, och för att se till att den 
vanlige Växjöbon återigen får Österhjärta. Bland annat har en fotbollsallians skapats 
tillsammans med flera av Växjös mindre fotbollsföreningar med syfte att utveckla ett nära 
samarbete mellan klubbar på olika nivåer. Dessutom var Östers samtliga allsvenska 
fotbollspelare under våren 2013 på besök i 20 kommunala skolor för att etablera relationer 
med barn och ungdomar. Skolbesök, fotbollsallianser och andra möjligheter för allmänheten 
att träffa sina idoler genererar intressenter som alla i slutändan tjänar på att det går så bra som 
                                                           
2 Kronobergs län, där Växjö är residensstad, innehåller kända glasbruksorter som Kosta och Strömbergshyttan 
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möjligt för Östers IF (Sjöholm, 2013). Även Per Schöldberg, kommunalråd i Växjö ser ett 
värde i klubbarna och effekten de har på samhället: 

 
Jo men alltså det är precis så, den delen är ju svår att sätta en prislapp på, men den interna 
marknadsföringen för Växjöborna och folk runt omkring här i Kronobergs län... Alltså det ger någonting 
att det under vinterhalvåret är riktigt högkvalitativ hockeyunderhållning i Vida Arena, det stärker och ger 
en anledning att överhuvudtaget bo här. 

 
Runt föreningsliv, elitidrottslag och evenemang skapas med andra ord ett mervärde som är av 
intresse för så väl kommunen som medborgarna och idrottsklubbarna. Detta kan i sin tur vara 
attraktivt för näringslivet. 
 
4.4 Näringslivets intresse i Växjöidrotten 
När det kommer till att förankra näringslivet i idrottsrörelsen har High Performance Center 
(HPC) på Arenastaden en nyckelroll. HPC, som initierades av kommunen, har som en del av 
sin ambition att skapa en innovationshubb på Arenastaden. Här är tanken att idéer och 
kompetens härstammande från idrottens värld ska tas tillvara på för att sedan omsättas i 
företagande (Pizzeghello, 2013). HPC kommer från och med andra halvan av 2013 ägas 
gemensamt av bland annat tre huvudintressenter, nämligen Landstinget Kronoberg, 
Linnéuniversitetet och Växjö kommun. Dessa bidrar alla på något sätt, samtidigt som de har 
ett utbyte av HPC:s verksamhet. Dessutom finns, i anknytning till High Performance Center, 
en intressentgrupp bestående av företag från bland annat heminrednings- och banksektorn 
(Pizzeghello, 2013). 

I och med byggandet av Arenastaden tycker sig Per Schöldberg (2013) ha sett ett 
uppsving i intresset att investera i staden.  Framåtandan och utvecklingen, säger han, har 
resulterat i att stora fastighetsbolag som Norrporten och Corallen är intresserade av att 
utveckla sin verksamhet i staden. Sparvero och Chalip (2007, s.14-15) påtalar visserligen att 
det inte ännu finns några empiriska belägg för att specifika idrottslag skulle attrahera företag 
eller industrier. Däremot har städer med idrottslag möjlighet att, genom den ökade 
livskvaliteten de medför, attrahera kompetent arbetskraft – vilket i sin tur måste anses 
synnerligen attraktivt för näringslivet.  

En av avsikterna när Arenastaden tog form var att kommunen inte skulle äga arenorna – 
det skulle klubbarna göra. På så vis, menar Schöldberg (2013), skapade man en möjlighet för 
klubbarna att själva generera intäkter. Vid ett kommunalt ägandeskap av arenorna hade inte 
samma investeringar i byggandet och utformandet av faciliteterna gjorts, vilket skulle lockat 
färre sponsorer och inte gett idrottsklubbarna samma incitament och möjligheter att engagera 
näringslivet.  

Idrott har även möjlighet att gynna turismnäringen på flera sätt (Sparvero & Chalip, 2007, 
s.16). Växjö är dock, historiskt sett, ingen klassisk sommar- eller vinterstad dit turister 
vallfärdar i mängder. Sommaren 2013 kan dock komma att bli annorlunda, då staden är en av 
arrangörerna till UEFA Dam-EM i fotboll. Samarbetet mellan kommunen, 
turismmarknadsföringsbolaget Växjö & Co och Östers IF beskrivs som tätt och välfungerande 
(Sjöholm, 2013) vilket borgar för att framför allt hitresta tyska och holländska supportrarna 
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kommer bli väl omhändertagna. Kommunen har även en uttalad strategi för att få gästerna att 
trivas så bra som möjligt, vilken inkluderar allt ifrån planer för härbärgering till utbildning av 
taxichaufförer. När det gäller andra evenemang som stormatcher i ishockey eller fotboll finns 
dock inga strategier för hur vinsterna besökarna för med sig ska maximeras, trots att 
matcherna ibland lockar flera tusen besökare utifrån (Schöldberg, 2013, Sjöholm, 2013).  

