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Abstract 
Titel:  ”Att samtala är att tänka tillsammans: En studie om samverkan på Arenastaden i 

                        Växjö 

Författare: David Faxå & Kerim Sehovic 

Examinator:  Marie Hedberg 

Språk:  Svenska 

Nyckelord: Samverkan, Arenastaden, Växjö, samarbete, mål, syfte, kommunikation, risker    

Syftet med denna uppsats är beskriva, analysera och diskutera samverkan på Arenastaden i 

Växjö. Studien har en hermeneutisk utgångspunkt och bygger på en teoretisk tolkningsmodell 

som innefattar fyra kategorier: Samarbete, mål och syfte, kommunikation och risker. Modellen 

är skapad av studieförfattarna med stöd i den tidigare forskningen. För att uppfylla studiens 

syfte har kvalitativa och induktiva semistrukturerade intervjuer använts. Respondenterna är 

Växjö kommun och arenaägande idrottsföreningar på Arenastaden.  

Resultatet kan summeras med att det idag finns en samverkan som av respondenterna ses som 

positiv, men med stor utvecklingspotential. Samtliga parter har ambitionen att samverka men 

vem som ska sammankalla och organisera det hela är okänt. Vi kan avläsa att samverkan idag 

är ostrukturerad, otydlig och med ospecifika mål samt syften, vilket försvårar samverkan. Det 

existerar heller ingen konkret arbetsstrategi vilket komplicerar arbetsprocessen. Som resultat 

har detta lett fram till att samverkan mellan parterna inte nått upp till sin fulla effektivitet och 

lämnar därmed ett Arenastadsområde som inte når upp till sin fulla potential. 
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Förord 

Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till representanten på Växjö kommun som födde idén 

till denna studie. Vi vill samtidigt rikta ett tack till Carl-Axel Hageskog på Linnéuniversitetet 

som ledde oss in på rätt bana. Denna studie hade förmodligen handlat om något helt annat utan 

er hjälp. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Ola Karlsson som trots att han under inledningen 

av uppsatsskrivandet blev tvåbarnsfader lyckat finna sig tid varje gång vi haft behovet. 

Under processens gång har vi tagit in mängder av ny kunskap samtidigt som vi träffat glada och 

tillmötesgående människor. Vi vill därför avslutningsvis även rikta ett tack till alla respondenter 

som bidragit till denna studies resultat. Vi önskar er all lycka i ert arbete framöver. 

Växjö maj 2015 

 

David Faxå       Kerim Sehovic 

davidfaxa8@gmail.com     kerimsehovic93@gmail.com 
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1. Inledning 
I detta kapitel introduceras problemet studien ämnar till att undersöka och vad studien kommer 

att bidra med. En inledning till begreppet “samverkan” avslutar kapitlet. 

Väster om Växjös stadskärna ligger ett område som kallas Arenastaden. När friidrottsarenan 

Telekonsult Arena i oktober 2012 invigdes stod det sista av fyra nya storbyggen färdigt. Den, 

tillsammans med ishockeyarenan Vida Arena, fotbollsarenan Myresjöhus Arena och 

innebandyarenan Fortnox Arena, utgjorde det som skulle sätta Växjö på kartan (Växjö kommun 

2012). Och visst lyckades man, 2013 utsågs Växjö kommun till årets idrottskommun (Ferm 

2013). 

Växjö kommun hade ett stort inflytande under planerandet och byggandet av Arenastaden, men 

nu har det från lokalpolitiskt beslutats att idrottsföreningarna själva ska ansvara för driften och 

utvecklingen av området. För att kunna maximera områdets potential måste föreningarna 

samverka, vilket man idag gör. Enligt fritidsförvaltningen på Växjö kommun, som har träffar 

med föreningarna, kan dock samverkan förbättras (Växjö kommun 2015). Det är med dessa 

förutsättningar studien äger rum. Genom kvalitativa intervjuer med Växjö kommun samt de 

arenaägande idrottsföreningarna på Arenastaden skapar studien en bild av hur 

samverkansnuläget ser ut och hur de egentligen vill ha det.  

