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Abstrakt 
 

”Idrottens samhällsnytta” och dess betydelse har tidigare i stor utsträckning 

diskuterats på forskningsområdet i monetära termer. Idrotten har för denna 

studiens forskare också haft en stor betydelse för deras personliga utveckling. 

Därav väcktes intresset att undersöka vad den betyder för människor på 

samhällsnivå, samtidigt som möjligheten sågs att fylla en forskningslucka.   

 

Genom användandet av metodtriangulering som forskningsmetod har både 

intervjuer och enkäter genomförts, för att undersöka Växjös betydelse som 

idrottsstad. Mer precist kartlägger och analyserar forskarna hur såväl centrala 

aktörer inom idrottssektorn som den idrottsintresserade allmänheten och 

stadens invånare ser på idrottens samhällsnytta på orten. Studien resulterade i 

att idrottskulturen främst präglad av prestationsidrott och framgångar, 

framförallt bidrar till en ökad gemenskap och ett ökat engagemang särskilt ur 

ett åskådarperspektiv och synen på idrotten som underhållning.  

 

I studien framkom att idrottskulturen har ett marknadsvärde som bidrar till att 

göra Växjö som stad mer attraktiv, men också att den har utvecklingspotential 

i att inkludera fler och på så sätt kunna bidra mer till Växjös 

samhällsutveckling. 

 

Nyckelord: idrott, kultur, samhällsnytta, samhällsutveckling, Växjö. 
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Förord 
 

Idrotten har alltid betytt mycket för oss själva, oavsett om det handlat om eget 

utövande eller som åskådare. Med denna studie fick vi möjligheten att lära oss 

mer om vad idrotten betyder för andra. Detta tycker vi var mycket givande och 

det har bidragit till att vi själva kunnat utveckla vår egen syn på idrotten och 

vad den har för inverkan på människor.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Tobias Stark vid Linnéuniversitetet 

som funnits där som bollplank för diskussion under hela arbetsprocessen.  

 

Vi vill även passa på att rikta ett stort tack till de respondenter som genom 

enkäter och intervjuer valde att delta och bidra till vår undersökning. 

 

 

31/05/2018 Växjö. 
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1. Inledning 
 

“Idrottsstaden Växjö” 

(Växjö & Co u.å.). 

 

Växjö är en småländsk stad i södra Sverige med cirka 70 000 invånare (Växjö 

kommun 2018). Staden har under de senaste åren gjort sig känd inom 

idrottssfären till följd av sina satsningar på det idrottsliga fältet. Dessa 

satsningar tillkännages främst genom byggnationen av den så kallade 

“Arenastaden” men inkluderar även idrottsliga framgångar på elitnivå och 

ökade satsningar för bättre folkhälsa och idrottsengagemang. Satsningarna 

som genomförts har därför gjort det möjligt för Växjö stad att kunna 

marknadsföra sig genom idrotten och identifiera sig med denna. Dessa 

satsningar och tillhörande framgångar har gett resultat. År 2013 blev Växjö 

korat till “Sveriges främsta idrottskommun” av tidskriften Sport & Affärer 

(Växjö & Co u.å.). Priset delas ut varje år och faktorer inom bredd, spontan 

och elitidrott samt evenemang övervägs och avgör sedan vilken kommun som 

varit mest framgångsrik och tilldelas priset. Efter utmärkelsen 2013 har Växjö 

anordnat olika idrottsevenemang på lokal-nivå men även på SM och VM-nivå. 

Detta genom till exempel landskamper inom damfotbollen men även 

världsmästerskap såsom U19 VM för herrar i innebandy. Detta var en av 

faktorerna som spelade in när Växjö fick ta emot priset ännu en gång, denna 

gång år 2017 (Sport & Affärer u.å.). På fyra år har Växjö alltså placerat sig 

högst upp på listan av de främsta idrottskommunerna i landet två gånger. Detta 

betyder bland annat att staden besegrat storstäderna Stockholm och Göteborgs 
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kommuner där den stora folkmassan, de stora klubbarna samt arenorna i landet 

finns och bedrivs.  

 

Framgångarna avlöser varandra i den så kallade “Idrottsstaden Växjö”, men 

vad är det som gör att denna till synes lilla stad fortsätter att sträva efter 

utveckling på det idrottsliga fältet? Vad är det som gör att den kan benämna 

sig själv som idrottsstad? Vad ser den för vinster med att benämna sig på sådant 

sätt och vad är det som ligger bakom framgångarna som lett staden till att få 

denna utmärkelse?   

 

 

1.1.  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Växjös betydelse som idrottsstad. Mer 

precist handlar det om att kartlägga och analysera hur såväl centrala aktörer 

inom idrottssektorn som den idrottsintresserade allmänheten och stadens 

invånare ser på idrottens samhällsnytta på orten.    

 

1. Vilken nytta har idrottskulturen på det individuella planet för Växjös 

befolkning?  

2. Hur bidrar idrottskulturen till samhällsutvecklingen i Växjö? 

 

 

 

 



 

  

10 

2. Teoretisk bakgrund 

 

2.1. Tidigare forskning 
I detta avsnitt följer ett resultat av den granskning på tidigare forskning som 

gjorts på området. Granskningen har gjorts efter bedömning av vad som ansetts 

vara betydelsefullt och relevant för denna studie.  

 

2.1.1. “Idrottens samhällsnytta” 
Riksidrottsförbundet är Sveriges idrottsorgan och representerar idrotten i 

Sverige i Riksdagen. Detta gör att Riksidrottsförbundet ofta är i framkant vid 

idrottsforskning för att kunna kartlägga idrottens styrkor och svagheter. En av 

de senaste rapporterna som Riksidrottsförbundet släppte 2017 heter “Idrottens 

samhällsnytta, en vetenskaplig översikt av idrottsrörelsens mervärden för 

individ och samhälle”. Rapporten innehåller olika delar inriktade på en rad 

utvalda ämnen med fokus på idrotten, hur denna påverkar individen och 

samhället samt hur denna samhällsnytta skulle kunna öka. De inledande 

kapitlen handlar om hur idrott som fysisk aktivitet påverkar samhällsnyttan. 

Rapporten visar här att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på kroppen men 

vad gäller samhällsnyttan är det de sociala aspekterna som är viktigast för 

individen. Att man får känna sig inkluderad och få sin röst hörd i sin förening 

eller i sitt lag är en viktig del för personlig utveckling och trivsel inom idrotten 

(Riksidrottsförbundet 2017, ss.22-27).  

 

Rapporten tar även upp samband mellan idrotten och integration och dess 

påverkan på den framtida samhällsnyttan. Det är sedan tidigare känt att idrotten 

är en bra plattform för att integrera nyanlända människor i Sverige. Rapporten 

från Riksidrottsförbundet visar dock att man inte fångar upp barn och unga ur 
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alla målgrupper. En underrepresenterad grupp inom idrotten är nyanlända 

flickor som enligt statistiken inte fångas upp på samma sätt av idrotten. Detta 

beror till stor del på att idrotten inte återfinns på samma sätt inom andra 

kulturer och därför finns ingen vana hos flickor att idrotta, vilket försvårar 

dessa förhållanden för samhällsnyttans fördel (Riksidrottsförbundet 2017, 

s.121).  

 

Ett annat ämne som tas upp i Riksidrottsförbundets rapport är 

idrottsevenemangens betydelse för samhällsnyttan. Idrottsevenemangen 

bedrivs idag till följd av kommersialisering, professionalisering och 

globalisering mer som underhållning ur ett upplevelseperspektiv. Detta görs 

för att få kunden engagerad samtidigt som det syns att det leder till en form av 

exkludering. I rapporten benämns idrottsevenemangen ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv där de slutligen finner att evenemangens 

samhällsnytta är bristande till följd av företagens ekonomiska tillväxt. Dock 

med hänsyn till de sociala faktorer som spelar in, bidrar det positivt för att 

stärka banden mellan människor (Riksidrottsförbundet 2017, ss.187-188). En 

annan viktig aspekt är att idrottsevenemangen hjälper till att marknadsföra den 

ort där evenemanget äger rum och bidrar med olika faktorer, inte minst i form 

av turism (Riksidrottsförbundet 2017, s.187).  

 

Ytterligare viktiga perspektiv som rapporten tar upp är idrottsmiljöer så som 

idrottsanläggningar och andra möjligheter till spontanidrott och vad dessa gör 

för samhällsnyttan. Redogörelsen visar här på hur det anses att föreningar ska 

dela med sig av sina anläggningar för att fler ska få tillgång till en 

idrottsanläggning eftersom det ofta råder en brist på dessa. Trots detta finns det 

stora samband som visar på att om befolkningen har tillgång till en 

idrottsanläggning i någon form, vare sig det är en fotbollsplan, ett utegym eller 
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bara ett motionsspår i skogen så ökar chansen för goda motionsvanor bland 

invånarna (Riksidrottsförbundet 2017, s.200). Här visar forskningen att 

samhällsnyttan gynnas av tillgången till olika typer av idrottsanläggningar 

samtidigt som det på många platser finns en brist på just dessa. Här finns därför 

potentialen att bidra ytterligare till folkhälsan och samhällsnyttans fördel.  

 

2.1.2. “Rögle BK och idrottens samhällsnytta” 
Att undersöka idrottens samhällsnytta i kulturellt hänseende, har tidigare gjorts 

på området inom ishockeyn. Ishockeyhistorikern Tobias Stark genomförde år 

2015 en undersökning på Rögle BK, en förening som genom historien vänt 

upp och ner i högsta serien flera gånger, och där spelarutveckling varit en 

framgångsfaktor (Stark 2015a). Undersökningen visade på ett stort 

engagemang från befolkningen i Ängelholm inför flera av föreningens 

matcher. Detta genom att till exempel handlarna i stan flaggade att det var 

match, trots att de ej hade ett personligt intresse för idrotten. Något som inte 

bara visade på samhällsservice och allmän-intresse hos befolkningen, utan 

också på extra intäkter till samhället vilket är symbolik för samhällsnytta (Stark 

2015b). Tobias Stark beskriver en upplevelse av att kunna ta på stämningen i 

stan och att folket känner en stolthet över klubben och dess historia. Att de 

egna produkterna det vill säga hockeyspelarna som alltid spelat i föreningen 

under sin karriär, är förebilder och kulturbärare som fyller en viktig funktion i 

samhället (Stark 2015c).  

 

Han citerar:  

 

Lust och gemenskap måste vara grunden till ishockeyns själ! 
       (Stark 2015c). 
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2.1.3. “Är idrott nyttigt?” 
SISU idrottsutbildarna släppte år 2012 boken “Är idrott nyttigt?” en antologi 

om idrott och samhällsnytta. Boken har som syfte att bidra med nya insikter 

och perspektiv vad gäller idrotten och dess samhällsnytta. Idrotten framstår 

oftast som positiv med alla hälsofördelar den ger men blir sällan ifrågasatt, 

vilket de olika kapitlena och författarna av denna bok tar fasta på och 

diskuterar. Johan Hvenmark (Behrenz et al. 2012, s.18) som är en av bokens 

författare tar upp ämnet samhällsnytta där han menar att olika individer 

uppfattar detta begrepp olika. “Vissas nytta kan mycket väl vara andras 

onytta”, där han ger ett idrottsligt exempel och trycker på den ojämna 

fördelningen mellan män och kvinnor i idrottsrörelsen. Detta skulle kunna 

betyda att män upplever idrottens samhällsnytta som mer framstående än vad 

kvinnor gör. 

 

Jorid Hovden (Behrenz et al. 2012, ss.164–191), en av kapitlens författare i 

antologin beskriver i sitt kapitel “Demokrati eller Hegemoni?” relationen 

mellan jämställdhet och makt i den svenska idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen är 

med sitt höga medlemsantal överrepresenterad av män, speciellt på ledande 

positioner, såsom tränare och styrelsemedlemmar där mansdominansen ökar 

ju högre upp i spelsystemen idrotten kommer. Denna kultur av mansdominans 

lever kvar och gör kvinnors väg till dessa positioner svårare. Jorid Hovden 

menar här att genom ett samhällsnyttigt perspektiv skulle kunna utveckla 

idrotten ytterligare för att tillgodose fler människor och bryta den 

mansdominerade norm som idag är närvarande inom idrottsrörelsen (Behrenz 

et al. 2012, ss.187–188).  

 

En annan aspekt på idrottens samhällsnytta är dess egenvärde för varje individ. 

Mikael Lindfelt skriver i bokens första kapitel om hur idrotten bedrivs för just 
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nytta eller för nöje (Behrenz et al. 2012, ss.30–61). Som barn lär du dig att det 

är bra att gå ut och röra på sig men om individen inte ser något nöje i att utöva 

aktiviteten, kan detta inte ses som en nytta. Lindfelt beskriver den svenska 

idrottskulturen och hur denna har format vårt sätt att se på idrotten som just en 

nytta med positiv laddning (Behrenz et al. 2012, ss.39–40). En individ har som 

tidigare nämnt ett egenvärde som gör att denna personen kan uppfatta idrotten 

positivt, som en nytta för individen. Samtidigt som andra kan uppfatta den som 

rent negativ beroende på individens relation till idrotten eller en specifik 

idrottslig aktivitet. Idrottsrörelsens framtida arbete måste därför locka till att 

fler hittar sitt egenvärde i idrotten för att fler ska kunna ta del av den och se 

den som en nytta för såväl samhälle som individ.  

 

Antologin har även ett kapitel som heter “Idrottens ekonomiska samhällsnytta” 

skriven av Lars Behrenz, docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. 

Idrotten både kostar och genererar pengar på alla nivåer för utövning (Behrenz 

et al. 2012, ss.226–255). För att spela fotboll behöver till exempel personen i 

fråga köpa fotbollsskor och benskydd, vilket blir kostnaden för individen. För 

en kommun betyder det att de alltid måste kunna se till så att kommunens lag 

har en fotbollsplan att spela på. Ur ett ekonomiskt perspektiv är idrotten och 

den fysiska aktivitet den medför, positiv för befolkningen då den anses 

förbättra folkhälsan. Detta leder i längden till att färre behöver söka sjukvård 

vilket i sin tur sparar in på landets ekonomiska resurser. Idrotten ger en nytta 

till människor samtidigt som den även är kostsam. Behrenz undersökte detta 

fenomen då han via en enkätundersökning gjorde en analys av betalningsviljan 

för idrott för ungdomar, motionsidrott och elitidrott inom fyra olika län 

(Behrenz et al. 2012, ss.242–244). I undersökningen användes uttrycket 

betalningsvilja, som byggde på hur många ideella timmar du som individ 

skulle kunna jobba för att tillgodose någon av dessa typer av idrott. 
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Undersökningen visade att allmänheten ger störst stöd till ungdomsidrotten där 

personer i alla län, skulle stötta ungdomsidrotten mest. Det är även inom 

ungdomsidrotten som det anses att graden av samhällsnytta är som störst. 

Elitidrotten lämnar dock inte den ekonomiska samhällsnyttan oförändrad. 