 
4.5 Idrotten som ett Relational Network Brand 
Med de goda förutsättningar som Växjö har för att marknadsföra sin stad genom idrott kan det 
tyckas märkligt att kommunens kommunikationsenhet inte tar tillfället i akt att använda 
Arenastaden och verksamheten som äger rum där på ett annorlunda sätt. Växjö har som synes 
förutsättningar att använda idrotten för att aktivt locka till sig nyetableringar av företag, 
innovationer och turister. Förutsättningarna finns även för att använda idrotten för att skapa 
önskvärda associationer, samt att gentemot invånarna framställa en positiv bild av kommunen. 

Genom att återvända till Hankinsons (2004) varumärkesteori kan det påvisas att Växjös 
kärnvarumärke mycket väl skulle kunna innehålla idrott, och att relationerna kring den kan 
föras in i modellen. Det vore naivt att hävda att det kring idrottsklubbarna ensamma skulle 
kunna etableras ett slagkraftigt platsvarumärke – idrotten är som sagt ombytlig och de lag som 
är framgångsrika för stunden kan snabbt falla i tabellen. Flera städer har haft idrottsföreningar 
på samma nivå som Växjö – så över tid är stadens framgång inte särskilt iögonfallande.   

Det som är unikt för Växjö är istället kombinationen av idrottsföreningar i Sverigetoppen 
och stadens arenakomplex med flera toppmoderna anläggningar. Året runt kan idrottsutövare 
från 15 olika sporter träna och utvecklas på Arenastaden, i samarbete med akademisk och 
medicinsk expertis på High Performance Center (Växjö kommun, b). ADC, eller Athletic 
Development Center, är ett samarbete mellan Växjö kommun, Svenska friidrottsförbundet och 
Linnéuniversitetet som kombinerar nationella och internationella elitsatsningar med 
universitetsutbildning (Växjö kommun, c). Växjö är även, av Internationella 
friidrottsförbundet, utnämnt till ATC, ackrediterat träningscenter för friidrott – en stämpel 
som endast 12 platser i världen kunnat stoltsera med (Växjö kommun, d). All denna 
specialkompetens skapar ett idrottskluster med få nationella motsvarigheter. 

Relationerna med de olika intressentkategorierna (i figur 2) är även de slagkraftiga i 
befintlig tappning, utan några större behov av kommunala investeringar. På Arenastadens 
område finns, som redan redogjorts för, flera restauranger. Sådana näringar framkallar 
incitament att besöka området – även när ingen elitverksamhet försiggår. Restaurangerna och 
barerna, men även butikerna i de kringliggande handelsområdena, har potential att dra till sig 
lokalbefolkningen på en återkommande basis, detta eftersom tjänsterna och varorna de 
erbjuder är sådana som vanligen repeteras av konsumenterna (Sparvero & Chalip, 2007, s.17). 
Flera av dessa relationer till näringslivet kan fogas in under rubriken Primary service 
relationships, vilken innehåller förbindelser mellan kärnverksamheten, alltså idrotten, och 
verksamheter som är intimt förknippade med denna (Se figur 2 på sida 12).  

Nästa kategori, Brand infrastructure, innehåller relationer med tillhandahållarna av 
sådant som olika typer av transporter, parkeringsplatser etc. Eftersom vägar, cykelvägar, 
busslinjer, flygplats och andra viktiga transportmöjligheter helt eller delvis kontrolleras av 
kommun och landsting borde koordineringen av transport till och från Arenastaden inte utgöra 
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ett stort problem för kommunledningen. Idrottsföreningarna är nöjda med nuvarande 
utbredning av transportnät (Sjöholm, 2013) och ser därför heller ingen anledning att 
exempelvis tillsätta extrainsatta bussar vid stora evenemang. När det gäller parkeringsplatser 
pågår däremot en ständig diskussion mellan kommunpolitikerna och affärsinnehavarna kring 
arenorna, vars parkeringar blockeras när det är match i någon av de stora sporterna. Det 
verkar dock finnas en förståelse och acceptans från många som medger att de ökande besöken 
som idrotten för med sig i slutändan gynnar affärerna (Schöldberg, 2013). 