Genom studiens hermeneutiska vetenskapsperspektiv kommer svaren från de olika 

respondenterna analyseras för att skapa en helhetsbild för vad som görs och borde göras på 

Arenastaden i Växjö, som idag är ett outforskat område inom samverkan. Studieförfattarna har 

heller inte kunnat finna något i svensk idrottsforskning om hur idrottsföreningar kan eller bör 

samverka. Tron finns på att studien ska bidra med kunskap kring ämnet. 

Ett ”gemensamt handlande för visst syfte”. Så beskriver Nationalencyklopedin (2015) ordet 

samverkan. Definierar man ordet syfte i samma ordbok får man upp förklaringen ”planerad 

följd av visst ändamål”. Enligt NE kräver alltså samverkan aktörer som tillsammans planerar 

mot något konkret. Dessa aktörer kan vara små likt celler i din kropp eller stora likt fullvuxna 

basketspelare. Det viktiga är att målet för aktörerna är gemensamt. För att kunna uppnå detta 
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mål behövs det enligt Bracken (2007) ett samarbete. För att kunna samarbeta säger samma 

författare att det är viktigt med kommunikation. Dessvärre finns det alltid risker under denna 

process eftersom relationerna inte behöver vara de samma från start till mål. Detta kan 

exempelvis visa sig i hur man ser på samverkansstrategin (Huang, Broniarczyk, Zhang & 

Beruchashvili 2015; Huang & Zhang 2011). Ledord för denna studie blir därför samarbete, mål 

och syfte, kommunikation samt risker.  Dessa ledord ligger också till grund för den teoretiska 

tolkningsmodellen som genomsyrar studien. En mer utförlig motivering till varför dessa ledord 

används återfinnes i kapitel 3.2 Teoretisk tolkningsmodelll. 

1.1 Problemdiskussion 

Problemet som denna studie undersöker uppstod efter kontakt med Växjö kommun i slutet av 

mars 2015. I dialogen framkom antagandet från kommunhåll att man via en strategisk 

samverkan skulle kunna få en större effekt av de insatser man beslutar gemensamt mellan de 

arenaägande föreningarna på Arenastaden. Detta tolkades inledningsvis av studieförfattarna att 

samverkan var obefintlig, vilket visade sig vara en feltolkning. En omtolkning gjordes och 

istället insågs det att en samverkan existerar men att den inte sker på ett optimalt vis. Utifrån 

detta såg studieförfattarna en möjlighet att beskriva, analysera och diskutera hur 

samverkansläget egentligen ser ut och vilka framtidsförhoppningar de arenaägande 

föreningarna samt kommunen har. Anledningen till att de arenaägande föreningarna valdes 

baseras på det arenastadsråd som tidigare existerat. I det rådet var IFK Växjö, Östers IF, Växjö 

Lakers, Växjö IBK och IBK Vöikers med tillsammans med Växjö kommun, High Performance 

Center och Linnéuniversitetet (Växjö kommun 2015). Det anses också av studieförfattarna vara 

de arenaägande parterna som påverkas mest av förändringar i samverkan eftersom deras 

respektive verksamheter är etablerade på området. En mer utförlig motivering återfinnes i 

kapitel 4.7 Avgränsning och urval.  

Problemet blir än mer angeläget eftersom inga studier angående samverkan genomförts om 

området.  



”Att samtala är att tänka tillsammans”- En studie om samverkan på Arenastaden i Växjö 
 

8	  
	  

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är: Att beskriva, analysera och diskutera hur de arenaägande 

föreningarna på Arenastaden och Växjö kommun samverkar idag och hur de ser på framtida 

samverkan. 

1.3 Frågeställningar 
● Hur ser samarbetet mellan föreningarna samt föreningarna och Växjö kommun ut idag? 

● Hur ser föreningarna och Växjö kommun på samverkansmålen och -syftena?  

● Hur ser kommunikationen mellan föreningarna samt föreningarna och Växjö kommun 

ut? 

● Hur ser föreningarna och Växjö kommun på riskerna som finns med samverkan? 