Behrenz nämner även hur han genom undersökningar gjort reflektioner kring 

hur en kommun påverkas av att ha elitlag och föreningar i kommunen (Behrenz 

et al. 2012, ss.246–248).  Studien visar att kommuner med elitlag inom fotboll 

och ishockey såg en positiv inverkan på befolkningsutvecklingen inom dessa 

kommuner. Idrotten har en inverkan på samhället i stort, genom reflektionerna 

visade i denna antologis olika kapitel framställs dessa och den 

utvecklingspotential som finns inom dessa områden.  

 

 

2.1.4 Sites of sport: Space, Place, Experience 

Idrottens inverkan på samhället har även uppmärksammats utanför Sveriges 

gränser. Britten John Bale och kanadensiskan Patricia Vertinsky har i sin 

antologi Sites of sport: Space, Place, Experience samlat studier kring idrottens 

påverkan på samhället genom sociala och psykologiska aspekter med fokus på 

utrymme, plats och erfarenhet.  

 

Antologin tar upp flera exempel på hur synen på idrotten i samhället förändrats 

genom olika tidsepoker. Patricia Vertinsky (2004, ss. 19–24) skriver om hur 

kvinnor på campus i British Colombia i 1950-talets Kanada blivit exkluderade 

från att idrotta på det lokala gymmet. Gymmet var endast anpassat för män. 

Förhållandena med omklädningsrum och utrustning var signifikant sämre 

anpassat för kvinnor vilket resulterade i en exkludering av minoritetsgrupper 

såsom kvinnor men även homosexuella på träningsanläggningen. Att idrotta 

på gymmet på detta campus blev därför mer tillgängligt för män varpå kvinnors 
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idrottande inte blev prioriterat. Patricia Vertinsky (2004, ss. 19–21) beskriver 

hur ledningen vid universitetet sedan väljer att renovera upp anläggningen för 

att senare erbjuda fler alternativ till träning samt lokaler.  

 

Patricia Vertinsky (2004, ss. 22–23) menar att skolan, genom att öka 

tillgängligheten fick fler kvinnor att känna delaktighet och inkludering och på 

så sätt gavs de möjlighet idrotta. Fler gavs då möjlighet att skaffa en erfarenhet 

och därmed inkluderas i idrotten eller utövandet av fysisk aktivitet som tidigare 

inte var möjligt på detta gym. Hon menar även att den sociala aspekten och 

tillhörigheten blev starkare på campus då kvinnorna blev inkluderade, bland 

annat genom renoveringarna av den fysiska platsen samt genom bättre 

utbildning kring fysisk aktivitet och dess effekt på kroppen.   

 

Ytterligare ett sätt hur antologin tar upp idrottens betydelse och förändringens 

påverkan på människan är i Chris Gaffney och John Bales (2004, ss. 25-38) 

kapitel “Sensing the Stadium”. I kapitlet framhävs hur en människa påverkas 

av sina sinnen, syn, känsel, hörsel och lukt vid en sportupplevelse. En 

upplevelse är på så sätt individuell och beroende på vad en människa tidigare 

upplevt samt vad denne har för förväntningar formas slutprodukten av hur ett 

evenemang uppfattas av individen. Chris Gaffney och Johan Bale (2004, ss. 

25-26) förklarar att en människa som tidigare upplevt till exempel en 

fotbollsmatch upplever sedan den samma med erfarenhet vilket formar 

individen som upplever den. De beskriver även hur en person genom att slukas 

av upplevelsen via sina sinnen kan glömma sin omvärld vid deltagande i ett 

sportevenemang.  

 

Ett sportevenemang påverkar som tidigare nämnt en människas sinnen på flera 

sätt. Flera tusentals människor eller fans ryms på en och samma plats under ett 
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idrottsevenemang varpå de även influeras samt påverkas av varandras närvaro. 

De nämner här hur över tio andra sinnen används, bland annat genom historia 

och gemenskapen som uppstår på en arena vid ett evenemang i sportvärlden. 

Genom inslag av såsom programblad och souvenirer skapas minnesvärda ting 

från evenemanget och även om matcherna avlöser varandra under en säsong 

kan en åskådare som deltagit i evenemangen minnas just den specifika 

händelsen. Chris Gaffney och John Bale (2004, ss. 34-36) menar även att 

människor, genom att gå på matcher eller genom att engagera sig i idrotten 

som åskådare hittar jämlikar och får en känsla av tillhörighet, vilket är en av 

de viktigaste komponenterna för människor vid ett sportevenemang på en 

arena. 

 

2.2. Slutsats - tidigare forskning 
Den tidigare forskning som gjorts på området samhällsnytta belyser idrottens 

nytta för samhället överlag eller ifrågasätter den. Idrottens samhällsnytta 

utgiven av Riksidrottsförbundet bygger på forskning kopplat till individen där 

syftet för denna är att trivas inom idrottsrörelsen. Är idrott nyttigt? är antologin 

som ifrågasätter idrottens nytta för samhället och individen där idrotten 

framställs som både positiv och negativ, vilket inte är lika vanligt 

förekommande. Den studie som efterliknar denna mest i syfte är Tobias Starks 

artiklar om samhällsnyttan i Ängelholm kopplat till ishockeylaget Rögle BK. 

I hans studie undersöks precis som i den här, hur befolkningen själva uppfattar 

fenomenet samhällsnytta i sin stad, om än kopplat till olika delar av den. 

Antologin Sites of sport: Space, Place, Experience har samlat studier kring 

idrottens påverkan på såväl individ som samhällsnivå och vad det är som 

bestämmer hur människor uppfattar idrotten utifrån vilka förutsättningar som 

finns.  
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Studier som dessa tenderar att vara mätningsbara i form av ekonomisk 

påverkan eller betydelse. Denna studie fokuserar på befolkningens upplevda 

känslor till följd av den kultur idrotten i Växjö har skapat eller inte skapat, 

beroende på individuella uppfattningar. Med Växjös framfart inom 

idrottssfären är detta därför extra intressant att undersöka, hur anställda inom 

idrotten i Växjö beskriver detta samt hur detta skiljer sig till den uppfattning 

som befolkningen har fått, till följd av att Växjö blivit förknippat med termen 

“idrottsstad”.  

 

 

 

2.3. Teori 
Här redogörs för studiens kritiska begrepp och dess teoretiska grund.  

 

2.3.1. Vad är idrottens samhällsnytta? 
Samhällsnytta är de positiva värden som kommer samhället till del och 

eventuellt skapas av RF-idrotten. I Riksidrottsförbundets rapport (2017, s.15) 

används begreppen mervärde och egenvärde som ingång för att definiera 

idrottens samhällsnytta. Mervärde syftar till idrottens värde för samhället som 

helhet och de effekter idrotten bidrar med även utanför idrottens arenor. De 

menar att idrotten anses som ett medel för att uppnå något annat. Idrottens 

egenvärde syftar till idrottens betydelse på individuell nivå, det vill säga för 

individer som idrottar och är aktiva i en idrottsverksamhet. Egenvärdet är den 

huvudsakliga drivkraften att stanna inom idrotten, vilket bland annat ger oss 

bättre sammanhållning i samhället och förberedelse för livet. Det här innebär 

att det är av största vikt som egenvärden stöds på olika sätt när människor talar 
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om att idrotten skapar mervärden. Idrottsrörelsens förekomst och stödet de får 

av samhället, kan anses som berättigad vid användandet av mervärden och 

egenvärden. I denna studie formuleras idrottens samhällsnytta som följande: 

 

De positiva samhälleliga effekter som uppstår när vi idrottar i en förening. 
           
 (Riksidrottsförbundet 2017, s.15) 
 

2.3.2. Kultur  
Begreppet kultur har applicerats och undersökts inom idrotten av en forskare 

vid namn Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi. Forslund 

(2013, s.132) skriver i sin bok Organisering och ledning om hur kulturen ter 

sig i en organisation och diskuterar termen kopplat till variabler och metaforer. 

Det är hur en organisation bedrivs och verkar som avgör vilken typ av kultur 

organisationen anses ha. När han diskuterar kultur som en variabel menar han 

att organisationen har en kultur som är formningsbar och anpassas efter andra 

variabler i organisationen som till exempel strategier och ledarskap. Om en 

organisationskultur istället ses som en metafor kopplas alla dessa variabler 

ihop och utgör organisationens grund. Detta uttryck utgör ett sätt att se på 

organisationen och att denna kultur genomsyrar hela organisationen. Det går 

sedan att applicera dessa organisationsteorier på idrotten och framförallt 

idrottsrörelsen där kulturen är en framstående faktor.  

 

För att vidare förstå begreppet kultur och hur den uttrycks inom organisationer 

används Scheins teorier om olika nivåer av kultur (Schein 2010, ss. 23–33). 

Teorin är uppbyggd efter tre olika nivåer, artefakter, uttalande värderingar 

samt grundläggande underliggande antaganden. Se figur 1. Den yttersta cirkeln 

bygger på artefakter. Artefakter avser hur kultur uttrycks i en grupp av 

människor som är synliga för andra, förslagsvis genom hur personerna är 
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klädda, hur de utför någonting eller hur de använder saker. Inom idrottssfären 

kan detta visa sig genom till exempel supportrar som bär sitt favoritlags logga 

och på så vis visar sin lagtillhörighet. Modellens andra grad av kultur är 

uttalade värderingar. Det står för en organisations sätt att verka i specifika 

situationer och hur man ska agera i dessa. Olika organisationer har därför 

dokument nedskrivna på hur de bör agera i till exempel ett företag. Även denna 

motsvarighet återfinns inom idrotten genom verksamhetsidéer på hur en 

specifik förening ska agera och fungera. I mitten av Scheins (2010, ss.23–33) 

teori om kultur finns en organisations grundläggande underliggande 

antaganden. Denna del är den mest framstående för kulturen, där en 

organisations värderingar påträffas. Inom organisationer där denna nivå av 

kultur återfinns där värderingarna och kulturen är så framstående att den 

efterföljs utan att det diskuteras och är därför grundläggande. Dessa 

grundläggande underliggande antaganden går även att påträffa inom 

idrottsrörelsen. Detta främst genom idrottens grundläggande värderingar som 

den svenska idrottens folkrörelse. Ett exempel på detta är hur idrotten i Sverige 

är uppbyggt genom ideella ledare, vilket inom idrottsrörelsen idag är en 

självklarhet.  

 

På samma sätt som denna teori kan appliceras på idrotten kan den visa på hur 

kultur hjälper till att forma en organisation, eller som studiens fall, en stad eller 

ett samhälle.  
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Figur 1: Scheins (2010, ss.23–33) teori om en organisations nivåer av kultur. 

 

Sammanfattningsvis vill studiens skribenter förtydliga att användningen av 

Scheins teori anses relevant för studien på grund av att idrotten i Sverige består 

av en paraplyorganisation med Idrottsrörelsen, även kallad 

Riksidrottsförbundet i spetsen. En idrottsrörelse som skapar riktlinjer för 

idrotten i Sverige på olika sätt, bland annat idrottskulturen genom sin 

värdegrund och verksamhetsidé Idrotten vill (Riksidrottsförbundet 2009 ss.11–

12). I denna uppsats syftar begreppet “idrottskultur” till samhällskulturen 

bakom sloganen “Idrottsstaden Växjö”. 

3.  Metodologiskt förhållningssätt  

I detta kapitel redogörs metoden som användes för att kunna genomföra 

studien och vilket förhållningssätt som användes vid datainsamlingen.  
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3.1. Kvalitativ och kvantitativ studie  
Kvalitativ och kvantitativ forskning kan beskrivas som en speciell typ av 

forskningsstrategi. Kvantitativ forskning är en forskningsstrategi som tar 

fasta på kvantiteter, och som utgår ifrån en strikt naturvetenskaplig 

modell (Bryman 2011, s.40). Den har en tyngdpunkt på granskning av 

teorier och innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan 

praktisk forskning och teori. Insamlingen av data sker ofta genom enkät 

eller frågeformulär som sedan presenteras statistiskt. Detta ger också en 

bredd av det som undersöks, snarare än ett djup som mer symboliserar 

den kvalitativa inriktningen.  

Kvalitativ forskning lägger mer vikt vid ord under analys och insamling 

av data. Den innehåller ett induktivt synsätt på relationen mellan teori 

och forskning, där tyngden läggs vid generering av teorier. Även om 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar står för olika 

forskningsstrategier, är det den rollteorin spelar, vilken kunskapssyn den 

rymmer och vilka ståndpunkter som ingår i läran om verkligheten, som 

skiljer inriktningarna åt (Bryman 2011, s.42).  

Det som är avgörande för om en studie är kvalitativ eller kvantitativ, är 

vilken typ av empiri som används samt hur den tolkas (Gratton & Jones 

2011, s.103). Däremot är det inte uteslutet att de olika angreppssätten 

kan kombineras (Bryman 2011, s.43).  Med denna studie vill forskarna 

belysa idrottskulturen och dess nytta för samhällsutvecklingen i Växjö, 

vilken kommer innebära att man bland annat berör värderingar och 

känslor, men också att empirin kommer att reduceras till numeriska 

variabler genom att använda enkäter. Detta kan uppfattas som en 
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kombination av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod (Gratton & 

Jones 2011, s.111). För att få en så rättvis bild av det ämne som 

undersöks har forskarna därför valt att använda flera metoder, vilket 

kallas för metodtriangulering (Hassmén & Hassmén 2008, ss.281–282).  

 

3.2. Metodtriangulering  
Metodtriangulering används vid forskning för att stärka studiens pålitlighet. 

Metoden innebär att man använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder 

för att få en fördjupad bild av den insamlade empirin. Genom användandet och 

genomförande av exempelvis olika typer av intervjuer, enkäter och 

observationer blir datainsamlingen bredare och sägs ge ökad förståelse för 

studien. Hassmén och Hassmén (2008, ss. 281–282) förklarar i sin bok 

“Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder” hur metodtriangulering sedan 

tidigare använts av olika yrkesgrupper såsom kartritare och lantmätare för att 

undersöka olika punkters förhållande till varandra och hur denna metod går att 

applicera på studier inom idrottsforskningen. Hassmén och Hassmén (2008, 

s.281) menar här att forskaren med hjälp av flera olika datainsamlingsmetoder 

kan minska effekten av de olika metodernas bias och på så sätt göra 

undersökningen mer neutral.  

 

Enligt detta synsätt är därmed tanken att svaren som erhålls genom 
användandet av olika metoder och samstämmighet mellan svaren från de olika 
metoderna, gör att forskaren närmar sig “sanningen” mer än vad de enskilda 
metoderna ensamma ger möjlighet till. 
 (Hassmén & Hassmén 2008, s.281).  
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Samtidigt som metodtriangulering kan framstå som en fördjupad och ingående 

undersökning bör det även understrykas att det alltid finns risk för att metoden 

ger motsatt effekt. Detta gäller vid alla typer av datainsamling och det är 

någonting som studiens skribenter hade i åtanke under studiens gång. Jones 

(2015, s.136) beskriver i sin bok “Research methods for sport studies” hur 

metodtriangulering ger ett bredare perspektiv på en studie men även att 

metoden kan öka risken för fel om undersökningarna inte utförs på rätt sätt. Ett 

av de exemplen som återges i boken är att felmarginalerna i undersökningen 

blir större om inte deltagarnas anonymitet kan säkerställas då dessa personer 

troligtvis lämnar andra mer förskönande svar än vad som först var tanken med 

enkäten eller intervjun. Även Bryman (2011, s.578) understryker att det finns 

en risk med metodtriangulering som en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod, vilken är att de olika metoderna visar olika resultat och 

motsäger varandra. Användandet av flera metoder medför inte att en illa 

genomförd undersökning blir bättre (Bryman, 2011 s. 578). Det som är viktigt 

är att tillvägagångssättet anpassas efter aktuell frågeställning, vilket denna 

studiens skribenter också försökt beakta.  