I samma kategori ingår det så viktiga Brandscape, vilket av Hankinson (2004, s.117) 
definieras som den byggda miljön där verksamheterna som är centrala för kärnvarumärket 
äger rum. Även om Arenastaden inte täcker in all sport som utövas i Växjö har området blivit 
ett idrottens flaggskepp i staden (Svensson Predikaka, 2013). Arenornas belägenhet skapar ett 
kluster med intensivt sportsligt utbyte (Sjöholm, 2013), och med High Performance Centers 
vision om innovationer och samarbete med akademi och näringsliv finns potential att skapa en 
knutpunkt till resten av samhället. Det finns visserligen beslut angående HPC som ännu inte 
är fattade, men planen är att göra Linnéuniversitetet, Landstinget Kronoberg och Växjö 
kommun till huvudintressenter i den ideella förening som ska komma att äga 
verksamhetsbolaget High Performance Center (Pizzeghello, 2013).  

De nybyggda arenorna för ishockey (Vida Arena), fotboll (Myresjöhus Arena), 
innebandy (Fort Nox Arena) och inomhusarenan Telekonsult Arena för friidrott genererar 
tillsammans med befintliga anläggningar som Tipshallen och Värendsvallen otaliga 
möjligheter att utöva och se på idrott under moderna förhållanden (Växjö kommun, j). Detta 
har, som ovan nämnt, uppmärksammats av bland annat Internationella friidrottsförbundet. 
Dessa miljöer är viktiga även när vi kommer till den tredje relationskategorin, som handlar 
om kontakten med konsumenterna.  

Hankinson (2004, s.117) är noga med att påpeka vikten av att vara klar över vilka 
målgrupper man vänder sig till, samt att absolut inte underskatta lokalbefolkningens 
betydelse. Inte bara Växjö, utan även Arenastadens aktörer har incitament att vara tydlig mot 
vilka man marknadsför sig. Marcus Sjöholm (2013) berättar i en intervju om hur Östers 
strategier varierar beroende på matchens tidpunkt och motstånd – allt för att ta så väl hand om 
sina åskådare som möjligt. Medan vardagsmatcher marknadsförs mot företag är söndagarna 
familjedagar – olika matcher med olika utbud. Även Ulrika Pizzeghello (2013) på HPC ser ett 
stort värde i att öppna upp Arenastaden för olika typer av besök genom att underlätta för 
spontanidrott och lek. Basketkorgar, gångstråk, lekparker och utomhusgym ger möjligheter 
för fler än föreningarnas medlemmar att utnyttja Arenastaden i rekreationssyfte. Dessa planer 
är förvisso fortfarande visioner, men välviljan finns hos de olika aktörerna. 

Det samarbete som återfinns i de sportsliga dimensionerna av idrottsklubbarnas arbete 
saknas dock när det handlar om marknadsföring och kommunikation – den fjärde och sista 
relationskategorin. Relationen mellan framför allt Växjö Lakers och Öster beskrivs som 
frostig, vilket tycks grundat i två olika föreningshistorier. Öster, som är en klubb med gamla 
anor, och Växjö Lakers, grundat 1997, har helt enkelt haft olika åsikter om hur verksamheten 
ska bedrivas (Sjöholm, 2013). Inte heller kommunen har visat något intresse av att försöka 
samordna kommunikationen från Arenastadens olika aktörerer. Kommunpolitikerna är i 
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nuläget inte förvissade om det är en kommunal uppgift att säkerställa att ett gemensamt grepp 
tas om Arenastadens kommunikation (Schöldberg, 2013).  

Graham Hankinson (2004, s.117) betonar vikten av att sprida en konsistent bild av 
kärnvarumärket och påtalar att om så inte görs så kommer marknadsföringen att misslyckas. 
Runt om på Arenastaden finns trots allt en önskan om ett utökat samarbete, både mellan olika 
klubbar och med kommunen. Den välvilja gentemot idrottsklubbarna som annars är tydlig 
från kommunens sida saknas ofta när det handlar om andra förutsättningar än rent sportsliga, 
exempelvis att upplåta mark för reklamskyltar som visar datum och tid för hemmamatcher 
och kommande evenemang (Sjöholm, 2013).  
 