● Vilken framtidssyn har föreningarna och Växjö kommun kring samverkan på 

Arenastaden? 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs studiens bakgrund. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av Växjö 

och de fem arenaägande föreningarna på Arenastaden. Därefter följer en utförlig presentation 

av Arenastaden. 

2.1 Europas grönaste (idrotts)stad? 
Växjö - Europas grönaste stad. Det var i en BBC-dokumentär år 2005 som Växjö kopplades 

ihop med de tre orden för första gången. Sedan dess har mottot följt med Kronobergs läns 

residensstad. Staden som idag förknippas med stark tillväxt, öppenhet, trivsel och gemensamt 

arbete för framtiden är en kombination av småstadsidyll, universitetsstad och nöjesmetropol. 

Detta gör Växjö till en plats för olika individer och personligheter. Utöver det så finns en stark 

och stolt idrottstradition att värna och utveckla (Växjö kommun 2015). Växjö kan stoltsera med 

en friidrottshistoria med profiler som Carolina Klüft (IFK Växjö u.å.), ett fotbollslag i Östers IF 

som har flera SM-guld på meritlistan (Östers IF u.å.), ett ishockeylag i Växjö Lakers som 

nyligen vunnit sitt första svenska mästerskap (Sjögren & Ros 2015), en innebandyförening i 

Växjö IBK som etablerat sig i Svenska Superligan (Växjö IBK u.å.). Det är dock inte bara 

Växjö IBK som utmärker sig på innebandysidan, utan man har också Småland/Blekingens 

största innebandyklubb i IBK Vöikers (IBK Vöikers u.å.) samt en handbollsklubb i Växjö HF 

som har utbildat landslagsspelaren Jonas Källman (Växjö HF 2015). Lägg därtill att man har 

fostrat tennisspelare som Mats Wilander och Jonas Björkman (Sveriges Radio 2006). Nedan 

följer en kort presentation av Östers IF, IFK Växjö, Växjö Lakers samt slutligen Växjö IBK och 

Vöikers IBK. En motivering och utförlig beskrivning av varför dessa föreningar valts ut 

återfinns i kapitlet 4.7 Avgränsning och urval. 

2.2 IFK Växjö 

Växjös största friidrottsförening IFK Växjö har funnits sedan 1919. På 1970-talet började man 

satsa stort på ungdomsidrott och sedan dess har välfyllda tävlingar blivit ett signum för 

klubben. Satsningen har lett till att man fostrat idrottare som Carolina Klüft och Angelica 

Bengtsson. Idag är IFK Växjö en av Sveriges största och ledande föreningar för såväl barn och 
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ungdomar som för elitatleter. Föreningens motto är “Bredden ger spetsen”. IFK Växjö har cirka 

800 medlemmar och arbetar för att vara ett föredöme i Idrottssverige när det kommer till 

tävling, träning och utveckling. Man stoltserar också med arrangemangen Vårruset och Växjö 

Loppet (IFK Växjö u.å.). 

 2.3 Östers IF 
År 1930 grundades Östers Idrottsförening i stadsdelen Öster i Växjö. Klubben har sedan den 

grundades kunnat titulera sig själva som svenska mästare fyra gånger och svenska cupmästare 

en gång. Föreningens senaste SM-guld togs år 1981. Tiden sedan dess har Öster både trillat ur 

och gått upp i seriesystemet. I nuläget spelar man i division 1 södra.  (Östers IF u.å.). 

Föreningen ska ha en helhjärtad stöttning och satsning på ungdomsverksamheten, man vill 

utveckla begreppet “Öster fotboll” vilket innebär en större satsning på ledarutbildning i alla led. 

Östers IF vill att organisationen ska vara ideellt präglad, tydlig samt stabil för att ge full support 

till verksamheten (Östers IF 2013).  