 

I denna studie kommer intervjuer och enkäter användas inom ramen för 

metodtriangulering, med beaktning över metodens fördelar samt nackdelar.  

 

3.3. Enkäter 
 

3.3.1. Datainsamlingsteknik och genomförande 
Jones (2015, s.146) beskriver i sin bok Research methods for sport studies att 

användandet av enkäter i en studie är ett standardiserat sätt att skapa kännedom 

om ett ämne. Enkäter har på detta vis använts i denna uppsats för att skapa en 

större kännedom kring befolkningen i Växjö, deras syn på Växjö som 
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idrottsstad och idrottens nytta för växjöborna. Detta genomfördes till förmån 

för studien för att utvärdera vad Växjös invånare känner för Växjö och dess 

idrottsliga koppling.  

 

Skribenterna gjorde därför en semistrukturerad enkät som bestod av både 

slutna och öppna frågor. De slutna frågorna användes vid så kallade 

bakgrundsfrågor. Bakgrundsfrågor beskriver Hassmén och Hassmén (2008, ss. 

233–234) som enklare frågor för att ta reda på information så som ålder och 

kön som gör det lättare att kategorisera enkätens deltagare. Dessa slutna frågor 

besvarades genom att deltagarna fick sätta kryss för de redan angivna 

alternativen som passade bäst in på dem som personer. Dessa frågor avslöjar 

dock ingen närmare information om respondenterna och de kan inte 

identifieras på dessa bakgrundsfrågor. Det ska även tilläggas att alla som 

deltog i enkätundersökningen var anonyma. Resterande del av enkäten bestod 

av så kallade öppna frågor. Öppna frågor är fördelaktigt då respondenten själv 

får skriva ner sitt svar på frågorna då det inte finns några angivna 

svarsalternativ. Hassmén och Hassmén (2008, ss.236–237) menar att en av de 

fördelar som finns med öppna frågor är att respondenterna kan ge svar som 

forskarna tidigare inte tänkt på och ge en bild av sin egna uppfattning i ämnet. 

En nackdel de nämner är att öppna frågor kräver mer av respondenten och 

risken för bortfall kan öka.  

 

Att använda sig av enkäter är ett datainsamlingsinstrument som ofta förknippas 

med den kvantitativa forskningen (Hassmén & Hassmén 2008, ss.91–92). 

Bryman (2011, s.545) belyser i sin bok “Samhällsvetenskapliga metoder” 

oföränderliga skillnader mellan kvalitativ och kvantitativ forskning vilka han 

menar innehåller överdrivenhet. Detta handlar om fokus på beteende och 

mening, att tolka i termer av normer och värderingar hos studiens respondenter 
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och den kultur de tillhör, vilket ofta inrymmer kvalitativ forskning men som 

både kvalitativa och kvantitativa forskare intresserar sig av men studerar på 

olika sätt (Bryman 2011, s.546). Något som forskarna i denna studie har 

intresserat sig av och studerat på olika sätt genom valet av metodtriangulering 

men mer specificerat att i sin enkätundersökning ställt kvalitativa frågor (se 

bilaga 1) för att åstadkomma ett mer kvalitativt resultat, trots användningen av 

en kvantitativ metod. För att förtydliga; kan det uppfattas som en svag metod 

att använda med detta fokus, men som inte ska överdrivas då skillnaden mellan 

beteende och mening inte är så stor att det medför vara olika metoder (Bryman 

2011, s.547).  

 

Enkäten utformades via Google Formulär som är en tjänst som tillhandhålles 

av Google, kostnadsfritt. Tjänsten underlättade då användningen av den är 

relativt lätt att förstå och ger enkla möjligheter till att både sprida enkäten via 

en länk samt att den bidrar med verktyg för att kunna sammanställa svaren som 

enkäten ger. Enkäten inleddes med en hälsning och presentation av 

skribenterna som studenter vid Coaching & Sport Management programmet 

vid Linnéuniversitetet. Här informerades även undersökningens syfte och att 

deltagandet i studien var anonymt. Detta gjordes med anledningen att minska 

risken för bortfall (Bryman 2011, s.232) och för det ansågs ge ett trevligt 

intryck. Enkäten innehöll 13 frågor. Av dessa var fyra stycken så kallade 

bakgrundsfrågor om deltagaren, resterande del handlade om idrotten i Växjö 

på olika sätt, där en fråga hade förbestämda alternativ och resterande åtta var 

till för att personen själv skulle få reflektera över sina svar. Enkäten finns att 

tillgå i sin helhet i bilaga 2.  

 

 Enkäten som sammanställdes genomfördes vid två separata sammanhang för 

att få en så sanningsenlig bild som möjligt med representanter från 
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befolkningens alla delar. Först och främst distribuerades en digital enkät ut vid 

sociala medier där forskarna hade i åtanke att nå egna kontakter bebodda i 

Växjö stad. Genom användning av sociala medier ges större möjligheter att få 

en högre svarsfrekvens och fler deltagare. Eftersom enkäten underhålls digitalt 

underlättar denna metod även för forskarna och gör enkäten snabb och enkel 

att sammanställa. Dock kräver det att frågorna är extra tydliga och klara och 

att enkäten är lätt att besvara och förstå med förklaringen att det ej finns någon 

intervjuperson närvarande att rådfråga för respondenterna (Bryman 2011, 

s.229). Genom att samla in data via sociala medier uppstår även vissa 

frågetecken kring undersökningens trovärdighet. Genom användandet av 

onlineforum som till exempel sociala medier blir det svårare att granska vilka 

som tar del av enkäten. Som Jones (2015, s.151) beskriver som en av de största 

faktorerna är den målgrupp som i första hand använder sig av dessa forum 

begränsad och speglar inte hela samhället såsom denna undersökning är tänkt 

att göra. Därav komplementet av ett andra sammanhang; att genomföra 

enkätundersökningen fysiskt. Här fanns möjligheten för respondenterna att 

rådfråga om osäkerhet uppstod, vilket också minskade risken att ej få enkäterna 

fullt ifyllda (Bryman 2011, s 229).  

 

3.3.2. Urval  
Enkätundersökningen som lades ut via sociala medier gjordes via länk. Detta 

för att få ett högt antal svar och nå ut till delar av Växjös befolkning på ett 

effektivt sätt. Användandet av sociala medier är också en 

kommunikationsbaserad forskningsmetod då de utgör en plattform där 

enkäten, som är skribenternas datainsamlingsinstrument, skickades ut 

(Bryman 2011, s.586). Urvalet byggde här på självval. Hassmén och Hassmén 

(2008, s. 98) beskriver i sin bok “Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder” 

självval som en urvalsmetod som tillåter individerna själva att välja om de vill 
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delta i enkätundersökningen eller inte, vilket må göra att deltagarna som väljer 

att ställa upp tar sig tiden att utveckla och tänka igenom sina svar. Det vill säga 

att personerna som såg enkäten på sociala medier där och då fick bestämma 

själva om de ville delta och svara på enkäten eller inte. Det bör samtidigt tas i 

beaktning att urvalet inte kan styras ytterligare genom detta tillvägagångssättet 

och det går därför inte att kontrollera vilka som deltar i enkäten mer än genom 

de bakgrundsfrågor som ställs. En annan del av undersökningen som bör tas i 

beaktning är att de målgrupper som använder sig av sociala medier ofta är en 

del av den yngre generationen vilket kan leda till att alla delar av populationen 

inte nås (Jones 2015, s.151). 

 

Det andra datainsamlingstillfället innebar en annan form av urval på grund av 

att enkäten inte längre fanns tillgänglig via internet utan istället gavs ut i fysisk 

form. Enkäten delades ut utanför Oxtorget i Växjö en tisdagsförmiddag, till de 

som var villiga att delta. Urvalet blev då slumpmässigt på grund av att enkäten 

endast distribuerats ut till de personer som var närvarande eller passerade 

Oxtorget vid denna tidpunkt. Hassmén och Hassmén (2008, ss.95- 96) 

förklarar obundet slumpmässigt urval som ett urval där varje andel av 

befolkningen har chans att bli inkluderat i urvalet. Oxtorget valdes ut på grund 

av dess läge i Växjö, lokaliserat nära en snabbmatsrestaurang, en matbutik 

samt en biograf men även närhet till en större busshållplats. Det blir därför 

naturligt för människor att passera Oxtorget för diverse ärenden. Det skall även 

tilläggas att Oxtorget ligger i nära anslutning till Storgatan där butiker, 

restauranger och köpcentrum finns. I bilaga 3 finns en bild som visar på 

Oxtorgets utformning.  

 

Det bör dock reflekteras kring vilka typer av målgrupper som var tillgängliga 

vid denna tid och plats. Enkäten distribuerade ut från klockan 10:30 till 12:30. 
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Denna tiden är lagd under arbetstid med undantag för lunch, vilket kan göra att 

till exempel skolungdomar och andra som inte är lediga under denna tid deltar 

i mindre utsträckning än till exempel pensionärer.  

 

Eftersom datainsamlingen var något begränsad distribuerades enkäten ut på 

Oxtorget ännu en gång för att få in fler svar som stärker undersökningen. 

Denna gång skedde detta en måndag eftermiddag mellan klockan 15:00 till 

17:00 för att variera från det tidigare tillfället och med förhoppning om att 

inkludera alla delar av populationen. 

 

3.3.3. Dataanalys 
Som nämnt ovan är graden av strukturering i intervjuerna viktigt att tänka på 

(Patel & Davidsson 2011, ss.75–76). Något som också påverkar resultatet av 

denna datainsamling, vilken också är avgörande för graden kvalité på analysen.  

 

Att ta hänsyn till vid analys av enkäterna, är säkerställning av att respektive 

svarsperson bor i Växjö kommun. Något man faktiskt aldrig kan säkerställa 

och måste ha i beaktning (Bryman 2011, s.362). Så även att svarspersoner är 

påverkbara av andra människor. Detta medför att standardiseringen av 

undersökningen endast är påverkbar i begränsad utsträckning. För att kunna 

standardisera detta något, var den första frågan en fråga om deltagaren bodde 

i Växjö med svarsalternativen ja och nej. Om någon kryssat i nej på denna 

fråga valdes dessa svar därför bort då de inte ansågs vara relevanta för studien.  
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3.4. Intervjuer 
 

3.4.1. Datainsamlingsteknik & genomförande 
Genom användning av metodtriangulering i denna studie genomförs förutom 

enkäter med Växjös befolkning, även intervjuer med personer som dagligen 

jobbar med idrotten i Växjö. Dessa personer är utvalda efter den profession de 

jobbar med och dess involvering i idrotten i Växjö som dessa personer även är 

med och påverkar. Dessa respondenterna tog skribenterna kontakt med via e-

post för att se om de hade möjlighet och tid att delta i studien. Genom detta 

tillvägagångssätt bokades ett separat möte med varje person för att kunna 

genomföra intervjun. Intervjuerna genomfördes med skribenterna och 

respondenten närvarande i ett fysiskt möte. Som Jones (2015, s. 179) skriver 

så är det positivt att möta intervjupersonen för att se vad som förmedlas bland 

annat i form av kroppsspråk, vilket kan medföra en annorlunda tolkning än om 

intervjun skett över till exempel en mailkonversation.  

 

Inför intervjuerna med intervjupersonerna, förbereddes intervjufrågor som var 

väl strukturerade med anledningen att komma fram till ett svar på 

frågeställningarna som för forskarna var tydligt uppsatta och formulerade för 

att undersökas. En metod som är väl strukturerad i syftet att maximera 

validiteten och reliabiliteten gällande mätning av viktiga begrepp (Bryman 

2011, s.413) som i denna studie är idrottens samhällsnytta. Eftersom forskarnas 

tillvägagångssätt då snarare är mer än mindre strukturerat, som den är i 

kvalitativa intervjuer, kan den anses vara klassificerad som en kvantitativ 
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undersökning. Dock förekom även en tyngdpunkt i intervjuerna som tog fasta 

på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt vilka ansågs 

betydelsefulla för studien. Detta innebar att nya frågor kunde ställas som 

uppföljning på intervjupersonernas svar. Något som Alan Bryman (2011, 

ss.371–373) också skriver i sin bok “Samhällsvetenskapliga metoder” avviker 

från den fasta strukturen i kvantitativa studier då standardiseringen äventyras i 

intervjuprocessen, vilket innebär en risk för studiens validitet och reliabilitet. 

Med det sagt kan tillvägagångssättet också relateras till kvalitativa intervjuer 

(Bryman 2011, s.413). Något som snarare innebär att intervjuerna ger uttryck 

för att vara en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning, vilket också 

kan ha sin förklaring i metodtriangulering som detta kapitel handlar om.  

 

3.4.2. Urval  
I studien intervjuades tre personer. Personerna valdes ut på grund av sin 

ställning och erfarenhet av idrotten i Växjö under lång tid inom olika delar av 

sektorn som skribenterna upplever ger en helhetsbild över ämnet som 

studerats. Dessa val byggdes för förtydligande på grund av dess relevans för 

studien. Genom användandet av dessa respondenter i studien ges en tydlig bild 

av hur idrotten i Växjö verkar och fungerar. Ian Jones (2015, s.186) förklarar i 

sin bok Research methods for sport studies att det är viktigt att respondenterna 

känner sig bekväma då detta upplevs ge en bättre grund för intervjun då det är 

bra att låta respondenten själv får välja var intervjun äger rum. Intervjuerna 

ägde därför rum på varje respondents kontor där skribenterna mötte upp dem. 

Respondenterna kunde på så vis koncentrera sig på att ge så korrekta och 

uttömmande svar som möjligt på en plats som de känner till väl.  
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De som intervjuades till denna studie var Jessica Råhlin, avdelningschef över 

fritid på Kultur och fritidsförvaltningen i Växjö kommun, Mats Glemne, lektor 

vid institutionen för idrottsvetenskap och fakulteten för samhällsvetenskap vid 

Linnéuniversitetet i Växjö, samt Maria Lexert, anställd vid Växjö turistcenter, 

Växjö & Co.  

 

3.4.3. Dataanalys 
Som tidigare nämnts spelades intervjuerna in för att studiens skribenter senare 

skulle kunna ta del av dem. Intervjuerna spelades in för att inte gå miste om 

någon viktig del av informationen och för att lättare kunna bearbeta innehållet 

efteråt, genom transkribering. Hassmén och Hassmén (2008, ss. 260–261) 

menar att transkribering handlar om att ta informationen från intervjun från en 

form till en annan, som i detta fall, från inspelning till skriven text. 

Transkribering är på så sätt viktigt för att säkerställa att all information från 

intervjun framställs på rätt sätt i den skriva texten och stämmer överens med 

vad som sagts i intervjun. För att säkerställa att all information och alla 

tolkningar av respondenten skulle bli så rättvisa med intervjuerna som möjligt, 

gjordes även transkriberingen i efterhand så tidsmässigt nära intervjutillfällena 

som möjligt. 