4.6 Kritik mot analysramen 
Efter att ha genomfört analysen av Växjös marknadsföringsarbete med stöd av uppsatsens 
uppställda syfte kan det konstateras att det kan finnas en viss problematik med studiens 
teoretiska ramverk. Denna bör så klart belysas. I detta avsnitt lyfts tre aspekter av Hankinsons 
Relational Network Brand (2004) och Sparvero och Chalips (2007) tankar om idrottsklubbar 
som leverageable assets, som kan orsaka svårigheter när intervjusvaren ska diskuteras. 

För det första leder den skillnad som finns mellan amerikanska och svenska 
professionella idrottslag sannolikt till att lagens omgivning påverkas på olika sätt. En 
överblick av europeisk (svensk) och amerikansk idrott visar på fundamentala skillnader. Den 
college- och highschool-idrott som finns utbredd i Nordamerika saknas i Sverige. I USA och 
Kanada är dessutom den professionella lagidrotten koncentrerad till ”stängda ligor” där ingen 
upp- eller nerflyttning sker. Varje lag är här en så kallat franchise med ensamrätt på ett visst 
geografiskt område (Fort, 2000, s.434-436). Det händer även att lagens ägare bestämmer sig 
för flytta hela verksamheter från en plats till en ny, där intresset eller den ekonomiska vinsten 
är större (Condor, 2011).  

Skillnaden mellan svenska idrottsklubbar med professionell verksamhet, som Öster eller 
Växjö Lakers och med amerikanska proffslag är därmed stor. När Sparvero och Chalip 
beskriver vilka vinster ett elitlag kan generera talar de med allra största sannolikhet om lag 
med en annan struktur än den traditionellt svenska. Vilka skillnaderna i leverage-möjligheter i 
realiteten blir är naturligtvis svår att svara på.  Med tanke på Växjöklubbarnas omfattande 
ungdomsverksamhet är det möjligt att dessa har chans att i högre utsträckning vara 
lokalinvånarna till gagn. Detta eftersom barn- och ungdomsidrott i regel inte finns i anslutning 
till de nordamerikanska proffsklubbarnas verksamhet. Det är heller inte otänkbart att de 
amerikanska klubbarna, på grund av sin ägarstruktur och ekonomiska förutsättningar, har 
större inverkan på näringslivet.  

När det gäller The Relational Network Brand ligger problematiken istället i utformningen 
av den figur som vägleder analysarbetet. Marknadsföringsarbete som Växjös, där flera 
undervarumärken (dam-EM, miljöarbete etc.) placeras under ett huvudvarumärke som 
Europas grönaste stad, har i min mening fler dimensioner än vad figuren i fråga ger sken av. 
Relationerna till de olika intressenterna runt om kärnvarumärket tar olika form beroende på 
vilken del av varumärket som åsyftas. När varumärken som Växjös analyseras finns det 
därmed inte ett svar på hur relationerna till exempelvis media eller konsumenter ser ut. Detta 
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behöver tas i beaktande av både läsare och författare vid en analys, annars finns risken att 
relationerna kring varumärket framställs felaktigt. 

Vidare finns en svaghet i The Relational Network Brand som orsakas av att en stor del av 
kärnvarumärket baseras på ett så vagt begrepp som ”reality” – verkligheten. Ett varumärkes 
verklighetsförankring är ju i hög grad beroende på hur verklighet definieras. Hankinson menar 
att verkligheten byggs upp av symboliska, reella och erfarenhetsmässiga attribut – ett 
perspektiv som anammas i uppsatsen. Vilka av dessa attribut som väger tyngst kan dock vara 
föremål för diskussion.  

 
 

5. SLUTDISKUSSION 
 

Växjö kommun har, i och med byggandet av Arenastaden gjort en enorm investering på 
mellan en halv- och en miljard kronor (Sveriges Radio, Golf.se). Denna fördelas visserligen 
mellan lån där kommunen är borgenär och direkta kostnader, men i värsta fall kan kommunen 
bli betalningsskyldig på hela beloppet. De kommunala prioriteringarna kan förvisso 
ifrågasättas, men det är ingenting som denna uppsats ämnar göra i allt för stor utsträckning. 
Istället är målet att diskutera hur Växjö på bästa sätt ska kunna förvalta den investering man 
har gjort. Som visat i föregående kapitel så finns mycket goda förutsättningar att använda 
idrotten i marknadsföringsarbetet. Väl utbyggda relationer finns på så gott som alla områden, 
och dessutom visar analysen av Växjö att en marknadsföring av idrotten har möjlighet att 
påverka flera områden i positiv riktning.  