2.4 Växjö Lakers 

Växjö IK var Växjös första renodlade ishockeyförening. I slutet av 60-talet bytte man namn till 

Växjö HC. Föreningen levde kvar till 1997 innan den gick i konkurs och blev Växjö Lakers 

Hockey. År 2011 klev föreningen upp i dåvarande Elitserien. Samma år invigdes nya VIDA 

Arena. (Gustavsson u.å.). År 2015 vann även klubben sitt första SM-guld (Sjögren & Ros 

2015). Växjö Lakers ungdomssektion består idag av cirka 400 killar och tjejer, vilket gör 

föreningen till en av Smålands största. Klubben vill värna om medlemmar och därför arbetas 

det aktivt för att bjuda på bra ishockey. Växjö Lakers har etablerat sig som ett starkt varumärke 

både lokalt och nationellt och intresset för ishockeyn bara växer och växer (Växjö Lakers u.å). 

2.5 Växjö (Vipers) IBK och IBK Vöikers 
År 1996 grundades de båda föreningarna Växjö IBK samt IBK Vöikers. I början av 2000-talet 

lyckades Växjö IBK ta sig till Elitserien. Samtidigt anammade man smeknamnet Vipers för att 

stärka sitt varumärke, men sportsligt hjälte det föga då man åter trillade ur högsta divisionen. 
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Efter en omstrukturering och nysatsning tog sig klubben till Svenska Superligan 2013 och har 

därefter tagit sig till slutspel två år på raken (Växjö IBK u.å.). Växjö IBK:s grannar, IBK 

Vöikers är idag en förening som satsar på en stark och bred ungdomsverksamhet där man i sin 

tur vill skapa en stark seniorverksamhet. De 500 medlemmarna gör att man idag är Smålands- 

och Blekingeregionens största innebandyförening (IBK Vöikers u.å.). 

2.6 Möjligheternas prestationscentrum  
Den 22 januari år 2008 sattes en första detaljplan över det bygge som skulle lyfta Växjöidrotten 

(Växjö kommun 2012). Arenastaden, som ofta följs av mottot “Möjligheternas 

prestationscentrum”, ligger väster om Växjö centrum. Tanken år 2008 var att området skulle bli 

en av Sveriges största satsningar på en idrottsintegrerad stadsdel där boende och handel 

kompletterar idrottsytor för att få en i alla aspekter levande stadsdel. Projektets inledningsfas 

påbörjades efter samtal mellan kommun och berörda idrottsföreningar om vilken vision som 

skulle genomsyra projektet och hur området skulle disponeras. Som resultat tog man fram en 

dispositionsplan som antogs av kommunfullmäktige den 21 april 2009. Sedan denna plan 

fastslogs har den legat till grund för placeringen av diverse byggnader och anläggningar. I 

denna detaljplan finns intentionen att skapa en funktionell miljö för idrottsanläggningar, handel 

och bostäder. Planen innehåller byggrätter för bostäder (cirka 75000 m2) och verksamheter 

(cirka 70000 m2). Utöver det vill man skapa attraktiva bostäder nära idrottsanläggningarna och 

samtidigt kunna erbjuda service till utvecklingen av området (Växjö kommun 2014). 

I dispositionsplanen från 2009 (Växjö kommun 2014) finns de grundläggande målen för 

Arenastaden, som än idag är aktuella: 

● Arenastadens disposition skall vara flexibel och medge etappvis utbyggnad med 

möjlighet till olika modeller för genomförande. Idrottsanläggningar skall kunna 

kompletteras med kommersiella byggnader för att stärka finansieringen och påskynda 

genomförandet. 
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● Arenastadens byggnader och anläggningar skall uppföras och drivas i linje med devisen 

"Växjö - Europas grönaste stad". Arenorna skall byggas med höga krav på stadsmässig 

gestaltning och miljöeffektivt så att behovet av tillförd energi kan minimeras.   

● Arenastadens idrottsliga verksamhet skall präglas av yttre öppenhet och inre trygghet 

och säkerhet med god sammanhållning mellan föreningar och nära samverkan med 

universitetets forskning och ledarutbildning. Insatser skall ske för att behålla friidrottens 

prestationscentrum, ADC, inom området och utveckla det till landets första Idrottsliga 

prestationscentrum (HPC). 

