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3
1 Inledning
Syftet med inledningskapitlet är att ge en kortare introduktion till uppsatsens forskningsområde där
vi också förklarar varför vi har valt det specifika ämnet och även redogör för vad vi vill uppnå med
undersökningen. Kapitlet avslutas med uppsatsens syfte och frågeställningar.

Växjö har länge varit en idrottsstad och från staden kommer bland annat superstjärnor som
Carolina Klüft och Mats Wilander. Lägg där till att Växjö sedan 1960-talet haft minst ett
elitlag i någon av Sveriges stora folkidrotter fotboll, ishockey, handboll och basket. Dessa
framgångar har lett till att Växjö vid flera tillfällen velat profilera sig som ”idrottsstaden.”
Men för att kunna kalla sig för ”idrottsstad” kan en faktor vara av stor vikt, nämligen vilka
arenamöjligheter som finns.
Vi är två idrottsintresserade Växjökillar som sedan mitten av 1990-talet har varit flitiga
besökare av Växjös olika idrottsanläggningar. Detta har skapat ett intresse och engagemang
hos oss för idrott men också för just idrottsanläggningar. Just nu satsar Växjö Kommun och
flera idrottsklubbar på nya moderna arenor i stadsutvecklingsprojektet Arenastaden. Vårt
intresse för idrott och aktualiteten kring Växjös idrottsanläggningar genom byggandet av
Arenastaden har anfört oss till att skriva en C-uppsats om vår hemstads arenasituation och
dess utveckling.
Det kan konstateras att Växjö har haft två perioder där satsningarna på nya
idrottsanläggningar har varit synnerligen intensiva. Den första perioden var på 1960-talet när
det byggdes många nya idrottsanläggningar och framförallt satsades det på modernisering
och utbyggnad av idrottsanläggningarna på Värendsvallsområdet. Under den här perioden
uppfördes bland annat Nya Värendsvallen och Växjö ishall. Den andra satsningen är den vi
ser idag genom satsningen på Arenastaden där det bland annat också uppförs en ny
ishockey- och fotbollsarena. Att det finns två så stora intensiva perioder av satsningar på
idrottsanläggningar gör att det blir adekvat att studera Växjös arenautveckling just genom
dessa två perioder.
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Det finns många likheter mellan dessa två perioder. Bland annat är Växjö inne i stora
expansionsfaser där befolkningsantalet stiger kraftigt och där det byggs intensivt i olika
stadsutvecklingsprojekt både när det gäller bostäder och andra inrättningar. En annan likhet
över tid är att satsningarna på idrottsanläggningar hade varit väldigt få fram till de nya
satsningarna, vilket medförde att idrottsplatssituationen i Växjö var väldigt dålig. Dessa
likheter gör det intressant att jämföra dessa perioder för att se om likheterna gör att synen
och uppfattningarna om idrottsanläggningarnas betydelse och påverkan för Växjö och för
idrotten är den samma vid de två perioderna, eller om det skiljer sig åt trots likheterna och
hur kan det i så fall förklaras. För att få en bra jämförelse har vi valt att jämföra uppförandet
av fotbolls- och ishockeyarenorna då dessa är aktuella vid bägge perioderna och är av
samma anläggningstyper.
För att undersöka detta har vi valt att studera det utifrån en kvalitativ tidningsanalys av
tidningen Smålandsposten. Smålandsposten är en oberoende moderat tidning som i första
hand behandlar händelser i Kronobergs län.1
Vi har valt att studera Smålandsposten för att media har en väldigt stor roll när det handlar
om idrott och således också idrottsanläggningar. Medias betydande roll för idrotten skriver
bland annat Hans Lundberg om i sin avhandling Kommunikativt entreprenörskap. Lundberg
skriver att medieforskningen visar att dagens media skulle klara sig utan idrott men att idrott
svårligen skulle klara sig utan media. 2 Han refererar sedan till en frågeställning från
medieforskaren Lars Dahlén:
modern idrott har nämligen gjort sig helt beroende av media, i en ömsesidig fördelaktig – men knappast
beroende symbios. Det är svårt att tänka sig sport utan media; det är framförallt snärjigt att få tillgång
till sport som inte är medierad. Vad har denna utveckling, från 1970- talet och fram till dagsens situation
betytt för idrotten, för medierna, för samhället i stort?
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Lundberg konstaterar frågor likt den Dahlén framför har blivit försummad inom
idrottsvetenskapen och menar att det bara är hos en liten nisch i skärningspunkten mellan
medieforskning och idrottsforskning som det finns ett intresse för den här typen av frågor.
1

”Ledaren” hämtad från Smålandspostens hemsida 12/9 2011, http://www.smp.se/ledare/omsmalandspostens-ledarredaktion(301774).gm
1
”Innebandyarena” hämtad från Arenastadens
2
Kommunikativt entreprenörskap, Hans Lundberg, Göteborg 2009
3
Lundberg 2009, s. 155.
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Lundberg skriver att frågor kring media och sport har en låg status inom såväl
idrottsvetenskapen som medievetenskapen. Frågor som Lundberg menar är centrala för
underhållningsidrotten då den är så beroende av just media. 4 Dahlén skriver i en artikel på
idrottsforum.org om bland annat etnologer som studerat tävlingsidrottens olika
kulturmiljöer Dahlén slås efter en genomgång av en idrottsantologi av hur många av texterna
som på olika sätt relaterar till olika medier. Antologin innehöll 21 texter skrivna av etnologer
och två texter skrivna av idrottshistoriker. 5 Dahlén tolkade detta med att:
Det kan knappast tolkas på annat sätt än att medierna utgör en självklar och oundgänglig del av
idrottens kulturmiljöer, direkt eller indirekt. Studerar man den moderna idrottsvärlden går det helt
enkelt inte att bortse från att medier på ett eller annat sätt – och på gott och ont – påverkar såväl
idrottens organisering och ekonomi som människors uppfattning av idrotten.
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Dahléns och Lundbergs anförande om medias betydelser för idrotten anser vi motivera vårt
val att studera dessa två perioder av Växjös idrottssatsningar genom Smålandsposten.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera Smålandspostens
nyhetsrapportering om uppförandet av fotbolls- och ishockeyarenorna på Värendsvallen och
Arenastaden i Växjö.


Vilka argument för eller mot lyfts fram i Smålandsposten för anläggningarnas
uppförande?
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Vad har rapporterats om respektive arena i Smålandsposten och varför har det
rapporterats?

Lundberg 2009, s. 157
” Sport, medier eller mittemellan ”Hämtad från idrottsforum.org 12/5 2011,
http://www.idrottsforum.org/articles/dahlen/dahlen060301.html
6
” Sport, medier eller mittemellan ”Hämtad från idrottsforum.org 12/5 2011,
http://www.idrottsforum.org/articles/dahlen/dahlen060301.html.
5
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2 Metod och Material
Syftet med detta kapitel är att ge läsaren möjlighet att följa med i uppsatsen genom att redovisa
grunden för vår tolkning och analys av materialet som senare presenteras i uppsatsen. Detta för att
läsarna själva ska kunna ta ställning till vårt redovisade resultat. Vi kommer i kapitlet redovisa våra
vetenskapliga utgångspunkter samt vilken metod vi arbetat efter. Vi kommer även presentera och
diskutera det material vi använt och även redovisa de avgränsningar av material som är gjorda.

2.1 Metod
Vi kommer att använda oss av en hermeneutisk utgångspunkt i analysen. Hermeneutik går ut
på att tolka och förklara historiska skeenden. Forskare som arbetar utifrån ett hermeneutiskt
förhållningssätt vill tolka de tankar och handlingar som finns i källmaterialet med
utgångspunkt utifrån inlevelse och förståelse där källorna studeras mer subjektivt. Detta kan
ses stå i motsats till en positivistisk utgångspunkt som består av en mer skeptisk hållning till
källmaterialet och där man tolkar källmaterialet efter en naturvetenskaplig princip. En annan
skillnad är att positivisterna har en universell syn på historian medan hermeneutiken menar
att historian ska ses och förstås utifrån den aktuella tidens förutsättningar. Hermeneutikens
arbetsprocess brukar liknas vid en cirkel. Forskaren börjar med en specifik utgångspunkt
eller förförståelse och börjar sedan tolka materialet efter sin utgångspunkt. Allteftersom
kommer forskaren att hitta nya detaljer och företeelser som bidrar till att skapa en ny
helhetsförståelse, vilket föder nya frågor, vilket i sin tur medverkar till att det går att
formulera en ny utgångspunkt. Under arbetsprocessen får forskaren gradvis en ökad
förståelse av det studerade då forskaren går djupare ner i materialet. Detta kan medföra att
företeelser i källmaterialet som forskaren tidigare tyckt var oväsentligt nu kan uppfattas som
relevanta. 7
Att vi använder oss av hermeneutiska principer innebär bland annat att vi kommer läsa
texterna med utgångspunkten att skapa en mening och förståelse av det som skrivs i dem,
denna förståelse får vi genom att tolka texten utifrån den aktuella tidens utgångspunkt.
Detta kan vi göra utifrån den tidigare forskning som finns presenterad i uppsatsen under
bakgrund och forskningsläge. Denna kunskap hjälper oss att sätta oss in i upphovsmannens
förutsättningar. Vi kommer att börja tolka texternas olika delar för att sedan kunna tolka

7

Kjelstadli 2010, s. 126
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dem i sin helhet. Den här tolkningsprocessen kommer att ske flera gånger då vi efter varje
text får ny förståelse för det vi studerar och därav nya förutsättningar för tolkningarna.
När vi läser texter gör vi det inte förutsättningslöst utan vi gör det efter våra egna fördomar
och uppfattningar. Det blir därför grundläggande för oss att problematisera förförståelsens
inverkan på forskningsprocessen. Det är viktigt att vi är medvetna om detta och distansera
oss från dessa fördomar och uppfattningar och bara tolka källmaterialets rimlighet och
förnuftighet utifrån den aktuella tidens förutsättningar. Detta för att minimera risken för
feltolkningar av texterna.
Vi kommer använda oss utav en kvalitativ tidningsanalys. Hermeneutiken och kvalitativ
forskning syftar till en djupare förståelse för det som undersöks. Att vi använder oss av en
kvalitativ tidningsanalys innebär att vi försöker skapar en helhet av vad vi undersöker genom
att använda oss av ett mer avgränsat material för att kunna analysera texterna grundligare.
En alternativ metod vid tidningsanalyser brukar vara den kvantitativa metoden som syftar till
en kvantifiering och systematisering av större material. Det går att enkelt beskriva
skillnaderna mellan de båda metoderna med att den kvantitativa metoden används för att
undersöka hur något förhåller sig medan den kvalitativa metoden undersöker varför något
förhåller sig som det gör. 8

2.2 Material
Tidningen undersökningen är baserad på är Smålandsposten som är en oberoende moderat
tidning som grundades 1866 i Växjö. Tidningen har sedan 1971 haft sexdagars utgivning och
har idag en upplaga på 40 000 exemplar som utges i hela Kronobergs län.
Vi har gått igenom Smålandsposten för att finna tidningstexter som rör fotbolls- och
hockeyanläggningarna på Värendsvallen och Arenastaden. De tidningar vi har undersökt har
vi gått igenom i sin helhet och tittat på såväl nyhetsartiklar, sportartiklar, notiser och
insändare rörande anläggningarna. Övervägande har materialet vi hittat kommit från
sportsektionen i tidningarna.