Nu gäller det att utnyttja Arenastaden till fullo genom att använda sig av alla dess 
funktioner – inte bara de rent sportsliga. De förändringar som, i kapitel 5.2, beskrivs är inte 
nödvändigtvis speciellt kostsamma, men kan göra det möjligt för idrotten att ingå i ett 
slagkraftigt platsvarumärke. Dessutom förvaltas investeringen som gjorts i Arenastaden, och 
pengarna som satsas kommer kommunen till nytta i större utsträckning. 
 
5.1 Varumärkesarkitektur och värdet av erfarenheter 
Växjös nuvarande platsvarumärke, Europas grönaste stad, lämnar i min mening övrigt att 
önska.  För det första verkar arbetet med att fylla varumärket med innehåll vara problematiskt 
(S. Predikaka, 2013). Att, när man identifierar positiva attribut som man vill marknadsföra, 
fasa in dem under ett till synes ganska smalt platsvarumärke är inte optimalt. Dinnie (2011, 
s.5) beskriver ett lyckat arbete med platsvarumärken på följande sätt: 
 

The key challenge for a city brand revolves around the issue of how to develop a strong ‘umbrella’ brand 
that is coherent across a range of different areas of activity with different target audiences, whilst at the 
same time enabling sector-specific brand communications to be created. 

 
Parollen “Här är gräset grönare”, som fasats in under Växjös platsvarumärke ger skenet av att 
den enda kopplingen som finns mellan fotbollen och staden är färgen grön. Detta är, precis 
som en av respondenterna påtalar, väldigt långsökt. Utan att ha analyserat varken den 
specifika marknadsföringskampanjen eller platsvarumärket närmare så fås intrycket att 
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parollen varken gör fotbolls-EM eller Växjös prisade miljöarbete rättvisa. Om inte det som 
ovan kallas den sektorspecifika kommunikationen (”Här är gräset grönare) anknyter till 
sektorn (fotbollen) riskerar Växjö att gå miste om publiciteten som skapas vid evenemanget. 
Dessutom kan det nuvarande platsvarumärket urvattnas och förlora i styrka. 

I min mening finns det därför goda skäl att förändra Växjös platsvarumärke. Att Växjö 
arbetar enligt den metoden som Keith Dinnie (2011, s.4-5) kallar varumärkesarkitektur är fullt 
förståeligt – flera positiva aspekter finns i kommunen, och dessa bör förmedlas på ett enhetligt 
sätt. Däremot kan det ifrågasättas om Europas grönaste stad har egenskaperna som krävs för 
att fungera som ett allomfattande huvudvarumärke. Dam-EM utgör ett bra exempel när det 
handlar om svårigheten att föra in företeelser som inte direkt handlar om miljö under 
platsvarumärket. Den kritik som i intervjuerna riktats mot Europas grönaste stad visar att 
Växjö har ett ganska smalt varumärke som därför riskerar att utesluta saker som kommunen 
har intresse av att visa upp.  

Ett annat problem med Europas grönaste stad som platsvarumärke verkar vara det som 
både i Hankinsons figur och vardagligt tal kallas verklighetsförankringen.  För att ett 
platsvarumärke ska vara effektivt, eller överhuvudtaget funktionellt, måste varumärket vara 
fast förankrat i verkligheten (Hankinson, 2004, s.115-116). Växjös miljöarbete betraktas som 
framgångsrikt, och staden har bevis på att de ligger i framkant när det gäller saker som elbilar, 
solkraft och grönt byggande (Växjö kommun, m). Detta är emellertid något som gemene man 
runt om i Sverige riskerar att ha en relativt svag koppling till, och erfarenhet utav. Det är svårt 
att, vid ett besök i en stad, identifiera attribut som gör att epitetet Europas grönaste stad känns 
trovärdigt.  