 

 

 

 

3.5. Källkritisk reflektion 
Källkritik beskrivs som en typ av metod som kan användas för att 

bestämma graden av sanning i påståenden om verkligheten (Thurén 

2003, s.8). Denna metod inkluderas av fyra olika aspekter som är viktiga 
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i påståenden om verkligheten: tid, tendens, äkthet och tradering. Äkthet 

ställer frågan om källan är vad den utger sig att vara och tiden att, desto 

närmare nutid den skrivit, desto mer trovärdig är den. Tradering 

beskriver hur sanningsenlig en källa är beroende på i hur många led 

berättelsen har omtalats, medan tendensen vill förmedla medvetenheten 

om att det bästa alltid framhävs. Att ha medvetenhet om ovanstående är 

viktigt att ta i akt vilket görs genom att bära källkritiska glasögon. 

Källorna har så också valts ut, med tyngd på noggrannhet och relevans 

för studien.  

3.6. Forskningsetiska överväganden  
I humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns forskningsetiska 

principer som antogs av forskningsrådet för respektive område år 1990 

(Vetenskapsrådet 2002, ss.5–15). Dessa krav kallas för 

individskyddskravet och forskningskravet, vilka måste vägas mot 

varandra. Med forskningskravet menas att metoder förbättras och att 

tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas. Individskyddskravet 

innebär att ingen individ får utsättas för skada varken fysiskt eller 

psykiskt, kränkning eller förödmjukelse. Ett krav som också för 

forskningsetiska överväganden är en självklar utgångspunkt. 

Individskyddskravet rymmer fyra allmänna huvudkrav på forskningen, 

som härnäst presenteras och som tagits i beaktning i denna studie. 

Informationsskyddskravet innebär för forskarna att information 

angående syftet med den aktuella studien ska tillgå studiens berörda. Allt 

som kan tänkas påverka de berördas villighet att delta i studien ska 

informationen innehålla, vilken kan vara mer eller mindre detaljerad. 
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Informationen kan ges senast i samband med att en enkät skickas ut, 

vilket också gjordes i denna studie.   

Samtyckeskravet innebär att forskarna ska inhämta samtycke från 

deltagarna som medverkar i studien. De medverkande ska också kunna 

avbryta sitt deltagande och ha rätt att bestämma om de ska delta, på vilka 

villkor och hur länge, utan påtryckning av forskarna. Detta samtycke 

hämtades in i samband med när ovanstående information skickades ut i 

denna studie.  

Med nyttjandekravet menas att insamlade uppgifter om privatpersoner 

endast får användas för ändamål tillhörande forskning. Det här är också 

extra viktigt att förtydliga vid kontakt med de personer som är en del av 

studien.  

Konfidentialitetskravet innebär att forskarna ska förvara personuppgifter 

om de medverkande på ett sätt som gör att oberörda ej kan tillgå dem. 

Dessa uppgifter ska ges i största möjliga förtroende och därför också 

hållas vid på sådant sätt om personen så önskar.  
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som tagits fram efter enkäterna som 

utfördes digitalt såväl som fysiskt. Även intervjuerna som utfördes inom ramen 

för metodtriangulering presenteras i detta avsnitt.  

 

4.1. Enkäter  
 

4.1.1. Digital enkät 
Den digitala enkäten var tillgänglig via sociala medier i en vecka, från måndag 

till måndag. Under den här tiden besvarades enkäten av 74 personer varav 62 

var bebodda i Växjö. På grund av det urval som skribenterna valt att göra 

valdes personerna som ej var bosatta i Växjö bort då de inte uppfyller studiens 

syfte. Enkäten besvarades av 34 kvinnor och 28 män i åldrar mellan 18 och 71 

år bosatta i Växjö. Av dessa kategoriserade sig 49 av 62 som 

idrottsintresserade. Av dessa hade 44 av 62 hört talas om att Växjö blivit årets 

idrottskommun 2017. Se resultat i bilaga 5.  

 

Nedan följer framställningen av datainsamlingen från de digitala enkäterna. 

Redovisningen läggs fram för varje fråga, där svaren tematiseras efter de 

resultat som datainsamlingen visat. Tematiseringarna är ordnade efter de 

kategorier som fick flest liknande svar efter varje fråga. Den tematisering som 

är listat högst upp är därför det svar som de flesta respondenterna höll med om.  
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Fråga 1: Tycker du att Växjö har gjort sig förtjänta av denna 

utmärkelsen? På vilket sätt? 

 
ELITLAG: I denna fråga har respondenterna varit överens om att de aktiva 

elitlagen i Växjö, det vill säga Växjö Lakers i ishockey, Växjö DFF i fotboll 

och Växjö Vipers i innebandy med flera och deras framgångar gör att 

respondenterna själva tycker att Växjö gjort sig förtjänta av utmärkelsen, till 

följd av dessa lags framgångar.  

 

“Absolut, många idrotter representerade i högsta serier som hockey fotboll och 

innebandy”. 

 

ARENASTADEN: Växjös satsning på byggnationen av Arenastaden 

uppfattades av delar av respondenterna som en av de anledningar till att Växjö 

fått utmärkelsen rättvist vilket menas att Arenastadens faciliteter ger goda 

träningsmöjligheter.  

 

“Framförallt för Arenastaden som är en fantastisk skapelse”. 

 

STÖDET TILL IDROTTEN: Här anser respondenterna att Växjö kommuns 

stöd till idrotten gör det möjligt för fler föreningar och idrottare att bedriva sin 

idrottsverksamhet och att de är duktiga med att bidra till idrottens utveckling i 

kommunen.  

 

“Växjö kommun satsar på föreningarna och anläggningarna i staden och 

idrottsmöjligheterna är många!”. 
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NEGATIVT: Nej, det tycks inte att kommunen gjort sig förtjänta av 

utmärkelsen. Flera av respondenterna tycker att kommunens satsning på 

idrotten ger mer fördelar till vissa delar av idrotten än andra. Här återfinns även 

svar som tycker att kommunen lägger för mycket pengar på idrotten i 

allmänhet.   

 

“Nej. Man prioriterar bort viss form av idrott medan man lägger enorma 

resurser på redan mättad sådan. Ingen fokus läggs på ex. utveckling av 

motorsport medan miljontals kronor läggs på fler idrottsanläggningar för 

idrotter som redan har”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 57 av 62 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på fem.  

 

 
Fråga 2: Tänker du på något speciellt när du hör "Idrottsstaden Växjö”? 

 
ELITLAG: Den övergripande delen av respondenterna har här svarat med 

någon av Växjös elitidrottslag. Växjö Lakers, Växjö DFF, Växjö Vipers och 

Östers IF har nämnts. Flertalet respondenter betonar även dessa lags 

framgångar.  

 

“Framgångar på elitnivå inom flera olika sporter”. 

 

ARENASTADEN: Något många nämnt är även Arenastaden som många 

förknippar med “Idrottsstaden Växjö”.  

 

“Arenastaden och dess utformning”. 
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NEGATIVT: Ett lägre antal respondenter svarade att de tyckte det var fel att 

använda sig av uttrycktet “Idrottstaden Växjö” då det ansågs att det bara 

fokuserade på elitprestationer och inte till exempel motionsidrott. Andra tyckte 

även att det läggs för mycket resurser på idrotten i staden. 

 

“Att det går för mycket pengar till idrott än t.ex vård och omsorg”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 59 av 62 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på tre.  

 

 

 

 
Fråga 3: Tycker du att idrotten har påverkat samhällsutvecklingen i 

Växjö? På vilket sätt? 

 
EXPANSION: Respondenterna syftar här till att idrotten gjort att Arenastaden 

byggts och Växjö på så sätt fått en ny stadsdel. Detta upplever respondenterna 

har genererat ett ökat intresse, tillväxt och arbetstillfällen.  

 

“Staden växer och jag tror att en bidragande faktor kan vara att 

idrottsmöjligheterna är så många”. 

 

GEMENSKAP: Något som även lyfts fram i denna fråga är hur idrotten bidrar 

till gemenskap på olika nivåer oavsett om du är utövare eller åskådare.  
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“Ja, idrott förbrödrar. Både bland utövare, supporters och i vissa avseenden 

näringsliv”. 

 

MARKNADSFÖRING: Flertalet respondenter nämner att idrotten gjort att 

fler upptäckt Växjö. Genom elitlag i högsta serierna och satsningar såsom 

Arenastaden har Växjö fått mer marknadsföringsmöjligheter.  

 

“Ja, Sveriges syn på Växjö, satt Växjö på kartan”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 55 av 62 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på sju.  

 

 
Fråga 4: Tycker du idrotten påverkar samhällskulturen i Växjö? På vilket 

sätt? 

 
ENGAGEMANG & GEMENSKAP: Respondenterna tycker att 

samhällskulturen påverkas genom engagemang och gemenskap inom idrotten 

i staden. En “vi-känsla” skapas i samband med idrott och idrottsevenemang i 

staden vilken respondenterna menar förenar stadens invånare. 

 

“Skulle tro att fler invånare än tidigare blivit mer öppna & intresserade av idrott 

ihop med knutpunkten av arenorna samlade på ett område, samt nya fina arenor 

& vistas i, mycket mera inbjudande! Känner flera som under senare år blivit 

mer insatta & intresserade, folk som man trodde aldrig skulle bli det! :) “. 

 

NEJ: Några av respondenterna uppger att de inte tycker att idrotten påverkar 

samhällskulturen i Växjö stad.  
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“Nej, det tycker jag inte den gör”. 

 

IDROTT SOM UNDERHÅLLNING: Idrotten sägs bidra till gemenskap och 

lagtillhörighet vilket respondenterna uttrycker men menar även att arenorna 

sällan är slutsålda och därför kan man ifrågasätta elitidrottens betydelse för 

samhällskulturen i Växjö i dagsläget.  

 

“Visst finns det många idrottsintresserade men publiksiffrorna på matcher 

(hockey, fotboll) är ju ändå inte extremt bra vilket gör att man kanske kan 

ifrågasätta dess betydelse för invånarna just i underhållning”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 51 av 62 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på nio.  

 

 

 

 

 
Fråga 5: Hur märker du av idrotten i vardagen? 

 
MEDIA: Ett av de mest angivna alternativen på denna frågan var media, 

såsom Smålandsposten som är lokaltidningen i Växjö men även TV och radio 

till följd av nyhetsuppdatering kring Växjös olika elitlag i idrott.  

 

“Tar upp tid i tv-tablån och sidor i tidningarna”. 
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MARKNADSFÖRING: Den idrottsliga marknadsföring som bedrivs når 

även många av respondenterna där de uppger att du nås av många 

uppdateringar kring idrotten i sociala medier, där du även kan följa lagens egna 

konton. Här uppges även att de uppmärksammar matchdagar genom att folk 

går klädda i elitlagens färger och klubbmärken men även genom att bussarna 

flaggar för Växjö Lakers och Östers IF på matchdagar. Även andra typer av 

marknadsföring uppges när idrotten uppmärksammas i vardagen.  

 

“Sociala medier, flaggor på stadsbussar, erbjudande på affärer och restauranger 

(handla på Ica och få biljett till Öster, Lakersmålet på Max o.s.v.)”. 

 

SAMTAL: I svaren på denna frågan lyfts även samtal mellan människor fram 

som en stor bidragande faktor till att man uppmärksammar idrotten i vardagen. 

Sedan det har gått bättre för elitlagen i staden upplevs även att det börjat pratas 

mer om idrotten.  

 

“Det pratas idrott överallt hela tiden. I skolor och på jobb. Öster, Lakers, Vipers 

och friidrott”. 

 

MOTIONSIDROTT: Andra upplever idrotten genom motion på stadens 

motionsspår eller i någon av stadens föreningar. De uppger även att de tar del 

av idrotten i vardagen via barnens eller vänners idrottsutövning i olika 

föreningar.  

 

“Jag tränar själv fotboll och många jag känner är involverade även inom andra 

sporter. Dessutom följer jag Lakers och Öster mycket”. 
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BORTFALL: Totalt mottogs 56 av 62 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på sex. 

 

 
Fråga 6: Vad tycker du om utbudet i Växjö gällande elitidrott i 

förhållande till motionsidrott? 

 
ELITIDROTT: I denna fråga uppger respondenterna att de upplever att det 

finns ett stort utbud vad gäller elitidrotten samt elitidrotten som underhållning. 

 

“Det går inte att klaga på utbudet inom elitidrotten, att ha mycket elitidrott på 

högsta nivå att välja på i en stad med Växjös storlek är imponerande”. 

 

MOTIONSIDROTT: Här upplevs allmänheten ha ett brett idrottsintresse 

samt att Växjö har ett brett utbud av idrotter att välja mellan. Flertalet uppger 

att “det finns något för alla”.  

 

“Jag tycker utbudet är stort och bra! Något som passar alla som sagt! Jag vet 

flera olika ställen där man kan träna som förälder med sina barn, att man gör 

det tillsammans som en rolig grej gör att det inte blir något ”jobbigt som måste 

bli av”. 

 

NEGATIVT: I frågan uttrycks även åsikter om att fördelningen mellan elit 

och motion är ojämn och att det borde satsas på att göra motionsidrotten mer 

framträdande. Det finns även åsikter som uttrycker att utbudet för spontanidrott 

är lågt och att det borde finnas mer lättillgängligt.  

 

“Mer motionsidrott än elitidrott tack!”. 
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BORTFALL: Totalt mottogs 56 av 62 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på sex. 

 

 
Fråga 7: Vilken nytta gör idrotten i Växjö för dig som individ? 

 
MOTION: Flera respondenter svarar här att idrotten i Växjö bidrar till att de 

motionerar mer och att det finns något för alla på grund av ett brett utbud. 

Utbudet av motionsspår och närheten till naturen är några av de saker som 

enkätens deltagare även tagit upp.  

 

“Utbudet gör att jag nu när jag är äldre och har krämpor fortfarande kan utöva 

något som känns roligt och som passar mig”. 

 

SOCIAL MÖTESPLATS: En stor del av idrotten är för respondenterna den 

gemenskap och glädje som den tillför dem. Detta bidrar elit såväl som 

motionsidrott till.  

 

“Engagemang, sammanhållning och kärlek till ett lag. Mitt engagemang, 

sammanhållningen kring laget och min kärlek till det har gett mig nya 

fantastiska vänner som jag aldrig hade träffat annars. Det gäller nya vänner 

både i det verkliga livet och i sociala medier där jag knutit kontakter till folk 

över stora delar av landet. Det är rätt fascinerande”. 

 

FRITID: Flera respondenter menar att idrotten är en stor fritidsaktivitet för 

dem som ger intresse och rekreation med andra människor. Det menas även att 

idrotten som hjälpmedel håller människor borta från kriminalitet.  
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“Den ger mig en meningsfull och rolig fritid”. 

 

BEGRÄNSAD: Flera respondenter uppger att idrotten i Växjö inte bidrar med 

någon nytta för dem.  

 

“I Växjö gör den inte så mycket nytta för mig personligen”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 57 av 62 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på fem. 