8

Kjelstadli 2010, s. 176
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2.2.1 Smålandsposten och idrott

Idrott utgjorde till en början en minimal del av Smålandsposten och det kom att dröja till
efter 1950 för idrottsjournalistiken i Smålandsposten att utvecklas ordentligt. 9 Under 1930talet ökades sportens utrymme och bland annat så initierades en sportkrönika men
sportrapporteringen fortsatte dock mest att vara i notisform även om rubriker ibland
användes. På 1950-talet började en ny utveckling av sportsidorna. Detta kunde ses genom
att det blev en mer tilldragande och modernare layout. Sportsidorna ökade hela tiden och en
faktor till det var bland annat att tidningen bytte utgivningsdag från söndag till måndag vilket
medförde en snabbare rapportering av idrottshändelserna under helgen. 10
Att sporten var underprioriterad i tidningen kan fram till 1950- talet ses i att det bara var en
anställd och att efter den perioden ökade antalet anställda bara med en tjänst. Det kan
jämföras med dagens sportredaktion där det finns 6.5 heltidstjänster. Den låga
bemanningen ska också sättas i relation till att det fanns mycket sport att rapportera om
under 1960-talet. Dels var det mycket högklassiga friidrottstävlingar som hölls i Växjö och
dels fanns det många framgångsrika lag att rapportera om, som tillexempel ishockeylaget
Tingsryd AIF och Östers IF:s fotbolls- och ishockeylag. Sportredaktioner har idag utöver
journalister även tillgång till en ”sidverkstad” som står för redigering av sportsidorna vilket är
annorlunda från 1960- talet då de två anställda även fick stå för korrekturläsning. De hade
dock samarbete med en ombytare. När Öster gick upp i allsvenskan 1967 medförde det att
rapporteringen kring laget ökade, men trots det anställdes ingen ny journalist. 11
Vi kan konstatera att förutsättningarna för sportredaktionerna har varit väldigt olika under
de perioder vi undersöker. Detta är en faktor vi måste beakta i vår tolkning och analys av
texterna och i svaret på våra frågeställningar.

9

Stig Tornehed, En tidnings 125-åriga historia, Växjö 1991, s. 169
Tornehed 1991, s. 174
11
Tornehed 1991, s. 175
10
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2.2.2 Avgränsningar av tidningar

Vi har valt studera Smålandsposten under tre olika perioder där byggnationen och
utvecklingen av anläggningarna har varit som mest aktuell och således kan antas har haft
mest utrymme i tidningen. De tre perioderna vi har valt är:
1. 1963 – 1967
2. 1969 - 1971
3. 2008- maj 2011
De två första perioderna är valda för att de innefattar beslut, projektering, utveckling och
färdigställande av i första perioden Nya Värendsvallen och i den andra perioden Växjö Ishall.
Den tredje perioden behandlar Vida Arena och Myresjöhus Arena. Vi har valt perioden då
den infaller efter att företaget Steen och Ström dragit sig ur arenastadsprojektet. Steen och
Ströms avhopp från projektet medförde att utvecklingen av dagens Arenastaden började vid
denna period och det var då planerna, beslutandet och byggnationerna av Myresjöhus Arena
och Vida Arena kom igång.
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3 Forskningsläge och Bakgrund
Vårt syfte med det här kapitlet är att underlätta för läsaren vid förståelsen av våra senare resultat
och slutsatser. Vi kommer redogöra för forskning om idrottsanläggningar och idrottens roll i
samhällslivet som kan kopplas till arenautveckling och till Växjö. I andra delen av kapitlet kommer vi
redogöra för bakgrundsfakta som hjälper läsaren till mer insyn i det vi undersöker. Vi kommer sedan
presenterar hur idrottsanläggningssituationen på Värendsvallsområdet och Arenastaden ser ut och
har vuxit fram.

3.1 Forskningsläge
3.1.1 Idrottsanläggningarnas utveckling

Kulturgeografen Olof Moens bok Från bollplan till sportcentrum utreder hur Sveriges
idrottsanläggningar har växt fram i samhället under en hundraårsperiod. I boken används
städerna Borås och Uppsala som exempel. Boken visar utvecklingen fram till 1992 då boken
också är utgiven. 12
Moen visar tre huvudspår i sina slutsatser i sin samhällsvetenskapliga analys av
idrottsanläggningarnas utveckling. Det första huvudspåret rör samhällets engagemang där
Moen konstaterar att det har funnits ett växande intresse från samhällets sida att engagera
sig i idrotts- och anläggningsfrågor. Han skriver att på grund av det kommunala utbyggandet
av idrottsanläggningar under 1900-talet ökade folkets möjlighet att utöva idrott. Moen visar
att det samhälleliga intresset för idrott hade ökat från att vara nästintill obefintligt vid början
av 1900-talet till att omsätta över sex miljarder kronor på 1980-talet. Moen förklara detta
med det ökade kommunala sambandet till idrotten och dess utveckling genom bland annat
framväxten av fritidssektorn. 13
Det andra huvudspåret berör anläggningarnas lokalisering inom stadsbebyggelsen.
Lokaliseringen ändras över tid och Moen visar på att lokaliseringen av anläggningarna har
kommit att samlas och koncentreras till en centrerad plats i samhället och därför försvunnit
från människornas närområde. Moen problematiserar detta genom att pekar på negativa
konsekvenser när det gäller tillgänglighet och utnyttjandegrad av idrottsplatserna. Han pekar
på att människorna nu måste färdas längre sträckor till idrottsplatsen än förr. Detta oftast

12

Olof Moen, Från bollplan till sportcentrum, Stockholm 1992
Moen 1992, s. 113-114

13
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med bil. Detta menar han hämmar spontanidrotten då lokala idrottsplatser som
granskapsplaner och spolade isbanor försvinner. 14
Det tredje huvudspåret är att varje anläggningstyp har en livscykel. Denna delar Moen in i
fyra perioder – ”(1) Etablering, (2) Tillväxt, (3) maximalt spridande och utnyttjande, (4) och
därefter mognadsfas och tillbakagång. Moen skriver att relativt unga idrotter börjar närma
sig period fyra och mognadsfasen. 15 Han skriver så här om ishockeyn:
ishockey har visserligen överlevt 80-talet genom en aggressiv lobbying för ishallar vilket ledde till en
utbyggnad av ett anläggningsutbud som saknar motstycke i svenskidrottshistoria. Ishallar till trots så går
ishockeyn kräftgång och minskar som breddidrott när rekryteringsbasen, spontan skridskoåkningen på
naturisrinkar, försvinner. Ishockey ligger nära en mognadsfas till följd av att möjligheterna att spela
ishockey minskat.

16

Moen menar att om intresset saknas hos utövarna så kommer anläggningen till slut att slås
ut, men han skriver också att anläggningarna kan räddas med hjälp av andra idrotter.
Idrotter som är i den första etableringsfasen eller i tillväxtfasen använder redan existerande
anläggningar till sin idrott. Nya idrotter kan således öka utnyttjandegraden på anläggningen
och på så vis förlänga anläggningstypens livscykel. Han använder innebandy och amerikansk
fotboll som exempel på etableringsidrotter som använder redan befintliga anläggningarna
idrottshallar och fotbollsplaner vilket ger ett ökat utnyttjande av dessa anläggningar. 17
Moen fortsätter och konstatera att under 1900-talet har det skett en stor teknologisk
utveckling av anläggningarna under dess livscykel. Detta har lett till en större specialisering
av idrottsarenorna. Detta exemplifierar Moen med hjälp av friidrottens utveckling
Den första friidrottsbanan lades ut på en grusplan, samma plan som användes för fotboll. I ett andra led
skiljs fotboll och friidrott åt, men den ”utvecklade” anläggningen ökade på utnyttjandet med skrining
och speedway. I ett tredje led specialiserade friidrott helt genom anläggandet av syntetbanor.

18

Detta skriver Moen ökar kraven på idrottsanläggningarna och detta leder till att äldre
anläggningar som anses föråldrade kommer att få slåss för sin existens. Detta då kravet på
idrottsanläggningarnas funktion blir större samtidigt som anläggningarna specialiseras allt
14

Moen 1992, s. 117-118
Moen 1992, s. 119-120
16
Moen 1992, s. 119.
17
Moen 1992, s.119-120.
18
Moen 1992, s. 120.
15
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mer för specifika användningsområden. Han menar att de högre kraven kommer att påverka
tillgången på idrottsanläggningar. En ökad specialisering gör att det bli svårare för andra
idrotter att förlänga anläggningarnas livscykel. 19
3.1.2 Kommun och idrott

Paul Sjöblom beskriver i sin avhandling Den institutionaliserade tävlingsidrotten om den
kommunala idrottspolitikens utveckling. 20 Hans undersökning har utgått från tre olika
samhällen i Norrtäljekommun – Norrtälje stad, stationssamhället Rimbo och Jordbruksorten
Riala. 21 Föreningsstudien hanterar de utkorade föreningarnas strukturella och kulturella
utveckling. Detta innebär att Sjöblom undersökt hur organisationen och verksamheterna
förändrats över tid . Han undersöker också var resurserna har kommit ifrån och hur dessa
internt har fördelats inom föreningarna.
Hans resultat kan sammanfattas så här:
Sponsorintäkter utgör en mindre del av en idrottsklubbs intäkter och det är istället
föreningarnas egeninsatser som utgör den största intäktsbasen. Dessa egeninsatser kan
utgöras av – ideella insatser, medlemsavgifter och utav försäljning. Det visar sig också i
resultatet att lokala myndigheter, tidningar och företag varit en stor del i tävlingsidrotten
och verkat till dess fördel. Staten har alltid stöttat den organiserade idrotten på olika sätt
och detta offentliga stöd har varit betydelsefullt för föreningarna. Den kommunala
involveringen i idrotten har varit stor, avsevärt större än någon annan icke-reglerad
fritidsverksamhet. Idrottspolitiken har präglats av kontinuitet före förändringar och av att
kommunens beslut ofta har gynnat de lokala storklubbarna. Kommunen har rationaliserat
detta genom att peka på idrottens samhällsnytta. På 1970-, 80- och 90-talet har
föreningarnas hierarki i kommunen mätts av hur mycket – PR kommunen får, i vilken
utsträckning det skapas en form av kollektivt identitetskapande vid idrottsframgångar, samt i
vilken mån det skapas arbetstillfällen. Kommersialiseringen och professionalisering av
idrotten har alltid funnits men har ökat kraftigt från 1960-talet vilket har kommit att
påverkat föreningsidrotten. 22
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3.1.3 Växjö stads- och idrottskultur på 1960-talet

Torbjörn Anderssons artikel ” Östers IF – från ett ”djävla änga-gäng” i öster till svenska
mästare i väster” är publicerad i svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift Idrott,
historia och samhälle 2006. 23 Artikeln handlar om Östers IF och föreningens förhållande till
Växjö. Artikeln har en stor relevans för vår uppsats då den behandlar Växjös
idrottsutveckling och Växjös stadsutveckling och visar på den idrottskultur och stadskultur
som rådde i Växjö under framförallt 1960-talet. Andersson skriver i inledningen om artikelns
perspektiv:
Perspektivet är i första hand historiskt med tyngdpunkt på den anmärkningsvärda parallellitet – I form av
en ömsesidig expansion och framgångshistoria – som kännetecknade både staden Växjö och
fotbollsklubben Östers IF under 1960-talet. Växjö hade under decenniet bland de högsta
befolkningsökningarna i landet med hela 55 % alltmedan Östers IF skapade fullkomlig sensation genom
att som första nykomling någonsin vinna allsvenskt guld 1968. 24