Att genom erfarenhet ”övertygas” om att Växjö faktiskt är Europas grönaste stad blir 
alltså svårt. Det värsta som kan hända, på grund av svårigheten att sätta fingret på Växjös 
miljöarbete, är då helt enkelt att de som nås av marknadsföringen inte tar den på allvar. 
Turister som reser till ”Europas grönaste stad” blir besvikna om inte förväntningarna infrias, 
och de invånare som inte, i praktiken, märker av arbetet riskerar att inte sluta upp bakom 
varumärket (Hankinson 2004). Huruvida en stad energiförsörjer sig genom solkraft, kör med 
elbilar eller bygger grönt är svårt att med blotta ögat avgöra. 

De viktigaste attribut som hjälper till att förankra stadens varumärke i verkligheten är 
enligt Hankinson nämligen erfarenhetsmässiga attribut (2004, s.115). Även om Växjö 
arrangerar studiebesök med miljötema är det förhållandevis få människor runt om i Sverige, 
Norden eller Kronoberg som har varit med om dessa. Och även om studiebesöken visar upp 
ett bra miljöarbete är det svårt att på stående fot slå fast att det är Europas bästa. För de 
människorna som inte deltar i studiebesök, men ändå besöker Växjö finns det emellertid ännu 
färre möjligheter att koppla ihop de attribut de upplever vid sina vanliga besök med epitetet 
Europas grönaste stad. Till sist, för de människor som aldrig besökt Växjö finns en ytterst 
begränsad möjlighet att, förutom möjligen genom enstaka reportage i tidningar eller TV, 
cementera bilden av Växjö som Europas grönaste stad.  
 
5.2 Vad kan förändras? 
Arbetet med Europas grönaste stad är, återigen, mycket hedervärt – även om denna uppsats 
visar att det har brister i effektivitet som platsvarumärke. Det vore dock ett slöseri av bra 
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arbete, goodwill och en värdefull profilering att inte marknadsföra Växjö som grön stad på 
något sätt. Europas grönaste stad som huvudvarumärke har dock svagheter som det riskerar 
att överföra på sina undervarumärken. Det problematiska förhållandet till verkligheten och 
den smala miljöprofilen riskerar att dra ner undervarumärkenas marknadsföringsförmåga. 
Något som vore önskvärt för Växjö kommun är istället att använda Europas grönaste stad som 
ett undervarumärke – där har Växjös miljöarbete chansen att komma till sin rätt, även som 
marknadsföring för staden.  
Som en del av det nya varumärket skulle även idrotten, i formen av ett sub-brand, kunna ta 
form. Att inte använda Arenastaden i marknadsföringsarbete kan, mot bakgrund av det som 
kommit fram i intervjuerna och visats i analysen, liknas vid att inte utnyttja alla sina 
investerade kronor fullt ut. Arenastaden och idrotten fungerar redan, i många avseenden, som 
en reklampelare, sammanhållande kraft och näringslivsmagnet – men effekten blir inte så 
kraftfull om inte kommunen börjar använda det marknadsföringsmässiga råmaterial som 
Arenastaden och dess aktörer utgör. 

Alla sportsliga förutsättningar som krävs för att finnas kvar i sverigeliten finns, mycket 
tack vare kommunens arbete, samlat på Arenastaden i Växjö. De konkreta åtgärder som måste 
vidtas om idrotten ska börja användas i Växjös marknadsföringsarbete handlar istället om 
kommunikation. Ett samlat grepp över Arenastadens och idrottklubbarnas kommunikation 
och marknadsföringsarbete är nödvändigt för att platsen och verksamheten ska få en samlad 
och verksam image. Som Hankinson (2004, s.117) är det nämligen av yttersta vikt att en 
enhetlig bild av varumärket förmedlas utåt.  

Det behövs dessutom en klarhet från kommunens sida där de talar om vad de som 
kommun kommer stå till tjänst med – och vad de förväntar sig att idrottsklubbarna ska göra 
själva. Det som, att döma av intervjuerna, saknas är nämligen gemensamma mål som 
kommunen, idrottsklubbarna och de andra verksamheterna på Arenastaden kan sträva mot. 
Detta skapar en problematik som, både enligt Per Schöldberg (2013) och Marcus Sjöholm 
(2013) tar sig uttryck i att klubbarna agerar på eget bevåg för att locka hit olika typer av 
evenemang som de sedan vill ha hjälp av kommunen att finansiera.  