 

 

 
Fråga 8: Vad gör idrotten för nytta i samhället Växjö idag tycker du? 

 
HÄLSOFRÄMJANDE: Här svarar största delen av respondenterna att 

idrotten bidrar till att fler rör på sig vilket i sin tur gör att fler får förutsättningar 

att må bättre och att det uppmuntrar människor att leva sunt.  

 

“Idrottens roll för rörelse hos barn och ungdomar blir viktigare och viktigare i 

vårt stillasittande samhälle - skapar gemenskap och sociala kontakter”. 

 

MARKNADSFÖRING: Även ur ett marknadsföringssyfte lyfts idrotten upp 

i frågan kring idrottens nytta för samhället i Växjö. Det menas att idrotten 

hjälper till att marknadsföra staden på olika sätt. Det upplevs även som att 

sportturismen ökar till följd av att ha lag i högsta ligorna då supportrar reser 

till Växjö för att se sitt favoritlag spela.  
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“Idrotten hjälper till att sätta staden på kartan. Staden blir omnämnd på alla 

håll och kanter”. 

 

GEMENSKAP: Respondenterna upplever även att idrotten bidrar till en ökad 

gemenskap och glädje. Exempel som nämns är Växjö Lakers SM-guld där det 

menas att alla kan känna en del av den glädjen och gemenskapen. Elitlagen ger 

möjlighet till stadens invånare att sluta upp och känna tillhörighet och 

samhörighet i samhället.  

 

“Jag tror att vinnande lag skapar positiva vibbar som gärna sprider sig. Jag tror 

att näringsliv och kommun kan dra positiva växlar på Lakers vinst. Särskilt när 

de vann på det här sättet. Även folk som på sin höjd kanske gått på någon 

enstaka match tar sig till torget för att hylla laget”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 53 av 62 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på nio. 

 

 

 

 

4.1.2. Fysisk enkät 
Som tidigare nämnt delades samma enkät ut i fysisk form på Oxtorget en 

tisdags förmiddag i maj månad. Enkäten besvarades av totalt 24 respondenter 

varav 15 personer var bosatta i Växjö. Även här gjordes urvalet att välja bort 

de som ej var bosatta i Växjö för att fokusera på studiens huvudsakliga syfte. 

Då det första insamlingstillfället inte genererade tillräckligt många svar gjordes 

bedömningen att ett andra tillfälle behövde genomföras. Vilket resulterade i 

ytterligare 16 Växjöbors svar tillfördes. Den slutgiltiga totalen blev 31 svar 
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från bosatta i Växjö, då båda tillfällena är ihopslagna. Den fysiska enkäten 

besvarades av 15 kvinnor och 16 män i åldrar mellan 18 och 72. Av dessa 

kategoriserade sig 25 av 31 som idrottsintresserade och av de hade 19 av 31 

hört talas om att Växjö blivit årets idrottskommun 2017. Se resultat i bilaga 5 

 

Nedan följer framställningen av datainsamlingen från de fysiska enkäterna. 

Redovisningen läggs fram för varje fråga, där svaren tematiseras efter de 

resultats som datainsamlingen visat. De olika tematiseringarna anges efter 

varje fråga i fetstil. Tematiseringarna är ordnade efter de kategorier som fick 

flest liknande svar efter varje fråga. Den tematisering som är listat högst upp 

är därför det svar som de flesta respondenterna höll med om.  

 

 

 

 

 

 

 
Fråga 1: Tycker du att Växjö har gjort sig förtjänta av denna 

utmärkelsen? På vilket sätt? 

 
ELITLAGEN: Även här tas Växjös elitlag upp av många respondenter som 

en anledning till varför Växjö förtjänat utmärkelsen som årets idrottskommun 

2017. Här uppges även att lagens framgångar har stor anledning där flertalet 

även nämner Växjö Lakers SM-guld under våren 2018.  

 

“SM-guld 2 ggr på 4 års tid. Aktiv stad med innebandy, fotboll, hockey mm”. 
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ARENASTADEN: Arenastaden nämns återigen i denna fråga och det är 

tydligt att även respondenterna från den fysiska enkäten tycker att den har haft 

stor betydelse för Växjö och uppskattar den satsning som gjorts.  

 

“Min familj är involverad i IFK Växjö sedan många år. Arenastaden - vilket 

lyft”. 

 

KOMMUNSTÖD: Respondenterna upplever även att kommunens stöd till 

idrotten är bra och att det ger stor utdelning och möjlighet för stadens 

föreningar att utvecklas, inom elit såväl som breddidrotten.  

 

“1 sak, bra kommunal satsning på bredd, arenor och mellan män och kvinnor”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 28 av 31 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på tre. 

 

 

 

 
Fråga 2: Tänker du på något speciellt när du hör "Idrottsstaden Växjö”? 

 
ELITLAGEN: De flesta av respondenterna förknippar “Idrottsstaden Växjö” 

med stadens elitlag inom olika idrotter, vars arenor är lokaliserade i 

Arenastaden.  

 

“Växjö Lakers, Vipers”. 
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ARENASTADEN: Respondenterna förknippar även epitetet “Idrottsstaden 

Växjö” med stadens alla arenor vid i Arenastaden. Det uppkommer även 

åsikter där respondenter tycker Arenastaden bidrar till att idrotten märks av 

och att det ger ett intryck av att Växjö satsar på idrott i olika former.  

 

“Nja, tänker väl mest på Arenastaden och att allt är så samlat”. 

 

NEJ: Flertalet respondenter tänker inte på något speciellt när de hör 

“Idrottsstaden Växjö”. 

 

“Nej”. 

BORTFALL: Totalt mottogs 31 av 31 deltagande svar i denna fråga, vilket 

gör att det inte blev några bortfall. 

 

 
Fråga 3: Tycker du att idrotten har påverkat samhällsutvecklingen i 

Växjö? På vilket sätt? 

 
GEMENSKAP: Respondenterna vittnar här om att idrotten bidragit till en 

större gemenskap i staden till följd av att fler har fått ett ökat intresse för just 

idrotten. Idrotten är till för alla och skapar möjlighet för alla att vara med, ett 

exempel som nämns är integrationen som idrotten uppges förbättra. Även 

samtal mellan människor och engagemang nämns.  

 

“Sporten för samman människor så tänker att det påverkat den biten positivt”. 
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FOLKHÄLSA: Den upplevda ökningen av idrottsintresserade anses vara bra 

för det rådande hälsoläget då fler enligt respondenterna, blir fysiskt aktiva men 

fokus läggs även på psykisk hälsa där de uppger att fler borde må bättre till 

följd av ökat idrottsutövande i staden.  

 

“På sätt och vis, idrotten blir större och större i Växjö hela tiden så det bidrar 

ju givetvis till en ökad samhällsutveckling då fler och fler blir aktiva. Samt att 

folk blir intresserade i idrotten och gör därmed en samhällsnytta”. 

 

ARENASTADEN: Växjös arenastad uppges ha gjort staden mer attraktiv. 

Evenemang som bedrivs i dessa arenor nämns även som sådant som gör staden 

mer attraktiv.  

 

“Arenastaden har drivit på utveckling av ett nytt område i Växjö som blivit 

attraktivt”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 28 av 31 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på tre. 

 

 

 
Fråga 4: Tycker du idrotten påverkar samhällskulturen i Växjö? På vilket 

sätt? 

 
INTEGRATION: Här menar respondenterna att den kultur som finns i Växjö 

hjälper till att integrera människor i samhället och att mångfalden stärks till 
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följd av detta. Ett exempel som nämns är bland annat föreningar som jobbar 

aktivt med sådana samhällsprojekt.  

 

“Ja absolut, samhällskulturen påverkas då idrotten växer drastiskt. Nya 

kulturer bildas genom idrotten som bidrar till nytt och fräscht tänk”. 

 

ENGAGEMANG & GEMENSKAP: Idrotten bidrar även till ett ökat upplevt 

engagemang och en gemenskap oavsett åldrar upplever Växjöborna. De menar 

även att det diskuteras mycket idrott och att detta bidrar till en “vi”-känsla i 

samhället.  

 

“Kulturen har väl skiftat under de senaste åren då det känns som fler personer, 

företag etc. är mer involverade i idrotten och engagerar sig vilket skapar en 

annan syn på samhället”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 26 av 31 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på fem. 

 

 

 
Fråga 5: Hur märker du av idrotten i vardagen? 

 
MARKNADSFÖRING: Här menar respondenterna att idrotten i vardagen 

främst märks av genom den marknadsföring som bedrivs av såväl klubbarna 

själva som kommunen. Detta uppmärksammas främst genom sociala medier 
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men även på stan där folk går klädda i klubbfärgerna och bussarna som kör 

med flaggor på matchdagar.  

 

“Man märker det väldigt tydligt. På gator och torg förkommer det ofta 

människor klädda i Östers IF och Lakerskläder, vardagligen. När det är match 

märks det ännu mer. Bussar har flaggor när det är matchdag, posters och skyltat 

väl i Växjö”. 

 

MEDIA: Ett annat sätt som idrotten uppmärksammas på är genom olika sorter 

medier. Här nämns framförallt den lokala tidningen Smålandsposten men även 

andra tidningar samt tv. Något som även nämns är att staden syns genom att 

profiler från stadens lag uppmärksammas i olika medier, i ett exempel nämndes 

Växjö Lakers spelare Elias Pettersson.   

 

“Genom Smålandsposten”. 

 

MOTIONSIDROTT: Respondenterna märker även av motionsidrotten i 

Växjö på grund av att de möter många aktiva och för att de upplever det som 

en promenad och cykelvänlig stad. Även stadens föreningar nämns här och att 

de själva är fysiskt aktiva och tränar för att må bra.  

 

“Genom föreningslivet. Barnens sportaktiviteter”. 

 

SAMTAL: Samtal och diskussioner om idrotten i allmänhet tas upp. 

Respondenterna nämner även att de till exempel pratar med kollegor vars barn 

är aktiva i en förening och på så sätt talar om idrott.  
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“Mycket socialt och stort samtalsämne i alla ålderskategorier”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 30 av 31 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på en. 

 
Fråga 6: Vad tycker du om utbudet i Växjö gällande elitidrott i 

förhållande till motionsidrott? 

 
ELITIDROTT: Respondenterna är överens om att utbudet i Växjö var det 

gäller elitidrott är framstående och att detta är någonting som gör staden 

attraktiv.  

 

“Det finns fantastiska möjligheter till elitidrott i Växjö, tror det är få städer i 

Sverige som kan konkurrera”. 

 

MOTIONSIDROTT: De flesta respondenter tycker att det finns goda 

möjligheter för motionsidrott i Växjö och att utbudet är bra. Däremot anser de 

att motionsidrotten får mindre utrymme än eliten och att kommunen skulle 

kunna göra mer för att förbättra för motionsidrotten. Exempel som nämns är 

bland annat att rusta upp stadens ridanläggningar då de anser vara i mycket 

dåligt skick.  

 

“Flera föreningar som satsar på elit och att motionsidrotten kommer i 

andrahand i kommunens ögon”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 27 av 31 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på fyra. 



 

  

53 

 

 

 

 
Fråga 7: Vilken nytta gör idrotten i Växjö för dig som individ? 

 
MOTIONSIDROTT: Respondenterna menar att idrotten gör nytta för dem i 

form av motion. Detta menar de genererar i motivation och i sin tur ett större 

välbefinnande och får människor att må bättre.  

 

“Motionsidrott en försäkring för att må bra”. 

 

SOCIAL MÖTESPLATS: Idrotten är även en social mötesplats för 

respondenterna där de känner gemenskap och får möjlighet att träffa sina 

vänner och samtidigt lära känna nya. Detta känner respondenterna inom elit 

såväl som motionsidrott.  

 

“Skapar glädje och gemenskap”. 

 

BORTFALL: Totalt mottogs 27 av 31 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på fyra. 
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Fråga 8: Vad gör idrotten för nytta i samhället Växjö idag tycker du? 

 
FOLKHÄLSA: Enligt respondenterna upplever de att idrotten idag bidrar 

med en förbättrad folkhälsa till följd av fysisk aktivitet inom idrotten. Detta 

gör att befolkningen blir friskare och mer hälsomedvetna.  

 

“Det för folk samman, det bidrar till hälsovinster hos invånarna”. 

 

MARKNADSFÖRING: Respondenterna tycker idrotten bidrar till att sätta 

Växjö på kartan och att staden på så vis kan identifiera sig med idrotten och att 

man som stad och invånare kan vara stolta över sina framgångar inom det 

idrottsliga fältet. Genom att Växjös varumärke förstärks genererar det i tillväxt 

för staden, bland annat genom ökade jobbmöjligheter.  

 

“Synliggör idrotten i Växjös förtjänster som en skjuts att jobba, bo och leva”. 

 

ENGAGEMANG & GEMENSKAP: Som tidigare nämnt tycker 

respondenterna att idrotten i Växjö skapar engagemang och gemenskap, så 

även i denna fråga. Här menar de att det finns möjlighet att engagera sig inom 

elitidrotten och motionsidrotten och att båda dessa är positiva för 

samhörigheten med andra och för människor samman.  

 

“Jag tror att det skapat ett engagemang hos folk vilket blir en kedja som i sin 

tur påverkar mer än bara själva idrottandet på ett positivt sätt”. 
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BORTFALL: Totalt mottogs 27 av 31 deltagande svar i denna fråga, vilket 

ger ett bortfall på fyra. 

 

4.2. Intervjuer 
I detta avsnitt redogörs empirin från datainsamlingens tre intervjuer, här 

uppdelade efter varje respondent. Frågorna som ställdes i de olika intervjuerna 

finns att tillgå i bilaga 3. 

 

4.2.1. Jessica Råhlin  
 

4.2.1.1.Idrottens utveckling och dess betydelse för samhällsutvecklingen i 
Växjö 

Jessica Råhlin jobbar som fritidschef på kultur och fritidsförvaltningen i Växjö 

kommun. Hon har förutom sin yrkesroll varit aktiv i föreningslivet i Växjö i 

större delen av sitt liv. Råhlin anser att idrotten har stor betydelse för 

samhällsutvecklingen i Växjö, dels ur en folkhälsoaspekt men även för den 

attraktivitet den skapar. I Växjö finns det ett utbud både för bredd och 

elitidrotten för aktiva men också genom olika evenemang vilket hon även tror 

bidrar till att fler finner Växjö attraktivt och att fler vill flytta till staden. Råhlin 

trycker även på betydelsen för staden att fler upptäcker Växjö och dess 

koppling till idrotten. Ju fler idrottare som flyttar eller reser till Växjö, desto 

mer krävs av staden. Då krävs det att det finns hotell, restauranger, 

utbildningar, jobb och bostäder och att staden utvecklas för att hinna med 

efterfrågan. Samtidigt berättar Råhlin att hon tror att Växjös näringsliv blir mer 

attraktivt till följd av detta.  
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4.2.1.2.“Idrottsstaden Växjö” 
Även samhällskulturen upplever Råhlin att idrotten i Växjö påverkar. Ett av de 

exempel hon lyfter upp är Växjö Lakers SM-guld i ishockey under våren 2018. 