Andersson konstatera ett samband mellan Östers framgångar och den intensiva
industrialiseringsperioden i Växjö vilket även ledde till befolkningsökning. Han skriver att
Växjö är unikt i Sverige på grund av att fotbollen och industrin inte slog igenom fullt ut för en
i ” en andra – efterkrigstida-våg”. Detta samband ser han efter att ha utrett och konstaterat
att Kronobergs sysselsättning inom industrin var klart lägre än i Sverige som stort på 1950talet . Detta även om befolkningsantalet hade återhämtade sig efter att 1879-1940 haft en
befolkningsminskning med 11 %. Under 1960-talet ökade industrin i Växjö och låg över
riksgenomsnittet. Denna utveckling konstaterar Andersson skedde samtidigt som Öster tog
sitt första guld. 25
Den långsamma industrialiseringen och befolkningsminskningen gjorde det svårt för
fotbollen att etablera sig. Andersson skriver om den usla idrottsplatssituationen som rådde i
Växjö och att detta var en reflektion av kommunens mindre imponerande idrottssatsning.
Fotbollen etablerades sent och till följd av detta vara idrottsanläggningarna av väldigt enkelt
slag som den på Oxtorget som ägdes av staten. Länge saknades stöd från kommunen vilket
hämmade idrottsutvecklingen och det dröjde till 1932 innan Växjö fick en bra anläggning
23
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genom uppförande av Gamla Värendsvallen. Kommunens ointresse för fotbollen och
idrotten återspeglades även i lokaltidningen Smålandsposten vars sportdel enbart utgjorde
fem % 1940. Detta skriver Andersson är relativt låga siffror jämfört med andra tidningar i
landet. 26
Andersson skriver att Växjö på 1960- talet var en stad som andades framtidsoptimism och
staden gärna betecknade sig som ”staden som växer”. Växjö kommuns framsynta markköp
för att kunna etablera bostäder och industrier menar Andersson lade grunden till stadens
expansion. Växjö lyckades manifestera sig på flera plan bland annat genom att 1967 bli
universitetsfilial till Lund i kamp med Jönköping och Kalmar. Även genom att bygga ”Europas
modernaste bibliotek” och andra kulturella inrättningar. 27
Bristen på speldugliga fotbollsplaner var ett stort problem i Växjö. Problem med
idrottsförhållandena på idrottsplatserna gällde inte bara fotbollen utan även andra idrotter.
Andersson skriver att:
Hela situationen på arenafronten var definitivt ovärdig det Växjö som Expressen 1963 korat till Årets
stad i Sverige ; detta med anledningen av att staden såväl lyckats locka industrier till sig som att man
byggt ikapp bostadsbristen.

28

Intresset för fotbollen i Växjö ökade under 1950-talets andra hälft och det höjdes röster om
att Gamla Värendsvallen med sina 150 sittplatser och sin totala publikkapacitet på 10 000
var allt för liten. Det börjades planera för en arena för 18 000 personer. 29
I slutet av 1960-talet kom framgångarna för Östers IF och föreningen hade nu blivit en
angelägenhet inte bara för Växjö utan stora delar av Småland. Det visades i kvalmatchen mot
Brage när 26 404 åskådare kom och slog publikrekordet där Andersson skriver att bara en
tredjedel av dessa var Växjöbor. 30
Östers IF började bli riksbekant och många ville nu se Östers IF byta namn till något namn
som innehåller stadens namn, förslagsvis Växjö IF.- ”Öster har gett Växjö inkomster och
reklam som ingen vågat drömma om” hette det i Växjö enligt Andersson. Även kommunen
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började sluta upp allt mer för Östers IF och började se fördelarna med ett framgångsrikt
fotbollslag i staden. Detta visar Andersson med ett citat från Stadsfullmäktigens ordförande
Georg Lücklig – ” Öster har gjort Växjö en mycket stor tjänst genom att göra staden omtalad
över hela vårt land”. 31
1966 stod Nya Värendsvallen klar dock utan att den stora och dyra huvudläktaren byggts.
Beslutet om fullföljandet av huvudläktarens utbyggnad togs senare snabbt av politikerna vid
Östers avancemang till allsvenskan. Anderssonen skriver att arenan genast gav lokal stolthet.
Gräsplanen hade värmeslingor vilket var ovanligt vid denna tid och var även utrustad med en
elljusanläggning som rankades som den förnämsta i Sverige. Andersson skriver att
kommunen motiverade sin stora satsning på idrottsanläggningar på slutet av 1960-talet med
att Växjö nu har blivit en ung kommun med stor inflyttning av unga människor. 32
Andersson berättar att under 1970-talet så kunde Växjö höras under epitetet ” den
idrottstokigaste kommunen i landet.” Andersson referera senare till en reporter som
under ett reportage om den nya simhallen konstaterat att ingen annan kommun i Sverige
hade investerat så mycket pengar i idrottsanläggningar som Växjö. Andersson förklarar
idrottssatsningen och den uppmärksamhet Växjö fick med att Växjös idrottssatsning
pressades ihop till slutet av den 40-åriga kommunalpolitikens era 1930-1970 som
Andersson benämner det och skriver att ”därmed framstod också staden – som tidigare
varit så efterbliven- som framsyntheten själv på idrottens område runt 1970, när man
plötsligt kunde ståta med en rad högmoderna anläggningar.”33
Trots Östers framgångar och att kommunen framhållit och insett Östers IF:s reklamvärde för
staden, så minskade satsningen på idrottsfaciliteter i Växjö i slutet av 1970-talet.34 Under
samma period i slutet utav 1970- talet och början utav 1980- talet växte befolkningen i Växjö
tätort enbart från 40 000 – 43 000. Andersson konstaterar att Stadens dynamiska utveckling
mattats av betänkligt. 1981 konstaterade Smålandsposten att Växjö för första gången
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tvingades skära ner i verksamheter som redan var igång och att dessa besparingskrav även
gällde fritidsnämnden. Andersson fastslår att ” kommunalpolitikens gyllene era var förbi”. 35

3.1.4 Arenautvecklingen under 2000-talet

Torbjörn Andersson intervjuas angående den svenska arenaboomen i Charlotte von
Proschwitz artikel från 2008 om ämnet i nättidningen kick-off.se. I artikeln konstateras att
Sverige under två år har satsat 11 miljarder på stora event -arenor och ställer frågan om
detta verkligen är vettigt. 36
Andersson säger i artikeln att nya arenor för fotbollen är ett måste för att kunna behålla
fotbollsintresset och för att kunna locka kvinnor, barnfamiljer och äldre till matcherna.
Andersson konstatera dock att varje stad inte kan ha en stor arena utan att det måste finnas
en bättre urskillning. Andersson menar att man måste börja samarbeta mer kring arenorna
och arenafrågor. Han menar att alla inte kan få de största artisterna att spela på just sin
arena när arenorna ligger så tätt.37 Han säger i artikeln:
– För att klara sig i konkurrensen kommer det att bli krig om duktiga evenemangsbokare i framtiden.
Rolling Stones kan ju inte spela på 20 arenor åt gången i Sverige. Vilken ska de välja? Det blir bara de
bästa eventarrangörerna som kommer att kunna ordna de stora namnen. Om 10 – 15 år är de splitter
nya arenorna av i dag dessutom gamla och slitna. Vem vill gå dit då? Var de värda kostnaden utan att
locka den eftertraktade publikmängden?

38

Andersson tycker att man ska bygga fler fotbollsarenor men de bör inte byggas överallt utan
där man vet att det finns ett starkt lag med publikstöd. Andersson poängterar återigen att
alla städer inte kan få stora event till staden, men tycker att det bör satsas på mer
ishockeyhallar i Sverige. Andersson säger att de mindre arenorna för inomhusidrott lämpar
sig bättre för olika slags evenemang detta bland annat för att de kan användas året om
tillskillnad från fotbollsarenorna vars säsong är begränsad.
35
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I sin doktorsavhandling Kommunikativt entreprenörskap – Underhållningsidrott som
totalupplevelse före, under och efter formeringen av den svenska upplevelseindustrin 19992008 beskriver Hans Lundberg uttrycket underhållningsidrott som - ”masskommunikativt
burna idrottskulturer där ekonomiska aspekter är väl så styrande eller mer styrande än
andra aspekter.”39
Inom underhållningsidrotten är det ofta ekonomiska aspekter som styr idrottskulturens
utveckling. Det vill säga att underhållningsidrotten är en vinstdrivande verksamhet som i
första hand prioriterar ekonomisk utveckling framför den sportsliga utvecklingen, även om
det ofta går hand i hand. Inom underhållningsidrotten är sponsring - och publikintäkter det
centrala. 40
Hans Lundberg menar att det går att dela upp idrotten i två delar, där den ena delen
representeras av underhållningsidrott som en del av upplevelseindustrin och den andra av
idrott på gräsrotsnivå som en del av hälsoindustrin. Lundberg skriver att den enda
gemensamma nämnaren mellan de bägge är fysisk aktivitet. Inom svensk idrott väljer vi dock
att försöka få bredd och elit att samarbeta inom Riksidrottsförbundet. 41
Enligt Lundberg är multifunktionen inget nytt för de nyare arenorna i Sverige och skriver att
även de gamla ishallarna användes till andra evenemang än just ishockey. Lundberg sätter
starten för multiarenorna till år 2000. År 2000 är också året då arenorna kom att benämnas
som – multiarenor, upplevelsearenor, eventarenor, multipurposearenor, evenemangsarenor
och multifunktionella evenemangskomplex. Divergensen bland de nya
multifunktionsarenorna som byggs i Sverige är stor. I Malmö byggs till exempel en helt ny
stadsdel vid Malmö Arena för fyra miljarder kronor där arenan i sig är den enskilt dyraste och
största konstruktionen. Arenan i Malmö har kostat 570 miljoner kronor vilket kan jämföras
med FM Mattsson Arena i Mora som enbart kostade 18 miljoner. Åren 2000-2008 byggdes
det elva nya evenemangskomplex med anknytning till ishockeyns elitserie till en total
kostnad av 1,9 miljarder kronor. 42
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Lundberg väljer i sin avhandling att förkorta den engelska benämningen Multifuncional Sport
Facility till MSF. Vilket även vi kommer att göra. MSF är inget riskabelt projekt för de privata
fastighetsinvesterarna. Staten och kommunen är attraktiva och pålitliga samarbetspartners
där den folkliga uppslutningen bakom MSF fungerar som en garanti för fortsatt efterfrågan
av nya MSF. De svenska elitserieklubbarna är ekonomiskt behövande och ser MSF som
intäktsförstärkning. För de ekonomiskt pressade svenska kommunerna är MSF en
prioriteringsvånda, där den ekonomiska sidan kan vara skrämmande. Men MSF har starka
förankringar i den folkliga kulturen vilket sätter press på kommun och stat att bidra till
byggandet av fler MSF. 43
MSF är också intressant för kommunerna ur en tillväxtsynpunkt. Detta då MSF har blivit
något som alla städer med självaktning bör ha. En stor och teknologiskt välutvecklad MSF
visar på en välmående och attraktiv stad. En MSF fyller en mängd funktioner och har en
många alternativ för vilka evenemang som den kan tänkas användas till som – konserter,
idrott, mässor, shower och konferenser. MSF framställs ofta som en win-win situation för de
inblandade parterna (privata investerare, kommun och idrottsförening). 44
Lundberg ifrågasätter den ofta föreställda win-win framställningen. Lundberg menar att
Sverige borde titta på den amerikanska forskningen som gjorts om MSF och ta till sig av den
kritik som har uppkommit mot att investera i MSF. 45
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Figur 1: Diagrammet visar hur de 67 arrangemangen fördelas mellan de elva MSF som är med i
undersökningen.