Utifrån är det inte svårt att förstå båda parternas frustration. Idrottsklubbarna, i det här 
fallet Öster, får möjlighet att exempelvis arrangera en landskamp i Växjö. Landskampen 
kostar pengar, men genererar intäkter för både idrottsklubben och publicitet för staden 
(Sjöholm, 2013). På längre sikt genererar evenemanget även skatteintäkter som kommunen 
får ta del av. Kommunen å andra sidan känner sig klämda mellan klubbar, förbund och 
produktionsbolag som förväntar sig att kommunen ska täcka vissa kostnader – oavsett hur 
mycket kommunen själv tycker att publiciteten är värd. Dessutom, om de väljer att inte hjälpa 
till med finansieringen blir de utmålade som syndabockar eftersom landskampen inte blir av 
(Schöldberg, 2013). 

Att en funktion finns att fylla är tydligt. De nya arenorna har fört med sig möjligheter att 
arrangera fler och större evenemang än tidigare – men samarbetskostymen där 
kommunikationen mellan de olika parterna ska skötas är urväxt. Ett samverkansforum där 
representanter från idrottsklubbarna, platsmarknadsföringsbolaget Växjö & Co, representanter 
för kommunen och andra intressenter gemensamt kommer fram till en policy och praxis för 
hur man ska arbeta för att genom idrott marknadsföra Växjö behövs. Här kan även andra 
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frågor lyftas, som exempelvis vilken marknadsföring kommunen är beredd att göra för 
idrottsklubbarna, vad – i form av civilsamhällesbyggande åtgärder kommunen förväntar sig 
tillbaka, och hur Arenastadens faciliteter ska utnyttjas till fullo. Dessutom behövs en plan för 
hur man ska marknadsföra Arenastaden och dess anläggningar på sikt – mot 
specialidrottsförbund och produktionsbolag, mot näringsliv, mot turister och mot de egna 
medborgarna. Arenastaden är ny och modern, men när nyhetens behag inte längre är lika 
påtagligt riskerar arernorna att gapa tommare och tommare.  
Då denna studie inte främst är en studie av Växjös nuvarande platsvarumärke vore det 
förhastat att dra några starkare slutsatser angående dess effektivitet. Det som har konstaterats 
är emellertid att det, endast genom en snabb analys, går att identifiera svagheter hos det 
nuvarande platsvarumärket. Samtidigt har denna uppsats, genom sitt syfte att undersöka 
Växjös potential att marknadsföra sig genom idrott visat att det finns stora 
marknadsföringsresurser som Växjö inte utnyttjar till fullo. Idrotten är fortfarande en naturlig 
och viktig association till staden, trots avsaknaden av riktade marknadsföringsinsatser. 
Dessutom finns relationer kring idrotten som har möjlighet att förankras starkt, mycket tack 
vare Växjö kommuns arbete med att utforma Arenastaden. Ett nytt platsvarumärke som tar 
tillvara på idrotten, men även miljön och andra starka attribut vore att föredra – och det är min 
åsikt att Växjö har mycket att vinna på en sådan förändring.  
 
5.3 Avslutning 
För att sammanfatta uppsatsen kan det konstateras att idrott endast används i Växjös 
marknadsföringsarbete i en mycket begränsad utsträckning. Växjö kommun använder sig inte 
av Öster, Växjö Lakers, någon av de andra klubbarna, eller Arenastaden i några utarbetade 
marknadsföringsstrategier. När idrott används för att marknadsföra Växjö placeras den under 
det övergripande platsvarumärket Europas grönaste stad, som i fallet med dam-EM i fotboll 
2013. Det finns emellertid goda förutsättningar att använda Växjös idrottsklubbar och arenor 
som marknadsföring för staden. Idrotten är förankrad på ett sådant sätt i samhället att flera 
olika sektorer skulle få ta del av de fördelar som en marknadsföring av idrotten för med sig.  

För att skapa ett effektivt platsvarumärke där idrotten är delaktig behövs dock vissa 
förändringar göras. Ett gemensamt grepp måste först och främst tas kring Arenastadens 
aktörer och dess kommunikation utåt. Dessutom måste kommunpolitiker, idrottsklubbar och 
marknadsförare tillsammans ta fram riktlinjer för hur arbetet med att locka evenemang till 
Arenastaden ska gå till.  