SM-guldet firades på Stortorget i Växjö där det beräknades vara nästan 20 000 

människor som kom för att fira laget på plats. Det är nästan 20 procent av 

kommunens invånare som var på plats för att fira. Detta menar hon skapar en 

samhörighet mellan invånarna och stolthet för laget, alla går kanske inte på 

Växjö Lakers matcher i vanliga fall men framgången skapade en stolthet i 

Växjöborna och det förenar människor. Hon beskriver även att idrotten i 

grunden är inkluderande och att det inte krävs så mycket för att vara med, med 

tanke på att regelverken är dem samma världen över, men även att den svenska 

idrottsmodellen med medlemsval till styrelse och liknande främjar människors 

engagemang i samhället och på så vis även samhällskulturen.  

 

För att stötta samhällskulturen i Växjö gör Växjö kommun flera insatser. 

Råhlin berättar att det främsta stödet som ges är till föreningarna då dem stöttas 

ekonomiskt för att kunna bedriva sina verksamheter. Hon menar även att 

kommunen hjälper till att skapa förutsättningar för idrotten men att det är i 

föreningsverksamheten som mötet mellan människor sker vilket dem inte är 

del av utan skapar förutsättningar för att det ska kunna ske. En annan viktig del 

Råhlin nämner är fritidsaktiviteter på Araby Park Arena. Där har de öppen 

verksamhet under veckans alla dagar gratis där vem som helst får delta vilket 

bidrar till att människor möts. Råhlin menar att hela deras verksamhet på kultur 

och fritid bygger på att skapa möten mellan människor, antingen direkt genom 

deras egen verksamhet eller indirekt genom att de stöttar andra. 

 

Vad det gäller Växjös utbud av idrott tycker hon att det är brett både inom 

motionsidrotten och framförallt ungdomsidrotten men även att det finns ett 
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brett utbud av elitidrotter och att detta märks av i stadsbilden med till exempel 

Arenastaden. Råhlin förtydligar även att invånarna har olika åsikter kring 

kommunens satsningar på idrotten där vissa tycker att det läggs pengar på fel 

saker och att det är orättvist eller så uppskattar de kommunens olika satsningar.  

 

Som tidigare nämnt blev Växjö kommun utnämnd till “årets idrottskommun” 

2017 en utmärkelse kommunen även fick mottaga 2013. Detta menar Jessica 

Råhlin är en av de orsaker till varför de kan titulera Växjö som idrottsstad. Hon 

tar även upp kommunen angelägenhet att vilja hänga med i 

samhällsutvecklingen och att leva upp till det som kommunen förväntas 

leverera. Ibland tar det tid att fatta nya beslut på grund av att det är en tungstyrd 

organisation men samtidigt är det även en fördel eftersom det är 

skattebetalarnas pengar som används och det är viktigt att det görs på rätt sätt 

berättar hon. Något som ligger bakom Växjös framgångar anser hon vara det 

politiska läget där man alltid varit överens om att satsa på idrotten och inte 

minst genom byggnationen av Arenastaden.  

 

Jag tror inte att vi är bäst på någon enskild grej. Men jag tror att vi kan likna 
oss lite vid en mångkampare där vi är bra på väldigt många olika saker, så det 
är i det breda perspektivet och i längden som vi vinner. 
 

Jessica Råhlin, fritidschef på Kultur och fritidsförvaltningen i Växjö.  

 

 

4.2.1.3.Idrottens bidrag till Växjös framtida samhällsutveckling 
Råhlin tar upp den prioriterade målgruppen de har på fritidsavdelningen på 

förvaltningen som är barn och ungdomar i åldrarna mellan fem och 20 år. Det 

är här alla insatser läggs på att få barn och ungdomar aktiva samtidigt som 

verkligheten ser något annorlunda ut. Råhlin förtydligar de demografiska 
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förändringar som samhället står inför då utvecklingen visar att det blir fler och 

fler äldre. Detta menar hon även blir viktigt i framtiden för att hålla dessa äldre 

mer fysiskt aktiva för att sedan kunna spara sjukvårdskostnader, samtidigt som 

de i dagsläget inte har några resurser för just den typen av målgrupp, där finner 

hon utvecklingspotential.  

 

Samtidigt som denna prioriterade målgruppen är mellan fem och 20 år är det 

även där de flesta avhoppen sker, i tonåren. Råhlin spekulerar därför kring om 

man i framtiden skulle öka den prioriterade målgruppen där målet blir att fler 

väljer ett livslångt idrottande, vilket nödvändigtvis inte behöver vara inom 

föreningsidrotten. Samtidigt vill hon belysa dagens hälsoläge där människor 

blir mer och mer stillasittande både privat och på jobbet ju äldre man blir. I 

längden blir det en fråga kring folkhälsa och vilka åtgärder som måste tas för 

att åtgärda detta och nå ut till flest.  

 

4.2.2. Mats Glemne 
 

4.2.2.1.Idrottens utveckling och dess betydelse för samhällsutvecklingen i 
Växjö 

Mats Glemne är forskare och lektor vid Linnéuniversitetet i Växjö med cirka 

50 års erfarenhet av idrotten i Växjö. Han anser att idrotten har förändrats 

väsentligt de senaste tio åren, att den har profilerat Växjö under många år och 

att den idag är en stor del av Växjö samhälle. Detta har sin förklaring i de 

idrottsliga framgångarna vilket kommunen också fått utmärkelse för, det 

politiska stödet som idrotten haft och har, att idrotten varit en naturlig del av 

“Expansiva Växjö” samt hur storstadsfenomen slår igenom. Något som 

påverkar och har betydelse för samhällsutvecklingen i Växjö. Glemne 

poängterar storstadsfenomen i termer av nya anläggningar och idrotter som får 



 

  

59 

genomslag och påverkar på så sätt att föreningarna vill äga anläggningarna 

själva. Något som det aldrig var tal om förr då samhället finansierade 

verksamheten för att vara mer tillgänglig för alla vilket bygger på 

idrottsrörelsens socialdemokratiska tradition. Han poängterar också glädjen 

som skapas av vissa idrottsliga framgångar i staden vilket dock skapar en 

konkurrens som gör att andra idrotter får stå tillbaka.  

 

4.2.2.2.“Idrottsstaden Växjö” 
Glemne fortsätter berätta att han märker av idrotten i Växjö genom det stora 

mediala utrymme den får i stadens lokaltidning; Smålandsposten. Han berättar 

också om de nya anläggningar som han anser sätter prägel på staden och liknar 

vid landmärken. Exempel på detta är Fortnox Arena, som blivit ett landmärke 

för innebandy. Även idrottsevenemang och att det pratas idrott i hans 

bekantskapskretsar ser han är av stor betydelse för hur den märks av.  

 

Anläggningarna ihop med prestationsidrott och det mediala utrymme den får, 

kommer på tal när Glemne redogör för varför han anser att staden kan 

marknadsföra sig som “Idrottsstaden Växjö”. Dock ser han det är av lika stor 

vikt att idrotten skapar andra värden än prestationsidrott, t.ex. folkhälsan och 

barn-och ungdomsverksamheten i staden där han anser mer kan göras genom 

att skapa bra förutsättningar.  

 

Idrotten anser han bidrar väldigt positivt till samhällskulturen det vill säga 

kulturen bakom “Idrottsstaden Växjö”. Växjö är känt för att jobba mycket med 

idrott och han upplever att det pratas mycket idrott. Detta skapar ett stort 

engagemang och gemensamt intresse i staden. Även en god framåtanda som 

motiverar till att göra något som det skapas evenemang kring. Han nämner att 

engagemanget särskilt skapas runt de “folkliga idrotterna”, vilket han menar 



 

  

60 

syftar till Växjö Lakers och dess framgångar, traditionen kring fotbollen och 

Östers IF, friidrotten men också innebandyn och den miljön där kring. Platser 

som arenastaden utgör en aktiv plats där folk är aktiva vilket bidrar till en ökad 

effekt gällande folkhälsa. Dock uppmanar han att vara vaksam på vilka som 

står och lämnas utanför och även om de “folkliga idrotterna” dominerar på så 

sätt att engagemanget handlar om att mer eller mindre både se på och utöva 

dem, är det viktigt att dörrar öppnas för nya idrotter. Han poängterar också 

vikten av att skapa fler mötesplatser utanför Arenastaden, så att allt inte 

centraliseras där till.  

 

4.2.2.3.Idrottens bidrag till Växjös framtida samhällsutveckling 
I ett framtidsperspektiv nämner han idrottens potential att bidra till en bättre 

folkhälsa i staden, där nyckeln till detta förverkligande ligger i att skapa bättre 

förutsättningar vilket också hade bidragit till större tillgänglighet för fler. 

Nämnvärt de människor som inte är så  privilegierade att få ta del av idrotten. 

Så även risken med att centralisera och där han ur ett jämlikhetsperspektiv 

poängterar att se möjligheterna med att bygga mer decentraliserat och satsa 

mer på landsbygden.  

  

Så idrottsstaden Växjö skulle kunna bli idrotts-och motionsstaden om man 
säger så. 
    Mats Glemne, lektor vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. 

 

4.2.3. Maria Lexert 
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4.2.3.1.Idrottens utveckling och dess betydelse för samhällsutvecklingen i 
Växjö 

Maria Lexert arbetar på Växjö & Co som är det företag som har i uppgift att 

marknadsföra Växjö för möten, evenemang och turism. Hon har själv även 

erfarenhet av idrotten i Växjö, dels som aktiv men även genom olika 

involveringar i föreningslivet. Lexert upplever det som att idrotten bidrar till 

samhällets utveckling i Växjö på många sätt, men kanske främst genom den 

gemenskap och samhörighet den skapar. Här lyfter hon guldfesten som Växjö 

& Co var med och arrangerade för en kort tid sedan till följd av Växjö Lakers 

SM-guld under våren 2018. Då slöt nästan 20 000 personer upp på stortorget 

för att hylla laget och Lexert menar att detta inte bara är de som är närmast 

frälsta utan att det blir bygdens stolthet när det går så bra för lagen i staden, 

vilket i sin tur genererar i en gemenskap. Ur Växjö & Co:s synpunkt lyfter 

Lexert även marknadsvärdet av att ha elitlag i staden som det går bra för. Växjö 

är ett vanligt förekommande ämne i nyheternas sportsändningar och det 

marknadsvärdet tror hon inte går att köpa, det gör staden mer attraktiv.  

 

Jag tror att det är jätteviktigt. Dels är det ju bra för folkhälsan, alltså att vi ska 
må bra både själsligt och fysiskt, absolut. Sen tror jag också att det skapar en 
gemenskap och en samhörighet och jag tror också att det är väldigt bra med 
elit, det här att vi faktiskt har många bra lag på hög nivå. 
Maria Lexert, Växjö & Co. 

 

4.2.3.2.“Idrottsstaden Växjö” 
Lexert anser att människor får lättare att knyta an till ett lag eller en kultur 

genom idrotten, så även i Växjö. Hon tycker att idrotten märks av i staden 

genom marknadsföring inför matcher men även att människor i större 

utsträckning pratar om idrotten vilket gör att fler lättare kan relatera till den. 

Samtidigt menar hon på att det händer så mycket att det ibland kan vara svårt 
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att få genomslag, speciellt när det finns så stora lag och föreningar i Växjö 

vilket kan göra det svårare för de mindre idrotterna att märkas på samma sätt.  

 

Växjö & Co bidrar själva till samhällskulturen genom idrotten. Lexert nämner 

här deras satsningar på att få större idrottsevenemang och arrangemang till 

Växjö. Ett av dessa var EM i fotboll för damer under sommaren 2013. Detta 

mästerskap var av större karaktär och Maria tycker att arrangemanget gav 

damfotbollen större utrymme och gav det ett genomslag i Växjö vilken hon 

gläds över. Vid denna tid tog Växjö & Co även med landslagen till Araby för 

att främja fotbollen för tjejer vilket är en av de sociala aspekter som ibland kan 

förekomma vid dessa evenemang men något som i grunden ligger mer på 

Växjö kommun att förvalta. Andra sätt som kulturen påverkas genom 

evenemangen som kommer hit menar Lexert är till exempel landskamper, 

vilket Växjö har anordnat flera de senaste åren. Detta menar hon bidrar till en 

stolthet och gör staden mer attraktiv, det visar på att det händer saker i Växjö.  

 

Ett av Växjö & Co:s främsta fokus är att marknadsföra Växjö. Ett sätt som har 

valt att göra detta på är genom epitetet “Idrottsstaden Växjö”. Lexert menar att 

detta görs för att Växjö som stad är duktiga på idrott och även med tanke på att 

staden blivit utsedd till “årets idrottskommun” både 2013 och 2017. Denna 

utmärkelsen inkluderar både elit och breddidrott och är viktig för Växjö. Lexert 

menar då att idrotten genererar mycket till staden och att det är en stor 

reseanledning. Växjö & Co:s mål är att sälja hotellnätter och det menar hon att 

idrotten är en av flera bidragande faktorer till att försäljningen ökat de senaste 

åren. Hon nämner även att staden förra året gick över 200 000 uthyrda 

hotellrum för första gången och att denna utvecklingen gått uppåt efter att 

elitlagen avancerat i seriesystemen. Det bidrar med både lag och supportrar 

som är i behov av att hyra hotellrum.  
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4.2.3.3.Idrottens bidrag till Växjös framtida samhällsutveckling 
Maria Lexert upplever att det finns en strävan efter utveckling. I framtiden 

anser hon att det behövs fler idrottsplatser och anläggningar för idrotten att ta 

plats. Detta till följd av att många idrotter är samsas om halltider och vissa 

föreningar behöver mer utrymme för att kunna ta in fler aktiva. Samtidigt 

upplever Lexert att Växjö är bra på att ordna spontanidrottsplatser och liknande 

i närheten dit det är enkelt att ta sig med till exempel cykel. Hon känner därför 

att kommunen ska fortsätta så som de gjort innan men även satsa på att göra 

det mer tillgängligt i form av fler ytor för idrotten så fler har möjligheten att 

utöva den.  

5. Analys och diskussion 

I detta kapitel reflekterar forskarna kring studiens resultat i förhållande till 

teoretisk bakgrund och tidigare forskning.  

 

5.1. Sammanfattning resultat 
På det individuella planet för de människor som bor i Växjö, ansåg majoriteten 

att idrotten gör nytta genom motion. Med det menas att utbudet som finns är 

brett och att det finns en närhet till naturen som bidrar till motion och rörelse, 

till exempel motionsspår. Idrotten anses vara en social mötesplats som skapar 

glädje, gemenskap, nya vänner och kontaktnät, både vad gäller motions - och 

elitidrott. Den gör också nytta genom att bidra till en meningsfull fritid där du 

lär känna nya människor med samma intresse. Något som även anses gör att 

fler håller sig borta från kriminalitet. Enkätundersökningen visade också att 

några inte tyckte idrotten gjorde någon nytta för dem personligen.   
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För att ta reda på hur idrottskulturen i denna uppsats bidrar till 

samhällsutvecklingen, behöver det redas ut vad idrottskulturen anses bestå av, 

för att förtydliga; samhällskulturen bakom “Idrottsstaden Växjö”. Resultatet 

visade tydligt att den förknippas med Arenastaden och stadens elitlag, att det 

sätts ett värde på deras framgångar och att det är av betydelse för invånarna. 