Arrangemang
Totalt antal arrangemang

Antal icke idrottsliga arrangemang

Antal idrottsliga arrangemang
67

34
21
13 10
73

39
28
422

321

321

321

312

312

211

101

101

Källa: Hans Lundberg, Kommunikativt entreprenörskap, Göteborg 2009, s. 132

Lundbergs undersökning sträcker sig under perioden 2006-11-18 – 2007-04-30. 2006-11-18
fanns det på Ticnets hemsida 1381 evenemang i Sverige som inte var idrottsliga. De elva MSF
arenornas marknadsandel av de 1381 icke idrottsliga evenemangen var 2,8 % vilket
motsvarar 39/1381 evenemang. De två äldre och i storstadsregionerna lokaliserade MSFarenorna Globen och Scandinavium har 71,8% av MSF arenornas totala andel det vill säga
28/39 evenemang. De nyare arenorna fick dela på de kvarvarande 28,2%. De nya arenorna
hade 20 icke idrottsliga arrangemang under den undersökta 5 ½ månadsperioden.46
Lundberg använder sig av en artikel från Dagens Industri för att visa hur det kalkylerats i två
utav elitserieklubbarna i ishockey. I artikeln berättar Anders Källström från Modo Hockey hur
de har kalkylerat med att arenan ska gå runt enbart på intäkterna från ishockeyn och övriga
intäkter blir grädde på moset. I samma artikel säger klubbdirektören i HV71 Bengt Kinell att
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de har budgeterat för 25 grundserie matcher och två kvartsfinaler och att det räcker för att
arenan ska gå runt. 47

3.2 Bakgrund
3.2.1 Växjö stads- och befolkningsutveckling under 1960-talet

Växjö har aldrig varit en uttalad industristad utan har alltid haft en mer tjänstemannamässig
karaktär där kyrkan, kommunen och landstinget fungerat som de största arbetsgivarna.
Bland de industrier som var etablerade i Växjö från mitten av 1860 till 1950 var det endast
tändsticksfabriken som kunde ses som en verklig storindustri. Fabriken hade som mest 400
anställda efter första världskrigets slut. Anläggningen var lokaliserad i kvarteret Elden norr
om Oxtorget i dåvarande Växjös västra utkanter. År 1922 brann fabriken ner till grunden och
verksamheten återupptogs aldrig igen. 48
Det utvecklades generalplaner i städerna runt om i Sverige. Generalplanerna skulle visa hur
utbyggnaden av bostäder, industri och vägnät i staden skulle utformas. På 1940-talet
började upphandlingen utav kyrkojorden runt om Växjö. Det gjordes i ett förebyggande syfte
inför kommande expansioner av staden. Växjö kommun avsatte en summa pengar för en
kalkyl som skulle utreda hur stor expansionen kunde väntas bli. Kalkylen skulle användas
som underlag för hur Växjös generalplan skulle utformas. Kalkylen visade sig vara allt för
försiktig då Växjö växte mycket snabbare än vad kalkylen visade. Även den mest optimistiska
kalkyl skulle inte kunna förutse utvecklingen i Växjö. I generalplanen hade dock kommunen
reserverat sig för att befolkningsökningen skulle överträffa den kalkylerade och därför
planerat in något som kom att kallas för reservområden. Reservområdena var områden där
bostadsbebyggelse kunde ske om kommunens redan avsatta mark för bostadsbebyggelse
tagit slut. 49
Det var inte bara industri och bostäder som skulle byggas. I slutet av 1940-talet så fanns en
mängd andra projekt under planering. Bland annat påbörjades planerna för en expansion av
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Värendsvallen, det planerades även för en simbassäng vid Kampen utmed Växjösjön och ett
nytt bibliotek var bland de planerade projekten. 50
Under 1950-talet började ”saneringen” av Växjös innerstad där flertal utav de gamla 1800tals husen revs. Detta gjordes till förmån för nya hus i glas och betong. Växjö expanderade
utåt vilket ledde till priset på tomterna ökade inne i Växjös stadskärna, som i sin tur ledde till
att kapitalstarka personer och företag började köpa upp mark. Detta ledde slutligen fram till
att ”saneringsfastigheterna” kom att rivas för nya modernare fastigheter. 51
Tabell 1: Tabellen visar den procentuella befolkningstillväxten för Växjö i jämförelse med andra städer med
över 10 000 invånare under perioden 1940-1970.

1940-50

1950-60

1960-70

Växjö

28,3

23,5

54,7

Andra städer med 20000– 50000

26,1

20,6

21,2

Andra städer med över 10000

24,6

17,5

14,1

Källa: Lars-Olof Larsson, Växjö genom tusen år, Nordstedts 1991 s. 457
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Figur 2: Stapeldiagrammet visar Växjös expansion under 1960-talet. Expansionen var unik för en stad i Växjös
storlek samt för en stad som låg i sydöstra Sverige.
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Källa: Larsson, 1991, s. 457

Figur 3: Diagrammet visar ett genomsnitt av antalet nybyggda lägenheter under femårsperioden mellan 19451970. Diagrammet visar att byggnationen i Växjö stärktes på 1960-talet i jämförelse med åren 1945-1960.

Antal nyproducerade lägenheter i Växjö
Antal nyproducerade lägenheter
837

575

296
222

1945-50

Källa: Larsson. 1991, s. 475
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År 1955 öppnade den Svenska Fläktfabriken i Växjö. Växjö ansågs vara en attraktiv ort att
upplåta en ny fabrik i. Växjö kommun erbjöd billig tomtmark till företag som ville etablera sig
i staden. Svenska Fläktfabriken kunde på en gång börja bygga, företaget fick också löften om
bostäder till de anställda. Samma sak gällde 1963 när nästa stora arbetsgivare i Växjö kom
att etablera sig. Det var försvarsindustriföretaget Telub som grundades i Växjö 1963, vid
företagets etablering gällde samma förutsättningar som vid etableringen av den Svenska
Fläktfabriken. 52
Ett problem för de expanderande städerna i efterkrigstidens Sverige var den statliga
regleringen av bostadsmarknaden. Växjö hade en god beredskap när det gällde mark för
byggnation men den kvot som Växjö fick tilldelat sig utav staten lyckades aldrig täcka det
behov av bostäder som efterfrågades. Men genom Växjöpolitikernas goda kontakter i
bostadsstyrelser och regering lyckades Växjö få en ökad tilldelning utav bostadsbyggandet
genom att bli tilldelade de kvoter som blev över från de andra kommunerna i Kronobergs
län. Växjöpolitikernas goda förhandlingsförmåga och kontaktnät tillsammans med den goda
markberedskapen möjliggjorde för Växjös expansion. 53
På 1960-talet hade frågan om ett sjätte universitet blommat upp inom den svenska
politiken. Högskolekommittén som bildades 1963 kom fram till att det fanns andra alternativ
än att starta ett nytt universitet. Ett av alternativen var att bilda fyra universitetsfilialer till de
redan existerande fem universiteten. Till en början var Växjö inte ens med i diskussionerna
då utredningen ansåg att Växjö låg allt för nära Lund och att regionen kring Växjö var allt för
glesbefolkad. Istället var det Kalmar och Jönköping som politikerna och utredningsmännen
diskuterade. Efter påtryckningar från Växjös starke man George Lücklig hade Växjö 1965
blivit första valet för Lunds universitetsfilial. När voteringen skulle ske i riksdagen var det
först en omröstning mellan Kalmar och Jönköping, där gick Jönköping ut som segrare. Sedan
hölls en omröstning mellan Växjö och Jönköping som Växjö vann stort i de bägge kamrarna
med resultatet 101 mot 27 och 131 mot 67. Trots Växjös glesbefolkade omgivning och allt
för nära avstånd till Lund vann Växjö omröstningen. Majoriteten är överens om att det var
Växjö-politikernas goda kontakter som var avgörande, men en annan orsak som bör tas med
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i beräkningen är att även Linköping, som ligger nära Jönköping, föreslogs få universitetsfilial
samt lärarhögskola. 54
1965 var det år det byggdes som allra intensivast i Växjö, under det året byggdes det till
exempel hela 971 lägenheter.55 Byggnationen följde den kraftiga befolkningsökningen i
Växjös tätort. Mellan åren 1960-1970. 1960 var 22 784 personer bosatta i Växjö och den
siffran utökade fram till 1965 till 29 354. Detta visar en ökning med 6 570 personer under en
femårs- period. 1970 räknades befolknings antalet i Växjös tätort till 39 019 personer, vilket
var en ökning av befolkningsmängden från 1965 med 9 662 personer. 56

3.2.2 Växjö stads- och befolkningsutveckling under 2000-talet

Växjö har under 2000-talet fortsatt att främst vara en stad med många mindre industrier
snarare än en stad med storindustrier. Det är fortfarande inom den offentliga sektorn som
de flesta växjöbor arbetar. Cirka 7000 personer i Växjö arbetar för kommunen, 4000
personer för landstinget och 1000 personer arbetar för Linneuniversitetet. Största ickekommunala eller statliga arbetsgivare i Växjö kommun är Volvo Construction Equipment AB
med cirka 800 anställda. 57
Växjö stad har expanderat kraftigt under 2000-talet och flera större stadsutvecklingsprojekt
och byggprojekt har påbörjats för att bereda plats för Växjös ökade befolkning och dess
behov. Ett av dess projekt är Välle Broar som är placerat mellan campus och centrum i Växjö.
Projektet är Sveriges största sammanhängande trähusprojekt. Kvarteret Portvakten som
tillhör projektet Välle Broar är de högsta husen i Sverige med en stomme av trä som är
byggda enligt passivhus tekniken. 58 Välle Broar är tänkt att bli den nya moderna trästaden
där husen är byggda miljövänligt och energisnålt med trä som en naturlig byggkomponent. 59
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55

25
Växjö som kraftigt har expanderat både till ytan och till befolkning gör nu ett försök att
förtäta bebyggelsen i staden. Detta görs bland annat genom det påbörjade projektet
omkring stationsområdet i de centrala delarna. Tanken är att göra Växjö centrum mer
levande och att skapa bättre möjligheter för nyetablering av fler affärsidkare och företag i
Växjö samtidigt som det bidrar till en upprustning utav Växjös resecentrum. Tanken är också
att projektet ska generera 350-400 nya lägenheter på den södra sidan av spåret. På den
södra sidan av spåret är det tänkt att förlägga byggnaderna som ska innehålla World Trade
Center som är en del av ett världsomspännande center för företag och handel. 60 World
Trade Center finns idag på 320 platser i 96 länder runt om i världen. 61
Växjö kommun har mellan åren mellan 1999 och 2008 ökat sitt invånarantal med 7 304
personer vilket är en befolkningsökning på 9,9 %. Ökningen för hela Sverige under samma
period var 395 000 invånare vilket ger en procentuell ökning på 4,5 procent.62
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Figur 4: De gröna staplarna är Växjö kommun och de orangea är befolkningstillväxten för övriga tätorter i
Kronobergs län. I tabellen kan konstateras att Växjö hade en sjunkande befolkningsökning under 1990-talet för
att sedan återigen öka kraftigt i början av 2000-talet.

Källa: http://www.vaxjo.se/upload/26795/Vaxjos%20utveckling.pdf

Den sysselsättning som har ökat mest i Växjö från 1990- och under 2000- talet är
sysselsättningen inom områdena forskning, utveckling och utbildning. En anledning till
ökningen är att Växjö Högskola blev universitet 1999, vilket medförde att fler arbeten
skapades inom forskning och att fler studenter söker sig till Växjö, vilket i sin tur medför en
befolkningsökning. Växjö Kommun har 2011 över 83 000 invånare varav 61 000 bor i Växjö
stad. 63
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Växjö har hela tiden varit en stad av tjänstemannakaraktär snarare än en industristad under
de två undersökta perioderna. Under de bägge perioderna expanderar Växjö kraftigt till följd
av nyetableringar av företag och skolinstitutioner.
3.2.3 Värendsvallsområdet

Värendsvallsområdet är ett idrottsområde som ligger i de västra delarna av Växjö. Slutgiltigt
beslut för den första byggnationen på området skedde 1932 och två år senare stod den
första idrottsanläggningen klar, anläggningen byggdes framförallt för friidrott och fotboll.
Idrottsplatsen fick namnet Värendsvallen, vilken invigdes den fjärde september 1934. 64
Senare kom anläggningen att få namnet Gamla Värendsvallen, detta efter att en ny fotbolls och friidrottsarena invigdes 1966 som också namngavs Värendsvallen. Genom denna
uppsats kommer Värendsvallen från 1934 benämnas Gamla Värendsvallen och
Värendsvallen med ursprung i 1966 kommer att betecknas Nya Värendsvallen. 65
Byggnationskostnaderna för Gamla Värendsvallen uppgick till 77 000 kronor och i denna
kostnad ingick löparbanor, parkeringsplatser för bilar samt en mindre plan i närheten.
Idrottsplatsen var ett efterlängtat inslag i Växjö, redan år 1924 fanns det både ritningar och
kostnadsberäkningar för en ny idrottsplats på området. 66
Gamla Värendsvallen hade tjänat sitt syfte som idrottsanläggning i nära 79 år när den revs
den 16:e Mars 2011. Detta för att lämna plats åt markarbetet för den nya fotbollsarenan
Myresjöhus Arena. 67
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Bild 1: Bilden visar när Gamla Värendsvallens läktare rivs. Gamla Värendsvallen har under sina 79 år fått vara
med om mycket då nästan alla fotbollsföreningar i Växjö har spelat här. Arenan har vid ett tillfälle lyckats sluka
68

hela 21 032 åskådare i en kvalmatch för Öster till allsvenskan 1964 . Flertalet svenska och utländska
friidrottsstjärnor har också besökt idrottsplatsen, stjärnor som - Gunder Hägg, Dan Waern och Ralph Boston.