Idrotten har förmågan att skapa associationer, och en stark folklig förankring bakom 
varumärket. Idrotten är dessutom attraktiv för näringslivet. En stad med Växjös idrottsliga 
förutsättningar förlorar på att inte använda dem i marknadsföringssyfte. 
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Intervjuguide 2013-05-15 

Annika Svensson Predikaka, kommunikationschef Växjö kommun 

”Kan svara på allmänna frågor om Växjös marknadsföringsarbete.” 

• Marknadsföringsarbetets strukturer 
o Informatörsnätverket 
o Samordning 
o Aktuella kampanjer 

 Växjös ”positionering” utifrån ”personligheten”. 
 Idrott 

• Ryktet 
o Vad har Växjö för rykte idag? Förtjänt/Oförtjänt? 
o Vad ska vara det första associationen till Växjö?  

• Syftet 
o Generell, vad kan man uppnå med marknadsföring? 
o Vilka är målgrupperna? 
o Märkt av några förändringar? 

• Arenastaden 
o Intern/Extern marknadsföring 
o Framtidsplaner 
o Samordning med näringslivet/kommunen – leverage 

• Idrottens potential 
o Hur arbetar man med idrotten? Vad tror man den kan bidra med? 
o Sparveros kategorier 

 Branding 
 Business och industry 
 Tourists 
 Residents 
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Intervjuguide 2013-05-15 

Marcus Sjöholm, kommunikationsansvarig Östers IF 

”Kan svara på frågor om samverkan och idrottens roll, utifrån idrottens perspektiv.” 

 

• Arbetsuppgifter 
o Kontakter med kommunen, Arenastaden 
o Dam-EM 

• Samspelet i HPC 
o Näringsliv 
o Idrott 
o Universitetet 
o Landstinget 
o Arenastaden som brandscape 

• Idrottens potential 
o Stakeholders – vilka har intresse av att kommunen ska framstå på ett positivt 

sätt? 
o Finns det anledning att väcka större intresse kring idrotten? Exempel 

gratisbussar. Paketpriser, skolbesök? Samarbete med kommunen? 
• Hur maximeras idrottens effekt? 

o Dam-EM – vad är Östers roll? 
o Regelbundna evenemang 

 Övernattande bortalag/supportrar 
o Dagligen 

• Östers varumärke 
o Vad ska vara det första associationen till Öster?  
o Vad har Öster för rykte idag? Förtjänt/Oförtjänt? 
o Vad skänker varumärket Öster till Växjö kommun 
o Vad vill Öster ha i arenastaden? Museum, restauranger etc. 
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Intervjuguide 2013-05-16 

Ulrika Pizzeghello, High Performance Center – Arenastaden 

”Kan svara på specifika frågor om hur idrotten används i marknadsföringsarbetet” 

• Arbetsuppgifter 
o Kontakter med tjänstemän/politiker 

• Samspelet i HPC 
o Näringsliv 
o Idrott 
o Universitetet 
o Landstinget 

• Idrottens potential 
o Stakeholders – vilka har intresse av att kommunen ska framstå på ett positivt 

sätt? 
o Sparveros kategorier 

 Branding 
 Business och industry 
 Tourists 
 Residents 

o Finns det anledning att väcka större intresse kring idrotten? Exempel 
gratisbussar. Paketpriser etc? 

• Hur ser de framtida planerna för Arenastaden ut? Mer leverage? 
o Hur samordnas exempelvis dam-EM med hotell och övriga turistnäringen? 
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Intervjuguide 2013-05-16 

Per Schöldberg, Kommunalråd (c)  

”Kan svara på policyfrågor, prioriteringar och syftet med marknadsföringsprojekt.” 

• Ryktet 
o Vad ska vara det första associationen till Växjö?  
o Vad har Växjö för rykte idag? Förtjänt/Oförtjänt? 

• Kommunpolitiken 
o Förekommer det allmän marknadsföring från politikernas håll – public 

diplomacy. 
o Diskussion utifrån marknadsförings- eller imageperspektiv i 

kommunfullmäktige. Vad har man för tankar? Syfte? 
o Direktiv till förvaltningen – vilken detaljnivå? 
o Kommunens ansvar – kostnadsfördelning? 
o Samordningsansvar? 

• Arenastaden 
o Intern/Extern marknadsföring 
o Framtiden 

• Hur maximeras idrottens effekt? 
o Dam-EM 
o Regelbundna evenemang 
o Dagligen 

• Stakeholders 
o Sparveros kategorier 

 Branding 
 Business och industry 
 Tourists 
 Residents 
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