Elitlag syftar särskilt till Växjö Vipers, Växjö Lakers, Östers IF och Växjö 

DFF. Framgångarna bidrar till gemenskap och stort engagemang, särskilt i ett 

perspektiv sett till idrotten som underhållning. Även integration lyfts fram då 

idrottskulturen anses hjälpa människor att integrera i samhället Växjö. En del 

respondenter menade att idrottskulturen inte gav uttryck att bestå av något 

särskilt, medan andra förespråkar denna idrottskultur endast bestående av 

prestationer inom elit som negativ, då den bidrar till mycket resurser ämnat för 

just eliten. Att det blir en ojämn fördelning mellan elit-, motions - och 

spontanidrott.  

 

När studiens skribenter frågar om Växjös samhällsutveckling anser invånarna 

att idrottskulturen bestående av engagemang och gemenskap påverkar denna 

på olika nivåer, det vill säga både i perspektiv som åskådare och utövare. 

Gemenskapen anses också blivit större i staden och att intresset för idrotten har 

ökat. Den påverkar i folkhälsosynpunkt där invånarna lyfter fram den psykiska 

hälsan, marknadsföring då den anses sätta Växjö på kartan men också 

expansion då Arenastaden möjliggjorts tack vare idrotten. Arenastaden har 

blivit en ny stadsdel som ökat intresset för idrott, tillväxten och fler 

arbetstillfällen. Idrottskulturen gör nytta för samhället genom att gemenskapen 

bidrar till en känsla av samhörighet och tillhörighet för invånarna. Den är ett 

verktyg för att föra samman människor i Växjö. Den främjar hälsa och bidrar 

till att staden kan marknadsföra sig på olika sätt.  
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5.2. Analys av resultat  
Idrottskulturen i Växjö anser studiens skribenter ger följande uttryck i 

förhållande till Scheins teori (2010, ss.23-33) om kulturens tre olika nivåer: 

 
Figur 2: Scheins (2010) teori baserad på de resultat som studiens 

datainsamlingar gav. 

 

Resultatet av intervjuerna förstärker invånarnas syn på idrottskulturen, det vill 

säga samhällskulturen bakom “Idrottsstaden Växjö”. Att den bidrar till en ökad 

samhörighet och gemenskap samt att den främjar engagemang. Guldfesten på 

Stortorget lyfts särskilt fram här vilket enligt Scheins teori utgör en artefakt. 

Den stora uppslutningen vid detta sammanhang visar på att det finns en stolthet 

hos befolkningen, att det finns en självklarhet i att dyka upp oavsett om det 

personliga intresset är idrott eller ej och att det sätts ett stort värde på 

prestationsidrott, vilket också ger uttryck för att vara en grundläggande 
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värdering enligt denna teori. Även Chris Gaffney och John Bale (2004, ss. 34-

36) lyfter detta fenomen och menar att människor genom prestationsidrott 

finner likasinnade och därmed skapar en gemenskap samt känsla av 

tillhörighet. Prestationsidrott som grundläggande värdering kommer också i 

uttryck genom artefakter som till exempel Smålandsposten som 

kommunikationskanal för marknadsföring (se figur 2). Något som förstärker 

framgångar hos stadens elitlag vilket Maria Lexert också menar är ett 

marknadsvärde som ökar stadens attraktivitet. Även att det genom 

marknadsföringen märks att folk kan knyta an till idrottskulturen och att det 

pratas om idrott, vilket Glemne också upplever att det gör och är symbolik med 

en artefakt. Arenastaden som artefakt och som ny anläggning menar han också 

sätter prägel på staden och blir något han vill kalla vid landmärke.    

 

Vad gäller Växjö & Co:s roll i förhållande till idrottskulturen anser Lexert att 

de påverkar kulturen genom de evenemang de arrangerar, då deras 

huvudsakliga syfte med sin verksamhet är att sälja fler hotellnätter. 

Evenemangen främjar sociala aspekter och bidrar till attraktivitet och stolthet 

vilket är Växjö & Co:s sätt att marknadsföra Växjö. Lexert menar även att 

samhällskulturen påverkas genom evenemangen, vilket hon menar är upp till 

kommunen att förvalta. Råhlin förstärker detta åtagande med att förklara att 

deras stöd till idrotten på kommunen handlar om att skapa förutsättningar för 

möten mellan människor men inom föreningar. Antingen genom sin 

verksamhet eller att stötta andras. Hon trycker på stadens breda utbud både vad 

gäller elitidrott, motion och det som riktas mot barn och ungdomar men att det 

finns en medvetenhet om att åsikterna är olika om detta. Något som 

enkätundersökningen också visat då somliga anser det är bra medan andra 

tycker att elitidrotten får mest utrymme, att det finns en orättvis fördelning 
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samt att mer satsningar gällande utbud borde läggas på motions - och 

spontanidrotten.  

 

Det politiska stödet från kommunen är enligt Scheins teori en uttalad 

värdering. En värdering som enligt Råhlin också är förklaringen till stadens 

idrottsliga framgångar som lett till att få erhålla utmärkelsen som “årets 

idrottskommun” två gånger. En utmärkelse som hon också anser gör staden 

värdig att titulera sig som idrottsstad. I förhållande till Scheins (2010) teori 

upplevs det politiska stödet som en uttalad värdering men i övrigt anses det 

saknas uttalade värderingar som förtydligar idrottskulturen och dess 

grundläggande värderingar. Dock upplevs det att användningen av denna 

modell hjälpt att kartlägga idrottskulturen och vad den innebär på ett sätt som 

också klargjort att prestationer inom elitidrotten och framgångar är av största 

betydelse vilket är avgörande för hur kulturen ger sig uttryck från det. Det är 

den grundläggande värderingen. Glemne poängterar också framgångar och 

medias betydelse i detta sammanhang, men även hur viktigt det är att stärka 

andra värden än framgång hos medborgarna. Han menar att vissa människor 

står utanför vilket är viktigt att vara vaksam på. Något som med Scheins teori 

förtydligar är de invånare som står utanför idrottskulturen och inte värderar 

elitidrotten och dess framgångar i samma utsträckning. Hur kan då dessa 

människor inkluderas i idrottskulturen, det vill säga samhällskulturen bakom 

“Idrottsstaden Växjö”? Vad skulle det innebära för idrottskulturen och 

samhällsutvecklingen i Växjö? 

 

I relation till Forslunds (2013, s. 132) teori om att se på idrottskulturen som 

metafor eller variabel, har denna studie visat ett resultat där studiens skribenter 

anser att analysera idrottskulturen som metafor, vara mest relevant. Att se på 

idrottskulturen som metafor menas att den utgör organisationens grund och 
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genomsyrar hela organisationen. Med organisationen syftar denna studie till 

samhället i Växjö. Om studiens resultat ställs till hur idrottskulturen bidrar 

till  samhällsutvecklingen i Växjö och ser på idrottskulturen som metafor, kan 

det konstateras att den bidrar till ökad gemenskap, tillhörighet, samhörighet 

och engagemang hos befolkningen, vilket möjliggörs via sociala mötesplatser 

där det utövas idrott. Som till exempel Arenastaden och motionsspår. Sociala 

mötesplatser, eller som Glemne vill kalla det; landmärken som Arenastaden, 

är en bra förutsättning för att både titta på och utöva idrott. Förutsättningar som 

möjliggörs tack vare stadens politiska stöd och enighet gällande idrotten. Rätt 

förutsättningar för idrotten bidrar i det långa loppet till samhällsutvecklingen i 

Växjö genom bättre folkhälsa vilket invånarna särskilt belyser i psykisk aspekt 

och att det ger dem en meningsfull fritid. Råhlin instämmer med detta men 

tillägger även att det ger kommunen en ökad attraktivitet. Hon citerar med 

inslag av mångkampare som metafor (se sida 37).  

 

Skribenterna av denna studie ser att idrottskulturen i uppsatsens sammanhang 

står får prestationsidrott och att det är av värde. Ett värde som tidigare nämnts 

bidrar till samhällsutvecklingen i Växjö genom ökat engagemang, 

samhörighet, tillhörighet och gemenskap vid idrotten som social mötesplats. 

Detta innebär, som är viktigt att uppmärksamma i sammanhanget, en 

idrottskultur som främst intar ett åskådarperspektiv och att idrotten som 

underhållning värderas högre än att utöva den. Något som visar det motsatta i 

denna studie när det handlar om nyttan på det personliga planet för invånarna, 

då gemenskapen menas syfta till motion och i långa loppet bättre folkhälsa ur 

ett perspektiv som utövare. Även om invånarna menar idrottskulturen bidrar 

till ökad gemenskap och lagtillhörighet ifrågasätts elitidrottens betydelse då 

uppslutningen live vid matcher, blir mindre. En utveckling som ur 

skribenternas synpunkt har sin förklaring i teknologins utveckling och dess 
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tillgänglighet och bekvämlighet att du som åskådare kan få samma upplevelse 

från soffan som live. Vad innebär då den utvecklingen för idrottskulturen och 

idrotten som social mötesplats där idrottskulturen skapas?  

 

Idrottsrörelsen använder sig av egenvärde och mervärde vid definition av 

idrottens samhällsnytta. I denna studie valde forskarna att använda sig av 

idrottsrörelsens definition av idrottens samhällsnytta (Riksidrottsförbundet 

2017, s.15). Samhällsnyttan här syftar till de positiva samhälleliga effekter som 

uppstår vid idrottande i förening. Resultatet i denna studie anser skribenterna 

snarare lyfter fram de positiva samhälleliga effekter som uppstår vid idrottande 

utanför föreningslivet. Det vill säga i motionsspåren och andra 

spontanidrottsplatser som skapar tillgänglighet för rörelse i mer oorganiserad 

form vilket bidrar till bättre folkhälsa på lång sikt. Ett utbud som befolkningen 

anser vara bra men som kan bli bättre. Något som även Glemne instämmer 

med och som Lexert menar kommunen är bra på att anordna men att dessa 

platser kan göras mer tillgängliga för fler. Råhlin berättar också att kommunens 

verksamhet främst skapar förutsättningar för möten mellan människor i 

föreningar, vilket för forskarna innebär att spontanidrotten och den 

oorganiserade idrotten utanför föreningslivet ligger längre ner på 

prioriteringslistan gällande deras stöd till idrotten. Patricia Vertinskys (2004, 

ss. 18-22) undersökning gällande kvinnors idrottsliga aktivitet poängterar 

vikten av att ha rätt förutsättningar för att kunna utöva sin fysiska aktivitet eller 

idrott. Här har Växjö kommun en viktig roll i hur de väljer att planera staden 

och gör plats för idrottsplatser för breddidrott samt spontanidrottsytor för att få 

människor i rörelse. Resultatet i följande studie visade dock på att 

idrottskulturen med elitprestationer och framgång som grundläggande 

värdering bidrar till samhällsutvecklingen främst genom ökat engagemang och 

gemenskap. Något som för forskarna talar för ett åskådarperspektiv och 
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idrotten som underhållning gällande idrottens samhällsnytta, inte ur ett 

perspektiv som idrottsutövare. Resultatet i följande studie visade också att 

idrottskulturen med elitprestationer och framgång som grundläggande 

värdering bidrar till samhällsutvecklingen främst genom ökat engagemang och 

gemenskap. Något som för skribenterna talar för ett åskådarperspektiv och 

idrotten som underhållning gällande idrottens samhällsnytta, inte ur ett 

perspektiv som idrottsutövare.    

 

Sett till tidigare forskning och den forskning som Riksidrottsförbundet gjort 

gällande idrottens samhällsnytta är de sociala aspekterna mest viktiga för 

individen, vilket denna studiens resultat bekräftar. Att i social aspekt uppleva 

känslan av inkludering och att den egna rösten får gehör. Mellan 

idrottskulturen och dess bidrag till samhällsutvecklingen i Växjö och 

idrottevenemangets betydelse för samhällsnyttan (Riksidrottsförbundet 2017, 

ss.187-188), finns likheter då det i sociala faktorer anses bidra positivt genom 

att stärka banden mellan människor, vilket befolkningen styrker med sin 

upplevelse av tillhörighet, samhörighet och gemenskap. Här nämns också att 

idrottsevenemang hjälper till att marknadsföra staden som bidrar till andra 

faktorer som till exempel turism, vilket Lexert även berättar om utifrån hennes 

yrkesroll och det marknadsvärde hon ser i stadens framgångar då det bidrar till 

ett attraktivare Växjö. Idrottsmiljöer och anläggningar för spontanidrott 

nämner sig öka chansen för goda motionsvanor om tillgång till dem finns 

(Riksidrottsförbundet 2017, s.200), vilket kan sättas i relation till föregående 

stycke. Här ser skribenterna även att det finns potential till att bidra ytterligare 

till folkhälsan i Växjö.  

 

Stark berättar i sin artikel “Rögle BK och idrottens samhällsnytta” (2015a) om 

att det finns en stolthet över hockeyföreningen i byn. En stolthet som 
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skribenterna i denna studie menar även är en del av idrottskulturen i Växjö, 

vilket har sin förklaring i den uppslutning som blev runt Guldfesten på 

Stortorget, då stadens hockeylag Växjö Lakers tagit SM-guld. Glemne ser att 

det skapas ett stort engagemang och ett gemensamt intresse för lagets och 

andra elitlags framgångar, vilket återigen beskriver idrottskulturen, men också 

att barn och ungdomar får förebilder. Förebilder som Stark i sina artiklar 

instämmer med men också menar är kulturbärare som fyller en viktig funktion 

i samhället. Vilket även denna studie visar då stadens elitlag är artefakter som 

symboliserar tredje nivån av idrottskulturen enligt Schein. Som tillägg i detta 

sammanhang menar Behrenz (2012, ss.242-244) att hans undersökning visade 

att kommuner med elitlag inom hockey och fotboll såg en positiv inverkan på 

befolkningsutvecklingen inom dessa kommuner. Något som är relevant för 

Växjö. Skribenterna ställer sig då frågorna; Vad händer med idrottskulturen 

om elitlagen inte åstadkommer framgång? Hur påverkar det synen på 

elitspelare som kulturbärare och förebilder? Vad skulle det innebära för 

samhällsutvecklingen i Växjö och de idrottsliga framgångarna som 

marknadsvärde?  

 

5.3. Idrottskulturen ur ett framtidsperspektiv  
Resultatet av denna studie i frågan om vilken nytta idrottskulturen gjorde 

personligen för invånarna i Växjö, visade sig vara gemenskap och glädje vilket 

skapas inom idrotten som social mötesplats. Idrotten i detta sammanhang syftar 

både till bredd - och elitidrott. Studien har också visat att Arenastaden har ett 

stort värde inom idrottskulturen, vilken forskarna definitivt ser som en social 

mötesplats. Glemne lyfter dock fram risken med centralisering vilket står för 

det storstadsfenomen han ser gällande samhällets utveckling idag. Denna 

utveckling menar han snarare bli en motsats gällande att göra idrotten 

tillgänglig för fler. Därför poängterar han möjligheten med att bygga fler 
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sociala mötesplatser för idrott mer decentraliserat. Vad skulle en sådan 

satsning innebära för tillgängligheten till idrotten och idrottskulturen i Växjö?  