69

(http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=63626)

Nya Värendsvallen stod färdig för spel 1966. Den första tävlingsmatchen som spelades på
arenan var en kvalmatch till allsvenskan mellan Gunnarstorp och Saab. Matchen skulle spelas
på neutral plan och valet föll på den nybyggda arenan i Växjö. Publikrekordet på Nya
Värendsvallen är räknat till 26 404 åskådare och slogs i samband med matchen mellan
Östers IF och Brage IK i kvalet till allsvenskan 1967, detta trots att huvudläktaren vid denna
tidpunkt inte var färdigställd. 70
Nya Värendsvallen har idag en publikkapacitet för 15 000 åskådare, anläggningen har sex
löparbanor runtom och har bland annat använts till SM-tävlingar i friidrott. Nya
Värendsvallen har även kunnat nyttjas under vinterhalvåren då träningsmöjligheter har givits
genom löparbanor och gym under huvudläktaren. 71
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Bild 2: Bilden visar Nya Värendsvallens huvudläktare. Arenan stod klar lagom till Östers storhetsperiod där
laget spelade hem fyra svenska mästerskap mellan 1968- 1981. Friidrott har också haft en stor roll på arenan.
IFK Växjö kan stoltsera med att ha fostrat friidrottsstjärnorna - Carolina Klüft och Angelica Bengtsson.
(http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=55810)

Värends isbana byggdes 1958 på initiativ av föreningarna Östers IF och Växjö IK. Isbanan kom
år 1970 att få tak och väggar och bli Växjö Ishall.72 Ishallen byggdes efter ett förslag av
Arkitekt Jörgensen. Förslaget hade en publikkapacitet på 6000 åskådare och visade att
ishallen skulle inhysa kiosker, omklädningsrum, materielrum och pausutrymmen. 73
I samband med bygget av Växjö ishall fick även Curlingbanan tak och väggar och blev i sin tur
Växjö curlinghall. Hallen är belägen på östra sidan av ishallen. 74
Växjö Ishall har genom åren renoverats i omgångar, 2005 gjordes den senaste stora
renoveringen genom en omfattande förbättring av läktarna. Efter renoveringar och
moderniseringar har ishallen idag en kapacitet för ungefär 4000 åskådare. 75
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Bild 3: Bilden visar Växjö Ishall som är hemvist för Växjö konståkningsklubb och Växjö Lakers. Öster var det
första laget som spelade i ishallen. 1971 gick Ishockeysektionerna i Östers IF och Växjö IK tillsammans och
bildade Växjö HC. Efter föreningens konkurs så bildades 1997 laget Växjö Lakers. Lakers har på 14 år avancerat
från den lägsta serien till den högsta. Växjö Lakers representationslag spelade sin sista tävlingsmatch i Växjö
ishall i kvalserien 2011. (http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=55811)

Efter ishallsbygget så fortsatte utvecklingen på området. 1972 byggdes en squashhall som
sju år senare kompletterades med badmintonbanor. Idag går byggnaden under namnet
Idrottshuset. 76
Tipshallen är en inomhusarena som stod färdig 1990 och ersatte det tidigare bolltältet som
fanns på området. Detta bygge skapade förstklassiga möjligheter för aktiva främst inom
fotboll och friidrott. Tipshallen fungerar också som mässhall och som en arena för större
evenemang så som tillexempel konserter och TV-evenemang. 77

3.2.4 Arenastaden

Arenastaden är ett stadsutvecklingsprojekt som är placerat på Värendsvallsområdet,
projektet ska bli ett centrum för idrotten i Växjö. Den 26:e januari 2010 togs ett definitivt
beslut om arenastaden i kommunfullmäktige i Växjö och det gavs klarsignal till det första
nybygget som skulle bli en ny ishockey- och evenemangsarena med tillhörande träningshall
för issporter. 78
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Arenastaden kommer att innehålla många nya idrottsanläggningar och tillsammans med de
flertal befintliga anläggningarna på området skapas det möjligheter till ett riktigt eldorado
för idrottare och idrottsintresserade i Växjö.
Vägen till beslutet för arenastaden i januari 2010 har kantrats av problem, framförallt
eftersom två externa entreprenörer genom åren har fått lämna eller lämnat
Arenastadsprojektet.
I januari 2004 visade Växjö kommun tillsammans med företaget All sports Biz upp ritningar
på hur Värendsvallsområdet skulle utvecklas, projektet gick under namnet – Vision
Värendsvallen. Ritningarna visade nya arenor för såväl hockey, fotboll och friidrott, allt för en
beräknad kostnad på uppemot två miljarder kronor. 79
Ett knappt år senare publicerade Smålandsposten en granskning av företaget All sports Biz
och det uppdagades att företagets ekonomiska status inte var förenligt med ett sådant stort
projekt som det i Växjö. Det uppdagades även att företagets finansiär, det amerikanska
pensionsföretaget CQS var inblandade i illegala affärer i Sydamerika. Det visade sig att två
personer med kopplingar till företaget stod inför rätta i USA för att ha svindlat en bank på 16
miljoner dollar. 80
Detta gjorde att Växjö Kommun drog sig ur projektet i september 2004. Då hade kommunen
bland annat spenderat 300 000 kronor i projekteringskostnader. 81
Efter All sports Biz affären sökte kommunen efter nya intressenter till projektet och 2006 så
skrevs ett samarbetsavtal med det norska företaget Steen och Ström. 82
Ambitionerna var höga och området skulle bland annat innehålla en ishockey- och
evenemangsarena för en kostnad av 350 miljoner, en fotbollsarena med plats för 12 000
åskådare för 200 miljoner kronor och en friidrottsarena för 55 miljoner kronor skisserades.
Utöver idrottsanläggningarna var byggande av handelslokaler och bostäder prioritet på
området. 83
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2008 meddelade Steen & Ström att de skulle drar sig ur projektet pågrund av
lågkonjunkturen och det höga ränteläget. 84

Bild 4: Bilden visar Steen och Ströms ritning på arenastaden. Multiarenan som är placerad i det sydöstra
hörnet skulle bland annat innehålla – Curlinghall, bowlinghall, badmintonhall, restaurang, barer och tre
85

ishockeyrinkar. ( Augustsson 2010, s. 36)

Efter de misslyckade projekten med All sports Biz och Steen och Ström, så samverkade de tre
stora föreningarna på området för att få tillstånd en byggnation av anläggningarna.
Växjö Lakers, Östers IF och IFK Växjö kom överens om en idrottslig vision och en
dispositionsplan som kom att godkännas av kommunfullmäktige i april 2009. Fram till det
slutgiltiga beslutet i januari 2010, där samarbetsavtalet med klubbarna godkändes,
beslutade kommunen att anstå klubbarna med ökat drift- och kapitalbidrag. Kommunen
fattade även beslutade om finansiell leasing som skulle hjälpa föreningarna att låna pengar.
Beslutet den 26:e januari blev startskottet för byggnationerna på Arenastad. Byggandet på
området sker i klubbarnas egen regi och genom egna driftbolag. 86
Den första maj 2010 togs det första spadtaget till den nya hockeyarenan på arenastaden,
arenan ägs och kommer drivas av Växjö Lakers AB. Arenan är placerad bakom Växjö ishall
84
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och kommer dockas med Växjö ishall och med den nya träningshallen som stod färdig i
november 2010. Arenan kommer i ett första skede rymma 5000 åskådare, vid behov kan den
utökas med ytterligare 1000 platser utan taklyft. Den totala kostnaden för de nya ishallarna
är beräknad till ungefär 250 miljoner kronor. 87 Arenan är ritad av Johnny Ivarsson och Ulf
Bergfjord som bland annat har ritat hockeyarenorna Fjällrävencenter, Cloetta Center och
Läkerol Arena. 88
Arenan kommer enligt Växjö Lakers vara av toppklass och innerhålla alla faciliteter och
möjligheter som en multiarena inbjuder. Bland annat ska arenan innehålla restaurang, loger,
lounger, barer och konferensutrymmen. 89
Den 24:e september 2010 tillkännagav Växjö Lakers att sågverkskoncernen Vida köpt
arenanamnet och att avtalet var skrivit på 14 år. 90 Växjös nya hockeyarena fick således
namnet Vida Arena.

Bild 5: Bilden visar Vida Arena som ska stå klar den första september 2011. Detta lagom till Växjö Lakers debut i
elitserien. Arenan kommer bland annat innehålla – 26 loger, tre barer, tre sportbarer, lounge för 400 sittande
gäster, tre konferenslokaler, 96 toaletter och fem kiosker.
(http://www.vaxjolakers.se/website1/sv/arenan/arenan.php)

Östers IF fick klartecken för sin nya arena den 24 november 2010 och den kommer att ägas
av det nybildade bolaget Östers Fastighets AB. Publikkapaciteten kommer att vara för 12 000
åskådare, där alla platser kommer att vara under tak. 91
87
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Öster utlyste en tävling för utformandet av den nya arenan och det vinnande förslaget kom
från Arkitektbyrån i Göteborg. Samma byrå som bland annat har ritat Nya gamla Ullevi i
Göteborg. 92
Den 29 mars 2011 presenterade Östers IF och småhusproducenten Myresjöhus namnet på
arenan, vilket blev Myresjöhus Arena. 93 Myresjöhus Arena ska innehålla mycket
småländskmaterial där glas- och trä detaljer blir ett viktigt inslag både i den yttre och inre
utformningen av arenan. Arenan kommer även utrustas med faciliteter så som – loger,
restaurang och barer. Den totala kostnaden för projektet uppskattas till 190 miljoner
kronor. 94

Bild 6: Bilden visar Myresjöhus Arena . Arenan kommer vara en av arenorna som ska användas när dam- EM i
fotboll arrangeras i Sverige 2013. Den kommer bland annat vara utrustad med – 16 Loger, två restauranger och
två pubar.
(http://www.osterfotboll.com/arena/arenanyheter/myresjohus_arena_blir_namnet_pa_osters_nya_hemmapl
an_.aspx)

Andra anläggningar som är planerade att byggas på arenastaden är innebandyarena,
innebandyhall, friidrottsarena, kastarena och gymnastikhall.
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Innebandyarenan med träningshall byggs av Växjö Innebandyarena AB, som är ett bolag som
är delägd av innebandylagen Växjö Vipers och Vöikers. 95 Huvudarenan med sponsornamnet
Fortnox Arena kommer att ha en publikkapacitet på 1600 åskådare och kommer bland annat
innehålla VIP-loger, Cafeteria, kontorsdel, rehabiliteringsgym, media-rum och en
innebandyshop.96 Beräknad kostnad på projektet beräknas till 65 miljoner kronor. 97
Den planerade friidrottshallen ska byggas ihop med Tipshallen vilket kommer generera
möjligheten att utöva alla friidrottsgrenar inomhus förutom slägga. Detta tillsammans med
att hallen ska ha sex löparbanor, vilket är unikt i Sverige, inger förhoppningar om att
arrangera nationella och internationella mästerskapstävlingar i Växjö. 98 Även en gymnastikhall
ska finnas i Tipshallen och den beräknas vara klar våren 2013 medan friidrottsarenan enligt planerna
ska stå klar i september 2012. 99

Bild 7: Bilden visar hur arenastaden kommer att se ut. Utformningen av arenorna kommer se något annorlunda
ut än på bilden men bilden ger en korrekt överblick på var de olika anläggningarna kommer att vara placerade.
(http://www.vaxjo.se/default.aspx?id=6617)
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4 Resultat och analys
Syftet med det här kapitlet är att presentera och diskutera de resultat vi har kommit fram till i vår
undersökning. Kapitlet kommer att avslutas med våra konklusioner av resultatet vilket innefattar en
sammanfattning av det viktigaste vi kommit fram till i vår undersökning.

Nya Värendsvallen blev startskottet för många nya idrottssatsningar i Växjö Kommun under
1960-talet och under 1965 konstaterade Smålandsposten åtskilliga gånger att antalet
idrottsanläggningarna i Växjö ökar. Bland annat skriver Smålandsposten den 18:e mars 1965
att utbyggnadsverksamheten är synnerligen intensiv och att idrotts- och friluftsnämndens
budget hade tredubblats, det skrivs även att antalet aktiva Växjöbor som utnyttjar de olika
anläggningarna hade ökat väsentligt och nu var uppe i 17 000 personer. 100 Att intresset av
idrott och idrottsanläggningar ökat genomlyser Smålandsposten under den här tiden som
flitigt rapporterar om nya idrottsanläggningar i Växjö och i övriga Kronobergs län. Detta
stämmer bra överens med Olof Moens resonemang om sambandet mellan den kommunala
utbyggnaden av idrottsanläggningar och samhällets ökande engagemang i idrotts- och
anläggningsfrågor. Ett liknande samhällsengagemang för idrotts- och anläggningsfrågor kan
ses i Växjö och i Smålandsposten under 2000-talet i samband med satsningarna på
Arenastaden och andra idrottsanläggningar. 101
Genom medias stora betydelser för människors uppfattning om idrotten går det att dra
slutsatsen att resultatet av vår undersökning inte enbart tordes behandlar Smålandsposten
syn och uppfattningen av idrottsanläggningarna utan även behandlar synen och
uppfattningen som finns i samhället i stort. 102
Genom att det finns en sådant stort intresse för idrotts- och anläggningsfrågor i
Smålandsposten och hos dess läsare gör att vår undersökning bygger på ett stort underlag av
källmaterial. Underlaget har hämtats in som vi tidigare redovisat under heltäckande och
adekvata perioder för undersökningens syfte och frågeställningar. Detta medför att vi har
tagit del av det mesta av det material som funnits i Smålandsposten angående uppförandet
av anläggningarna. Detta gör att vår undersöknings resultat tordes bli representativt.
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4.1 Argument för och mot anläggningarnas uppförande
Efter inläsning och tolkning av källmaterialet har vi konstaterat fyra argument som kan ses
som de absolut vanligaste och mest förekommande i Smålandspostens rapportering.
Argumenten har vi kunnat se och uttolka efter genomgång av den stora mängd artiklar som
funnits i de valda perioderna för vår undersökning. Genom att de valda perioderna är valda
efter aktualitet kring byggnationerna genom att de sammanfaller med beslut,
projekteringen, utvecklingen och färdigställandet av anläggningarna kan vi konstatera att
dessa argument är de huvudsakliga argument som funnits angående för och mot
uppförandet av anläggningarna i tidningen . För att redovisa dessa argument kommer vi att
delge en generell bild av hur argumentationen i Smålandsposten såg ut och vad den
innefattade. Vi kommer också att ge konkreta exempel på hur argumentationen kunde yttra
sig i tidningen.

4.1.1 Nya idrottsanläggningar förenligt med expansion

Under de undersökta perioderna var Växjö inne i stora expansionsfaser. Ett argument som
ofta går att utläsa i Smålandsposten angående uppförandet av arenorna är att nya och
moderna arenor är förenligt med en expansiv stad som Växjö.
Torbjörn Andersson skrev att Växjö under 1960-talet var en stad som andades
framtidsoptimism och som gärna betecknade sig som ”staden som växer”. 103 Att Växjö ville
profilera sig som en expansiv stad går att utläsa i Smålandposten under samma period.
Smålandsposten skrev kontinuerligt om nya byggprojekt när det gäller affärslokaler,
bostäder och andra stora byggnadsprojekt och det kan konstateras att en sådan typ av
rapportering var av hög prioritet i tidningen. Detsamma gällde rapportering om Växjös
befolkningsutveckling som oftast nämndes i samband med att tidningen skrev om att Växjö
var på väg att bli en storstad. Samma typ av rapportering går att se i Smålandsposten under
2000-talet. Att Växjö även under 2000-talet ville framstå som expansiv kan ses i att staden i
början av 2000-talet marknadsförde sig under epitetet ”expansiva Växjö”.
Trots att Växjö växte väldigt kraftigt i början av 1960-talet var satsningarna på
idrottsanläggningar få. Detta är något som kan anses varit signifikativt för det dåtida Växjö
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som idrottsstad och det kan bland annat beläggas med att det dröjde fram till 1932 innan
Växjö fick sin första anläggning av klass i Gamla Värendsvallen. Det går att utläsa i
Smålandsposten att nya anläggningar är ett efterlängtat inslag för Växjöborna och för
kommunen som gärna framhävde sig som expansiv och modern. Det kan tänkas att
kommunen och Växjöborna delade Torbjörn Anderssons uppfattning om att
idrottsplatssituationen var ovärdig en stad som Växjö som 1963 hade blivit utsedd till årets
stad av Expressen. 104
Liknande resonemang går att se i Smålandsposten under 2000-talet då Växjö också
expanderade kraftigt men utan att ha en satsning på idrottsanläggningar. Det går att se i
tidningen att Växjö nu även ville visa framfötterna som en expanderande idrottskommun.
Det kan konstateras i Smålandsposten att Växjö Kommun och växjöborna på liknande sätt
som på 1960-talet tycker att satsningar på nya och moderna idrottsanläggningar är förenligt
med en stad som ville profilera sig som expansiv och modern.
Detta kan man bland annat utläsa i en krönika av Dan Magnusson efter första spadtaget av
Vida arena där han bland annat skriver att ”nästan alla svenska städer med självaktning
håller sig med en fräsch ishall och en modern fotbollsarena.”105 Dessa tankegångar kan även
ses i Hans Lundbergs resonemang där han beskriver kommunernas uppfattning om MSF. Han
menar att det är något som alla städer med självaktning bör ha och att en stor och
teknologiskt välutvecklad MSF visar på en välmående och attraktiv stad. 106

4.1.2 Publikens krav blir allt högre

En annan fråga som kan ses vara central i argumentationen för arenornas uppförande under
perioderna är publikfrågan. Denna argumentation handlar om att arenorna i Växjö måste
anpassas efter publikens högre krav, detta för att locka fler åskådare. Torbjörn Andersson
konstaterade bland annat i en artikel i nättidningen offside att nya arenor för fotbollen är ett
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måste för att kunna behålla fotbollsintresset och för att kunna locka kvinnor, barnfamiljer
och äldre till matcherna. 107
Ett liknande resonemang kan hittas i Smålandsposten angående Myresjöhus Arena och Vida
Arena. När det gäller de arenorna som växt fram i Sverige under 2000-talet så byggs
arenorna med faciliteter som restauranger, loger, lounger, barer och konferensutrymmen
för att öka hela upplevelsen med arenabesöket och publiken förväntar sig en
arenaupplevelse utöver själva matchen. Vid diskussionen kring Nya Värendsvallen höjdes det
röster om att en ny fotbollsarena bör anpassas för den växande Österpubliken och den
växande Växjöbefolkningen och att Gamla Värendsvallen helt enkelt skulle bli för liten.
Publikfrågan fick framförallt fokus i Smålandsposten vid tiden för uppförandet av Växjö
Ishall. Ett exempel på detta kan ses när tidningen skriver om de sjunkande publiksiffrorna på
Östers hemmamatcher under säsongen 1969. I artikeln jämförs Östers publiksiffror med
publiksiffror från Karlstad där de hade tillgång till en ishall. Tidningen konstaterar att
ishockeyn i Karlstad hade tredubblat såväl sitt publikantal som sina intäkter från
entréavgifter. Artikeln avlutades med att delge en förhoppning om att en ishall i Växjö skulle
kunna generera samma utveckling som i Karlstad. 108 Argumentationen rörande en ishalls
vikt för att möta publikens ökande krav kan även ses när Smålandsposten den 24:e januari
1969 rapporterar om att Östers IF valt att förlägga en kvalmatch till division 1 till ishallen i
Tingsryd. Östers IF ishockeys starke man Rune Rydén motiverade i samma artikel valet av att
förlägga matchen i Tingsryd med att ” Vi får för liten publik i Växjö. Kylan och blåsten har
gjort att vi har haft bortfall på minst några tusen personer enbart de två sista
kvalmatcherna”. 109
4.1.3 Nya arenor ett måste för idrottslig framgång

Vi kan konstatera att ett sista övergripande område för argumentationen som har förts för
ett uppförande av arenorna diskuterar anläggningarnas betydelse för idrottsklubbarna när
det kommer till att utveckla sig till ett topplag inom respektive idrott. Detta går bland annat
att se i rapporteringarna i Smålandsposten rörande byggnationen av Växjö ishall där mycket
av tidningstexterna handlade om ishallens betydelse för ishockeyns utveckling i Växjö och
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behovet för Östers IF att ha tillgång till en ishall för att kunna vara med och utmana som ett
topplag. Till exempel sades det att Östers spel skulle gynnas av en ishall då laget ansågs vara
ett inomhuslag som presterade bättre på den jämna och mer lättspelade isen som fanns i
hallarna. Smålandsposten skrev i maj 1969 om att ishallen blev senarelagd och rapporterar
om den besvikelsen som fanns hos Öster som hade velat satsa med topptränare inför
kommande säsong vilket enligt Östers starke man Rune Rydén nu kunde bli svårt då
”förutsättningarna för att få en sådan kraft till föreningen minskar avsevärt i och med den
uteblivna ishallen till kommande säsong”. 110 Under 2000-talet går den här argumentationen
bland annat att se i Växjö Lakers ordförande Anders Öhmans uttalande i Smålandsposten 7
april 2010 efter klartecknet för byggnationen av kommunen där han konstatera att en ny
arena är det första steget mot föreningens mål att nå Elitserien. Det går att utläsa under den
undersökta perioden att en ny ishockey arena anses vara nödvändig för att kunna bygga de
ekonomiska muskler som krävs för ett avancemang till Elitserien. 111

4.1.4 Är kostnaderna skäliga?