 

Tillgänglighet leder forskarna av denna studie även in på idrottens värdegrund, 

att låta alla välkomnas och ta del av idrotten (Riksidrottsförbundet 2009). Ur 

Riksidrottsförbundets forskningsrapport “Idrottens samhällsnytta” (2017, 

s.121) nämns idrottens värde som integrationsarena, och att nyanlända flickor 

särskilt finns underrepresenterade. Anledningen är att idrotten inte återfinns på 

samma sätt inom andra kulturer då flickor inte har för vana att utöva idrott, 

vilket också menas försvårar dessa förhållanden till samhällsnyttans fördel. 

Som tidigare nämnts är det viktigt att vara medveten om att kulturer även 

exkluderar och lämnar vissa människor utanför. Så gör även idrottskulturen 

som denna studie har belyst. Hur kan då idrottskulturen i Växjö som präglas 

av elitprestationer och framgångar inkludera följande målgrupp? Hur kan de 

inkluderas i den gemenskap, tillhörighet och samhörighet som idrottskulturen 

upplevs bidra med till samhället, både utifrån ett perspektiv som utövare och 

åskådare?  

 

Som tidigare nämnt handlar idrottskulturen och nyttan den gör på det 

individuella planet hos Växjös befolkning om gemenskap med andra vilken 

skapas på sociala idrottsplatser både vad gäller motions - och elitidrott. 

Gemenskapen bidrar till ökad motion och rörelse vilket i sin tur bidrar till bättre 

folkhälsa i Växjö. Något som Behrenz (2012, ss.242-244) menar i det långa 

loppet skulle vara betydelsefullt för samhällsutvecklingen genom att minska 

sjukvårdskostnader och på så sätt spara vårt lands ekonomiska resurser. I sin 

undersökning antyder han också att allmänheten ger störst stöd till barn och 

ungdomsidrotten för att nyttan anses vara störst här. I relation till Råhlin och 

hennes berättelse lägger kommunen fokus på denna målgrupp upp till 20 års 
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ålder då insatserna även görs där, men hon poängterar att hon upplever 

verkligheten säga det motsatta. Hon syftar på demografins utveckling med att 

fler blir allt äldre och dagens hälsoläge som visar på att vårt samhälle blir allt 

mer stillasittande. En målgrupp som i praktiken är lägst prioriterade men som 

blir allt viktigare att se till mår bra. En konsekvens som annars skulle bli 

kostsam för samhället.  
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6. Slutsats 

 

Idrottskulturen, det vill säga samhällskulturen bakom “Idrottsstaden Växjö” 

står för och har sin grundläggande värdering i elitprestationer och framgång, 

något som snarare intar ett åskådarperspektiv och syn på idrotten som 

underhållning. Detta bidrar till en ökad gemenskap och glädje vilket Växjös 

befolkning upplever är nyttan för dem på det personliga planet. Idrottskulturen 

bidrar också till en ökad gemenskap, samhörighet, och tillhörighet men 

framförallt ett ökat engagemang i Växjö samhälle. Detta bidrag till samhället 

möjliggörs och skapas vid sociala mötesplatser där idrotten står i centrum. 

Sociala mötesplatser som till exempel Arenastaden vilket skribenterna med 

denna studie också kan konstatera är av stor betydelse för Idrottskulturen och 

hur den vill utforma sig. Frågan som kan ställas är dock betydelsen av denna 

idrottskultur, då utvecklingen sett till att ta del av idrotten som underhållning 

hellre görs hemma från tv-soffan än läktaren. Något som blir ett hot för 

idrottskulturen då kärnan till den är fysiska möten mellan människor och i detta 

sammanhang framförallt mellan åskådare. Detta innebär att nya forum behöver 

skapas för att idrottskulturen ska kunna bibehållas och utvecklas. Kanske en 

lösning vore fler event som stadens “Guldfest”? Idrottskulturens huvudsakliga 

bidrag till samhällsutvecklingen i Växjö idag är dess marknadsvärde och 

attraktivitet den skapar för staden.   

 

Viktigt att uppmärksamma är att idrottskulturen lämnar vissa människor 

utanför, vilket i denna studie visar vara de som inte delar samma värderingar. 

Den del av befolkningen som inte upplever någon idrottskultur eller värderar 

spontan - och motionsidrott i större utsträckning från ett perspektiv som 

utövare. Något som också upplevs bidra till ökad gemenskap i samhället och 
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som gör nytta genom en upplevd känsla av meningsfull fritid på individnivå 

hos Växjöborna. Frågan blir då hur idrottskulturen kan inkludera och blir 

tillgänglig för fler? Idrotten som social mötesplats är nyckeln för att bevara 

idrottskulturen och dess bidragande gemenskap till samhället både vad gäller 

elit - och motionsidrott, vilket handlar om att skapa rätt förutsättningar för alla 

att inkluderas och bli en del av den. Idrottens betydelse för 

samhällsutvecklingen i Växjö är därav stor i frågan om förutsättningar och 

tillgänglighet för motion och rörelse ur ett individuellt och kulturellt perspektiv 

då det främjar och bidrar till bättre folkhälsa. Med hänsyn till den demografiska 

utvecklingen anser skribenterna av denna studie att det i relation till idrotten 

som social mötesplats och folkhälsa vore ett vinnande koncept för att utveckla 

“Idrottsstaden” till att bli “Idrotts - och motionsstaden Växjö”. Något som 

skulle inkludera fler till - och bevara dagens idrottskultur i Växjö. “Idrottens 

samhällsnytta” (2017) lägger också vikten vid idrottande i förening, vilket 

skribenterna vill konstatera att ur ett perspektiv på Växjös idrottskultur och 

dess nytta för samhället, snarare är en viktigare social mötesplats för åskådare 

än för utövare. Idrottande i förening är fördelaktigt på många sätt, men när det 

handlar om idrottens samhällsnytta på individnivå är det kanske inte lika 

viktigt hur idrotten organiseras?  
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7. Reflektioner 

 

7.1. Skribenternas reflektioner 
Skribenterna valde att studera följande ämnesområde på grund av idrottens 

betydelse för dem och intresset av att undersöka vad idrotten har för betydelse 

för andra genom den lokala förankringen. Genom valet av det specifika ämnet 

och genom att försöka sätta ord på respondenternas känslor och upplevelser 

istället för något mätbart som till exempel i ekonomiska termer, uppfylldes en 

forskningslucka som tidigare inte varit så väl granskad. Genom att inte 

begränsa studiens omfattning till specifika idrotter eller upplevelser levererade 

studien mer av ett helhetsperspektiv av befolkningen i Växjös egna 

erfarenheter av stadens idrott. Detta uppfattade skribenterna själva som viktigt 

då de för att säkerställa att datainsamlingen blivit korrekt genomförd använde 

sig av flertalet olika insamlingsmetoder.  

 

Skribenterna reflekterar även över den insamling av data som bedrivits där det 

kan konstateras att svarsfrekvensen för de digitala enkäterna blev högre än de 

fysiska. Detta förklarar skribenterna genom att de vid de fysiska insamlingarna 

uppfattat människor som stressade och många valde därför att inte svara på 

enkäten på grund av tidsbrist. För de digitala enkäterna är upplevelsen däremot 

tvärtom. Även fast skribenterna själva inte hade någon interaktion med 

respondenterna via sociala medier kunde respondenterna själva välja att klicka 

in på enkäten om de var intresserade, baserad på urvalsmetoden självval. Det 

är troligtvis en av anledningarna till varför det blivit en skillnad i fördelningen 

mellan svarsfrekvensen vid de olika insamlingarna. Däremot användes 

metodtriangulering som metod, vilket ska ge större sannolikhet att svaret blir 

så nära korrekt som möjligt. Vilket även uppfattas på grund av att de svar som 
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kommit fram i den digitala såväl som den fysiska i största fall, då dessa 

stämmer överens, vilket skribenterna är nöjda med. Något som bör lyftas är 

även bortfallet vid de båda enkäterna. Vid den insamling som gjorts via sociala 

medier är det inte möjligt att ta reda på hur många personer som såg enkäten 

och som valde att inte besvara den utan det är endast antalet ifyllda enkäter 

som tills att tillgå. Detta gör att bortfallet är begränsat och det bör tas i åtanke. 

Det gäller även för den fysiska enkäten som distribuerades ut på Oxtorget i 

Växjö då antalet personer som tackade nej på frågan, inte kunnat registreras.  

I en studie finns det alltid utrymme för utvecklingsmöjligheter, så även i denna. 

Ett av de förbättringsområden skribenterna ser är den ojämna fördelningen i 

svarsfrekvensen mellan de digitala och fysiska enkäterna. Detta är någonting 

som är svårt att kontrollera och som tidigare nämnt finns det olika orsaker till 

detta. Genom att ha en jämnare fördelning skulle fler åsikter och tankar från 

respondenterna kunna has i åtanke under skrivprocessen och då även se om 

någonting större skiljer mellan enkätsvaren. För att utveckla arbetet bör 

arbetets bortfall även studeras tydligare för att få en bredare bild av det 

studerade ämnet.  

 

Studien kompletterades med tre genomförda intervjuer. Intervjuerna gav 

skribenterna mycket förståelse för hur det arbetas med idrotten och evenemang 

i Växjö. Även om resultatet gav mycket skulle fler dimensioner kunna 

undersökas och fler intervjuer genomföras för att få fler perspektiv inom ramen 

för studien.  

 

7.2. Förslag på framtida forskning 
Som tidigare nämnt bygger denna studie på individuella och kulturella 

perspektiv vilket gör att studien är svårare att mäta i jämförelse med studier 
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direkt kopplade till ekonomin. Detta är sedan tidigare inte så väl studerat kring 

och utvecklingsmöjligheterna kring ämnet känslor i forskningen är många. 

Som exempel skulle liknande studier kunna utföras inom flera städer för att 

sedan jämföra vad som skiljer i både åsikter mellan människor och det utbud 

som varje stad erbjuder invånarna. Andra forskningsområden skulle kunna 

vara hur detta ter sig i ett jämställdhetsperspektiv där man undersöker idrottens 

nytta för kvinnor respektive män och om man ser några tydliga mönster i om 

någon del av samhället har mer nytta av idrotten än andra. Dessa utvecklingar 

skulle även kunna göras där forskare fokuserar på specifika målgrupper och 

undersöker om idrotten tillför dem samma nytta eller om några skillnader 

märks av.  
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9. Bilagor 

 

9.1. Bilaga 1 - Enkätfrågor 
De enkätfrågor som besvarade i den digitala såväl som den fysiska enkäten.  

 

Är du bosatt i Växjö?  

Jag är: Kvinna/Man  

Hur gammal är du? 

Har du hört talas om att Växjö fått utmärkelsen som årets “Idrottsstad”?  

Tycker du att Växjö har gjort sig förtjänta av denna utmärkelsen?  

På vilket sätt? 

Tänker du på något speciellt när du hör Idrottsstaden Växjö”? 

Tycker du att idrotten har påverkat samhällsutvecklingen i Växjö? 

På vilket sätt?  

Tycker du idrotten påverkar samhällskulturen i Växjö?  

På vilket sätt?  

På vilket sätt visuellt märker du av idrotten i Växjö?   

Vad tycker du om utbudet i Växjö gällande elitidrott i förhållande till 

motionsidrott? 

Vilken nytta gör idrotten i Växjö för dig som individ?  

Vad gör idrotten för nytta i samhället Växjö idag tycker du?  
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9.2. Bilaga 2 - Den digitala enkätens utformning 
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9.3. Bilaga 3 - Intervjufrågor 
Intervjufrågor till Jessica Råhlin, Kultur och fritidsförvaltningen.  

• Vad har du för personliga erfarenheter av idrotten i Växjö? Hur länge 

har du varit involverad? 

• Vilken betydelse anser du idrotten har för samhällsutvecklingen i 

Växjö? 

• Hur anser du att idrotten påverkar samhällskulturen i Växjö? 

(Förtydliga kultur).  

• Hur anser du att ni på Växjö Kommun påverkar samhällskulturen i 

Växjö? 

• Hur anser du att idrotten märks av i Växjö stad?  (Ur ett 

invånarperspektiv) 

• Vad skulle du säga att idrotten i Växjö har gjort som gör staden värdig 

av att kallas “Idrottsstaden Växjö”? Vad ligger bakom framgångarna? 

• Hur jobbar ni för att idrotten ska göra nytta i samhället? Finns 

handlingsplaner på det? 

• Hur gör ni för att idrotten ska tillgodoses av alla invånare i Växjö, finns 

det en plats åt alla? 

• Vad anser du idrotten kan göra för att bidra mer till Växjös 

samhällsutveckling i framtiden?   

 

Intervjufrågor till Mats Glemne, Linnéuniversitetet. 

• Vad har du för tidigare erfarenheter av idrotten i Växjö? Hur länge har 

du varit involverad?  

• Hur tycker du att idrotten i Växjö har utvecklats under dessa åren? 



 

  

87 

• Vilken betydelse anser du idrotten har för samhällsutvecklingen i 

Växjö? 

• Hur anser du att idrotten märks av i Växjö stad? Hur syns den? 

• Hur anser du att idrotten påverkar kulturen i Växjö?  

• Turist Center Växjö & Co, marknadsför Växjö som “idrottsstad”, Vad 

skulle du säga att idrotten i Växjö har gjort som gör att man kan 

marknadsföra sig på detta sättet? 

• Vad anser du idrotten kan göra för att bidra mer till Växjös 

samhällsutveckling i framtiden?   

 

 

 

 

 

 

 

Intervjufrågor till Maria Lexert, Växjö & Co.  

• Vad har du för personliga erfarenheter av idrotten i Växjö? Hur länge 

har du varit involverad? 

• Vilken betydelse anser du idrotten har för samhällsutvecklingen i 

Växjö? 

• Hur anser du att idrotten påverkar samhällskulturen i Växjö?  

• Hur anser du att ni på Växjö och Co påverkar samhällskulturen i Växjö 

genom att marknadsföra idrotten, t.ex. idrottsevenemang?  

• Hur anser du att idrotten märks av i Växjö stad? Hur syns den? 

• Varför väljer ni/turistcentrum att marknadsföra er/sig som 

“Idrottsstaden Växjö”? 
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• Har ni något mätbart mål med att marknadsföra er så? I så fall vad?  

• Hur jobbar ni för att idrotten ska göra nytta i samhället? På vilket sätt 

genom marknadsföring? 

• Vad anser du idrotten kan göra för att bidra mer till Växjös 

samhällsutveckling i framtiden?   
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9.4. Bilaga 4 - Oxtorget 
En bild från Oxtorget som visar var forskarna befann sig när den fysiska 

enkäten delades ut. I nära anslutning finns en snabbmatsrestaurang, en mataffär 

och en biosalong som visar på bilden. I anslutning finns även en större 

busshållplats precis utanför bild. 
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9.5. Bilaga 5 - Digital enkät 
Resultaten av de bakgrundsfrågor som ställdes i den digitala enkäten. 
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92 

9.6. Bilaga 6 - Fysisk enkät 
Resultaten av de bakgrundsfrågor som ställdes i den fysiska enkäten. 

 
 

 
 



 

  

93 

 

 
 



 

  

94 

 
 