Det går att fastställa att den kritik som funnits mot uppförandet av anläggningarna under de
undersökta perioderna nästan uteslutande har handlat om ifall Växjö Kommuns satsningar
på idrottsanläggningar verkligen är skälig och om den sker på bekostnad av annan kommunal
verksamhet så som till exempel vård, skola och omsorg. Ett exempel på att det har funnits
kritik på Växjö kommuns idrottssatsningar går det att se när Smålandsposten i mars 1969
redogör för ett möte i kommunfullmäktige där beslut togs att tidigarelägga bygget av Växjö
Ishall. Mötet bevakades av två civila poliser. Detta efter att tidningen fått ett telefonhot från
en anonym person som hotade att störa mötet. Det framkom senare att det var en grupp
ungdomar som ville störa mötet då de hellre såg att kommunen byggde kvartergårdar än fler
idrottsanläggningar. 112 Under den undersökta perioden på 2000-talet har den mest
förekommande kritiken handlat om kommunens samarbetsavtal med klubbarna och
kommunens stöd med ökat drift- och kapitalbidrag. 2011 har handla om rent ekonomiska
frågor kring arenorna och om framförallt de ekonomiska förhållandena mellan klubbarna
och kommunen. Smålandsposten skriver den 19 mars 2011 om hur Arenastaden kommer att
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bli mer kostsam för Växjö kommun än det tidigare Värendsvallsområdet. Bland annat skrivs
det att klubbarna kommer att få dela på ett driftbidrag på 40 miljoner kronor. Den tidigare
driftkostnaden för Värendsvallsområdet var 16 miljoner. 113 Detta är något som flitigt har
diskuterats både när det gäller debattartiklar, krönikor och insändare och den ekonomiska
frågan kan ses vara den frågan som har givit upphov till mest debatt rörande anläggningarna.
Torbjörn Andersson skrev om hur Växjös idrottssatsning pressades ihop till slutet av den 40åriga kommunalpolitikens era 1930-1970. 114 Detta faktum gör att alla de idrottsanläggningar
som byggdes I Växjö på 1960-talet också når slutet på sin livscykel samtidigt. Det är detta
som är bakgrunden till att Växjö återigen koncentrerar sin satsning på idrottsanläggningar till
en kortperiod genom byggnationen av Arenastaden. Detta kan tolkas ligga till grund för den
ekonomiska debatt som har funnits under de undersökta perioderna. Detta då en
koncentrerad kommunal satsning på idrottsanläggningar blir mer påtaglig än en satsning
som sträcker sig under en längre period. Detta kan tydas leda till att satsningarna får mer
uppmärksamhet och därför också ger upphov till en större debatt om kommunens
ekonomiska satsningar.
Det går att konstatera att dessa argument är de huvuddrag som kan fastslås finns i alla de
undersökta perioderna. Att argumentationen är den samma vid perioderna kan härledas till
de likheter som vi tidigare presenterat finns mellan perioderna när det gäller Växjös stads
och idrottsanläggnings situation.

4.2 Vad har rapporterats om respektive arena i Smålandsposten?
4.2.1 Elljus och planvärme på Nya Värendsvallen

När tidningen rapporterade om Nya Värendsvallen så beskrevs arenan ofta i termer av
tidsenlig och högklassig. Det som hade mest fokus och fick övervägande mest utrymme var
rapporteringen angående elljusanläggningen på arenan. Månader innan premiären av
anläggningen gick det läsa om elljuspremiären på Värendsvallen. Elljusanläggningens
betydelse kunde ses av att dagarna före premiären så skrevs det inte om premiären på
Värendsvallen utan om elljuspremiären. Där konstaterades bland annat att Värendsvallen
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var en förstklassig anläggning, för att stärka detta använder tidningen ett uttalande från
Österspelaren Tommy Svensson som säger att ljusanläggningen går utanpå allt han sett
under sina juniorlandskamper utomlands. Elljusets stora betydelse kan även utläsas i
inledningen av en sportkrönika efter Östers premiär match mot Hammarby i oktober 1966.
Det skrevs ett nytt blad i Växjö stads och idrottshistoria, när Öster och Hammarby begick premiären på
nya Värendsvallens läckert pastellgröna fotbollsplan på torsdagskvällen. Och det var därtill
dubbelpremiär, eftersom man för första gången lät Sveriges förnämaste elljusanläggning för fotboll –
det epitetet godkände också Hammarbyspelarna gärna- stråla med alla sina 500 lux- en siffra, som alla
växjöbor bör lägga på minnet, när man skall beskriva stadens attraktioner – den smäller nästan lika högt
som universitetsfilialen när man pratar med Jönköpings- och Kalmarbo.
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En annan teknisk nymodighet som det skrevs mycket om var att Nya Värendsvallen skulle
utrustats med planuppvärmning. Det konstaterades att Växjö skulle bli först ut med en
planuppvärmningsutbyggnad i fullskala. Utbyggnaden skulle möjliggöra betydligt längre
säsonger och den skulle även minska driftkostnaderna för anläggningen.
Både elljusanläggningen och värmeslingorna i planen var något unikt i Sverige och för första
gången fick det tidigare efterutvecklade Växjö - när det gäller idrottsarenor - stoltsera med
att ligga i framkant i utvecklingen. Detta kan tolkas ligga till grund för den ”hysteri” som
fanns i Smålandsposten angående framförallt rapporteringen om elljusanläggningen.
4.2.2 Argumentation för Växjö ishall

Vid tiden före uppförandet av Växjö Ishall handlade den mesta av rapporteringarna i
Smålandsposten om de argument som tidigare finns exemplifierade om för- och emot
uppförandet av anläggningen. Vid den undersökta perioden hade ishallar börjat dyka upp
runt om i Sverige med start i Jönköping 1957. Den teknologiska utvecklingen med
uppförandet av ishallar ökade kravet på de äldre anläggningarna både från publik och från
aktiva spelare och ledare. Detta gjorde att gamla anläggningar som Värend isbana i Växjö
kom att betraktas som föråldrad. Det skrevs om nödvändigheten av en ishall för att Växjö
skulle kunna ha ett topplag i ishockey och för att staden skulle kunna kalla sig för en
idrottsstad. Det var denna typ av argumentering som kan konstateras vara den mest
förekommande när det gäller vad som skrevs om byggnationen av Växjö Ishall.
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4.2.3 Ishallen inte lika självklar som fotbollsarenan

Den argumentation som gick att utläsa vid rapporteringen om byggandet av Växjö ishall är
inte alls lika påtaglig vid byggnationen av Nya Värendsvallen. Där går det att utläsa att
fotbollsarenan är en självklarhet och behöver inte alls på samma sätt argumenteras för.
Detta trots att det går att göra bedömningen att en ishall tordes vara mer nödvändig för den
enskilda idrotten. Den teknologiska utvecklingen av ishockeyns anläggningstyp var större än
fotbollens vid respektive tid och borde därför på ett påtagligare sätt motivera en ny
anläggning.
En förklaring till denna skillnad i Smålandspostens rapportering från Nya Värendsvallen och
Växjö Ishall kan vara att planerna på en ishall i Växjö gjordes i slutet av den stora satsning på
idrottsanläggningar som Växjö kommun gjorde på 1960-talet. Att kommunen redan satsat
mycket pengar på idrottsanläggningar kan ha medfört att det blev en större diskussion om
huruvida kommunen bör satsa mer på idrottsanläggningar, en diskussion som inte fanns vid
byggandet av Nya Värendsvallen. Detta kan bero på att Växjö före satsningen på Nya
Värendsvallen inte lagt några stora pengar på nya idrottsanläggningar vilket gjorde
satsningen mer legitim och därför inte behövdes motiveras på samma sätt som byggandet av
Växjö Ishall.
4.2.4 Arenaboom och intresse för idrottsanläggningar på 2000-talet

Smålandspostens rapportering om Vida Arena och Myresjöhus Arena är omfattande och
behandlar nästan allt som rör byggnationen av arenorna. Att det är så mycket rapportering
om arenorna och Arenastaden kan kopplas samman till det ökande intresset för
idrottsanläggningsfrågor som finns i stora delar av Sverige idag. I inledningen av 2000-talet
så uppfördes Kinnarps Arena i Jönköping. Projektet i Jönköping kan ses som startskottet av
den arenaboom som kom att utvecklas i Sverige under början av 2000-talet. Den
framväxande arenaboomen kom att innefatta totalrenoveringar och nybyggen av så väl
hockeyarenor som fotboll, bandy och handbollsarenor. Utvecklingen ledde till att fler och
fler städer i Sverige ville kunna stoltsera med en ny toppmodern anläggning för idrott och
andra evenemang. Att arenafrågor har kommit att beröra många och har kommit att bli en
viktig samhällsfråga under 2000-talet kan tolkas ligga till grund för det stora utrymme
byggnationerna av anläggningarna får i Smålandsposten där artiklar och debatter rörande
arenafrågor är frekvent förekommande. Den heltäckande rapporteringen gör det är svårt att
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utkora något vid rapporteringen som kan sägas fått extra fokus eller något som tidningen
lagt extra vikt vid. Det går dock att exemplifiera smålandspostens rapportering om
anläggningar genom att dela upp rapporteringen i två delar.

4.2.5 Vägen till Arenastaden

Efter det att Steen och Ström lämnat arenaprojektet så föddes tanken om att de aktuella
föreningarna skulle bygga arenorna i egen regi med ekonomiskt stöd av kommunen. Här går
det konstatera den första delen i rapporteringen om arenorna. Smålandsposten började
rapportera om Växjö Lakers och Östers arbete med att få tillstånd en arena. Till exempel
rapporterades i september 2009 om att en Växjödelegation bestående av såväl
representanter från byggsektorn, Växjö kommun och Östers IF hade besökt arenor i bland
annat Östersund och Sundsvall för att få inspiration till utformningen av sin arena. 116 I
augusti 2009 visar Öster upp de första skisserna på sin arena i Smålandsposten. I artikeln
berättas det om att arenan ska ha mycket av en småländsk karaktär genom bland annat
rödmålat trä och stora glaspartier. 117 Det går att konstaterar av rapporteringen i
Smålandsposten att både Växjö Lakers och Östers IF vill profilera sig som småländska lag och
därför vill bygga arenor som är uppförda av material som är typiska för regionen så som trä
och glas. Gemensamt är också att klubbarna vill tänka långsiktigt och arbeta med
”småländska” lösningar och metoder.

4.2.6 Föreningarna använder tidningen för att sätta press

Att föreningarna vill ha till stånd en byggnation så snabbt som möjligt går bland annat att se
den 28 november 2009 när Växjö Lakers ordförande Anders Öman säger till Smålandsposten
att Växjö Lakers nya arena ska stå klar redan kring lucia 2010. 118 På samma uppslag i
tidningen dementerar Växjös kommunalråd Bo Frank att det finns ett färdigt avtal. ”Vi har
godkänt upplägget med att Lakers skall bygga, driva och äga hallarna men inte slutförhandlat
än” säger Bo Frank. 119 Smålandspostens sportkrönikör Dan Magnusson skriver i sin krönika
om hur det från Ömans sida är en medveten taktik att bara dagarna före omröstningen i
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kommunstyrelsen gå ut med nyheten att de redan är överens för att göra det omöjligt för
kommunpolitikerna att backa ur. 120 Här ser vi ett exempel på hur klubbarna använder
tidningen för att sätta press på kommunen. Detta kan dock tydligast ses i rapporteringen
innan bygget av Växjö ishall där framförallt Rune Rydén ofta förekommande argumentera
för ishallens betydelse för Växjö och för Ishockeyn.

4.2.7 Byggnationen är igång

En andra del i rapporteringen om arenorna kan vi se när beslut hade tagits och det var klart
för byggnationen av arenorna. Att arenastadsprojektet har varit långdraget och att beslutet
för byggnationerna var efterlängtat detta visar Dan Magnusson i en krönika efter första
spadtaget av ishockeyarenan ”Äntligen! Efter nästan tio år av planerande, skandaler,
visioner, dikeskörningar, omtag, revideringar, debatter och kriser sattes igår de första
spadarna i jorden.”.121 I Magnussons krönika går det att utläsa den positiva inställning till de
nya anläggningarna som vi kan säga till stora delar genomsyrar Smålandspostens
rapportering om arenabyggnationerna och samma positiva inställning går även utläsa i de
tidigare undersökta perioderna.
Efter beslutet om arenorna och byggnationerna så rapporterar Smålandsposten kontinuerligt
om hur planeringen och byggnationerna av arenorna fortskrider. Det har bland annat skrivits
mycket om försäljning och marknadsföringen av de bägge arenorna. Tack vare Sten & Ströms
uttåg ur Arenastaden blev det möjligt för Växjö Lakers och Östers IF att sälja namnen på sina
arenor. Detta rapporterade Smålandsposten bland annat om den 25 september 2010 då det
konstaterades att Växjös nya ishockeyarena kommer att heta Vida arena. 122 Det skrev att
sågverkskoncernen och ishockeyklubben var överens om ett avtal på 14 år. Senare
rapporterades om att Myresjöhus hade köpt namn rättigheterna till Östers nya arena. Det är
inte bara namnen på arenan som föreningarna kommer att kunna sälja utan de nya arenorna
ger också möjlighet att sälja bland annat loger och ger också möjligheten att på egen hand
anordna evenemang, konferenser och mässor. Till exempel har Smålandsposten skrivit om
att dam EM kommer att spelas på Östers nya arena och att Växjö Lakers har ansökt om
junior världsmästerskapen i ishockey.
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”Öman brukar få som han vill” Smålandsposten 28/11 2009
”Från en vision till något verkligt unikt” Smålandsposten 05/06 2010
122
”Vida arena – 14 år framöver” Smålandsposten 25/9 2010
121
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4.2.8 Mer rapportering om Vida- och Myresjöhus Arena

Det går att konstaterar att det i Smålandsposten har skrivits mer om Vida Arena och
Myresjöhus Arena än vad det tidigare har skrivits om byggnationerna av Växjö Ishall och Nya
Värendsvallen. Istället för att tolka detta som att intresset för byggnationerna är olika under
perioderna går det härleda till Smålandspostens utveckling och framförallt till
förutsättningarna för sportredaktionen under de olika perioderna. Under den senare
undersökta perioden kan konstateras att det finns 6.5 heltidstjänster på sportredaktionen på
tidningen. Detta medför att det finns mer resurser för att kunna delge en mer heltäckande
rapportering rörande arenabyggnationerna än vad fallet var i de tidigare undersökta
perioderna där den låga bemanningen mestadels fick fokusera på tabellräkning,
resultatservice och kortare reportage centrerade till ett mindre antal sidor än i den senare
undersökta perioden.

4.3 Konklusioner
4.3.1 Vilka argument för eller mot lyfts fram i Smålandsposten för anläggningarnas
uppförande?

Det går att konstatera tre huvudargument för uppförandet av anläggningarna och ett
huvudargument mot. Dessa huvudargument kan sammanfattas till:
Nya anläggningar är förenligt med en expansiv stad som Växjö.
Under de undersökta perioderna var Växjö inne i stora expansionsfaser. Det kan konstateras
att Växjö under dessa perioder ville profilera sig just som en stad som är expansiv och
modern. Idrottsanläggningarna i Växjö under dessa perioder var väldigt eftersatta vilket
många menade inte är förenligt med en stad som vill kalla sig för modern och expansiv.
Detta då det kan tolkas att det har tyckts att nya och moderna idrottsanläggningar visar på
en attraktiv, välmående och växande stad.
Arenorna i Växjö måste anpassas efter publikens högre krav för att kunna locka fler
åskådare.
När nya moderna arenor dyker upp med ökad funktion och bekvämlighet får gamla
anläggningar svårt att möta de nya kraven som publiken ställer vilket leder till att publiken
uteblir. Detta kan konstateras är en del av argumentationen för de nya anläggningarna i
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Växjö. Växjö har vid de undersökta perioderna gamla och omoderna idrottsanläggningar som
inte mäter upp till dessa nya krav och därför anses det att klubbarna behöver nya
anläggningar för att kunna locka åskådare till matcherna.
Arenorna är en förutsättning för klubbarna att kunna utmana som topplag.
Det har menats att nya och moderna anläggningar är ett måste för att klubbarna ska anses
attraktiva för att kunna knyta till sig de bästa spelarna och ledarna. Nya arenor med
möjlighet att locka mer publik, ge ökad försäljning och sponsring ger också klubbarna helt
andra ekonomiska möjligheter. Detta gör att nya arenor anses vara en förutsättning för att
Växjö ska kunna ha idrott på högsta nivå i Sverige.

Kommunen bör satsa mer på annan kommunalverksamhet än på idrottsanläggningar.
Växjö har vid de undersökta perioderna haft en dålig satsning på idrottsanläggningar och
under 1960-talet och 2000-talet så har två stora koncentrerade satsningar skett på
idrottsanläggningar genom utbyggandet av Värendsvallsområdet och Arenastaden. Den
koncentrerade satsningen har medfört att det har investerats mycket resurser och pengar på
nya idrottsanläggningar på kort tid. Den stora satsningen har lett till att skäligheten i denna
satsning har ifrågasatts. Det kan ses att det har menats att kommunen istället borde satsa
dessa pengar på annan kommunal verksamhet så som till exempel vård, skola och omsorg.

4.3.2 Vad har rapporterats om respektive arena i Smålandsposten?

Det kan konstateras att det har skrivits mer om Vida Arena och Myresjöhus arena än vad det
har skrivits om Växjö ishall och Nya Värendsvallen. När det gäller rapporteringen gällande
den senare perioden kan konstateras att den har behandlat nästan allt som rör
byggnationen om arenorna medan rapporteringen om Växjö Ishall och Nya Värendsvallen
inte alls var lika intensiv och behandlade inte lika många olika delar. Det går utläsa ett stort
intresse för anläggningsfrågor under de undersökta perioderna och det faktum att det har
skrivit mer om de nya anläggningarna än de gamla kan snarare härledas till Smålandspostens
utveckling när det gäller förutsättningar för sportredaktionerna än att intresset för
idrottsanläggningar skulle ha varit olika.
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Nya Värendsvallen
När det rapporteras om Nya Värendsvallen var det två tekniska nymodigheter som fick mest
utrymme och det var elljusanläggningen och planuppvärmningen. Denna fokusering kan
härledas till att Växjö fram till bygget av Nya Värendsvallen var väldigt underutvecklat när de
kom till idrottsanläggningar. Elljus och planuppvärmningen var något unikt i Sverige och
detta ledde till att Växjö för första gången fick stoltsera med att ligga i framkant i
utvecklingen.
Växjö Ishall
Gällande rapporteringen kring Växjö Ishall så kan konstateras att den intensivaste
rapporteringen var innan beslutet för ishallen hade tagits och handlade då övervägande om
möjligheterna en ishall gav och nödvändigheten av en ishall för ishockeyns och Växjös
utveckling. Den typ av argumentering som ofta förekom vid rapportering kring Växjö ishalls
uppförande visar på stor skillnad från rapporteringen från Nya Värendsvallen där satsningen
framstod som mer självklar och inte behövde argumenteras för på samma sätt. Denna
skillnad kan härledas till att Växjös idrottssatsning fram till satsningen på Nya Värendsvallen
hade varit minimal och därför blev en satsning på en ny idrottsanläggning mer självklar
medan kommunens satsningar innan Växjö Ishall hade varit stora och därför behövde
kommunens satsning på ännu en idrottsanläggning motiveras på ett annat sätt.
Vida- och Myresjöhus Arena
Det har rapporterats mycket om Vida- och Myresjöhus Arena och detta kan härledas till det
framväxande intresset för idrottsanläggningar som kan ses i samhället som stort efter den så
kallade arenaboomen startade i början av 2000-talet. Den heltäckande rapporteringen gör
det svårt att utkora något vid rapporteringen som kan sägas fått särskilt fokus som det har
konstateras finns vid byggnationen av Nya Värendsvallen och Växjö ishall. Det går att dela in
Smålandspostens rapportering om arenorna i Arenastaden i två delar. Den första delen
behandlar klubbarna och kommunens väg fram till att få till stånd en byggnation. En andra
del kan sägas finnas efter beslut för byggandet där Smålandsposten kontinuerligt rapportera
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om hur bygget ska se ut och om hur byggnationen fortskrider. Det skrivs bland annat mycket
om de ekonomiska möjligheterna för föreningarna som en ny arena skapar.

5 Sammanfattning
Frågor om idrottsanläggningar är i högsta grad aktuellt i Växjö genom byggandet av
Arenastaden. Arenastaden är ett stadsutvecklingsprojekt av Växjö Kommun som har gett
upphov till mycket diskussioner och debatter. Vårt intresse för idrott och idrottsanläggningar
medförde att vi valde att skriva en C- uppsats om idrottsanläggningarnas framväxt och
utveckling i Växjö.
Växjö har haft två perioder där satsningarna på nya idrottsanläggningar har varit särskilt
intensiv. En första period var på 1960-talet när det skedde en stor satsning på
idrottsanläggningar framförallt på Värendsvallsområdet. En andra period kan vi se idag
genom satsningen på Arenastaden.
Att det finns två utmärkande perioder av satsningar på idrottsanläggningar i Växjö förde
med sig att vi valde att studera Växjös arenautveckling genom just dessa två perioder. De två
valda perioderna kan konstateras ha flera likheter med varandra. Bland annat kan ses att
Växjö under båda perioderna är inne i en stor expansionsfas både när det gäller befolknings
och stadsutveckling. En annan likhet som kan konstateras mellan perioderna är att fram till
den nya satsningen hade satsningen på idrott och idrottsanläggningar varit väldigt dålig i
Växjö.
Syftet med denna uppsats har varit att granska rapporteringen i Smålandsposten angående
uppförandet av fotbolls- och ishockeyarenorna på Värendsvallen och Arenastaden i Växjö.
Anledningen till att vi valde att studera Växjös arenautveckling genom Smålandsposten är att
forskning har visat att media har en stor roll för idrottens organisering och ekonomi. Media
spelar även en stor roll för människors uppfattning av idrotten.
Vi har i vår undersökning velat se vilka argument som har lyfts fram för och mot
uppförandet av anläggningarna och vad som har skrivits om respektive anläggning . Vi valde
att studera ishockey och fotbollsarenorna för att anläggningstypen finns representerad
under bägge perioderna.
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För att studera detta har vi valt att studera hela upplagor av Smålandsposten under tre
perioder där byggnationen och utvecklingen av anläggningarna har varit som mest aktuell.
Då vi har granskat tidningen har vi använt oss utav en kvalitativtidningsanalys.
Resultatet av undersökningen visar att det argument som lyft fram för och mot uppförandet
av anläggningarna är den samma vid båda perioderna. Detta kan härledas till de likheter som
finns mellan de undersökta perioderna. Detta då grunden i argumenten kan ses bottna i de
likheter som finns mellan perioderna genom en expansiv stad, en dålig
idrottsanläggningssituation samt en koncentrerad satsning på idrottsanläggningar.
När det gäller vad som har skrivit om respektive anläggning kan konstateras att det finns en
skillnad mellan rapporteringen om Nya Värendsvallen och Växjö Ishall. När det rapporteras
om Nya Värendsvallen var det två tekniska nymodigheter som fick mest utrymme och det
var anläggningens elljusanläggning och planuppvärmning. När det skrevs om byggandet av
Växjö Ishall handlade istället rapporteringen mest om en argumentering för uppförande av
anläggningen.
Rapporteringen om Vida Arena och Myresjöhus Arena är väldig intensiv och behandlar
nästan allt om anläggningarna. Det kan ses att det har skrivit mer om Vida arena och
Myresjöhus Arena än de två tidigare anläggningarna. Det kan dock konstateras ett stort
intresse för idrottsanläggningar under båda perioderna . Den skillnad i kvantiteten som kan
konstateras i rapporteringen kan snarare tolkas handla om idrottens utrymme och
sportredaktionens förutsättningar på Smålandsposten än en skillnad i intresse för
idrottsanläggningar.
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6 Källförteckning
6.1 Källmaterial
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