2.6.1 Samverkansavtalet 
Växjö kommun, Östers IF, Växjö Lakers och IFK Växjö gick år 2010 ihop i ett 

samverkansavtal. I en skrivelse till kommunstyrelsen förklarade föreningarna att de gemensamt 

vill ta aktiv del i utvecklingen av idrottsanläggningar inom Arenastaden och ta ansvar för drift 

av byggnader och aktivitetsytor. Samtliga föreningar förklarade även att det är villiga att bilda 

särskilda driftbolag och se till att samordna nya byggnadsinvesteringar. Som resultat beslutade 

kommunfullmäktige att låta ansvaret övergå till driftbolagen ägda av föreningarna. Utöver det 

beslutade man att finansiering av byggnation kan ske genom finansiell leasing eller upplåning 

enligt kommunens finanspolicy (Växjö kommun 2010). 

Föreningarna och deras driftbolag ska arbeta för att kontinuerligt utveckla forskning och 

undervisning inom idrotten tillsammans med Linnéuniversitetet. Målsättningen ska vara att 

göra Växjö känt för kvalificerad forskning och utbildning. Den idrottsliga visionen bygger på 

att skapa ett område som har idrotten som högsta prioritet och där sportens behov av 

anläggningar ska förenas med regionens behov av landmärken och idrottsupplevelser. Tanken 

är att arbeta för att Arenastaden ska bli nationellt- och internationellt känt som en plats för 

träning, utveckling och utbildning där idrott och akademi arbetar tillsammans och där 

idrottande ungdomar ges möjligheter att utvecklas och bli positiva förebilder. Slutligen ska 

Arenastaden också förknippas med säkerhet, service och miljötänkande för utövare, personal, 

ledare, arrangörer och åskådare (Växjö kommun 2010).  
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2.6.2 Arenorna på Arenastaden 
De arenor som idag tillhör Arenastaden är: 

● Telekonsult Arena: Friidrottsarenan är inomhus med plats för 1 200 åskådare, med sex 

fasta rundbanor. Arenan ägs av IFK Växjö Arena AB. 

● Myresjöhus Arena: Fotbollsarenan har plats för 12 200 åskådare. Kontorslokaler, 

restaurang och konferenssalar finns på arenan. Myresjöhus Arena ägs av Östers 

Fotbollsfastigheter i Växjö AB. 

● Vida Arena: Ishockeyarenan har plats för 5 700 åskådare. Restaurang, barer och 

konferensrum finns på arenan. Dessutom ingår två träningshallar och en curlinghall. 

Vida Arena ägs av Växjö Lakers Fastighet AB. 

● Fortnox Arena: Innebandyarenan har plats för 1 600 åskådare och dessutom finns det 

en träningshall. Fortnox Arena ägs av Växjö IBK och IBK Vöikers gemensamma bolag 

Växjö Innebandyarena AB. 

● High Performance Center: Här finns toppmodern utrustning för träning, tester och 

medicinsk behandling. Centret drivs av SUSAB (Växjö Lakers nya ägarbolag) med 

intressenter från Landstinget, Linnéuniversitetet, Växjö kommun, näringslivet, 

Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté (High Performance Center 

2015) 

● Tipshallen: Inomhushall för fotboll och löpning. A-hallen rymmer en fullstor 

fotbollskonstgräsplan. Ägs av Växjö kommun. 

● Värendsvallen: Fotbolls- och friidrottsarena med plats för 15 000 åskådare. Östers IF:s 

förra hemmaarena och nuvarande reservarena. IFK Växjö arrangerar sina utetävlingar 

och -träningar på arenan. 

● Truppgymnastikhall: Gymnastikhallen har fyra ansatsbanor med gropar, varav två har 

höj- och sänkbara madrasser, två nedsänkta trampoliner samt all övrig 
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träningsutrustning för gymnastik. En mindre läktare och en stor dansstudio. Hallen ägs 

av ett kommunalt bolag. 

● Idrottshuset: En inomhushall för racketsport, klättring och dans. 

● Boulehallen: Inomhushall för boulespel. Ägs av föreningen Växjö boulesällskap.   

● Konstgräsplan och kastplan: Planer för fotboll och kastgrenar i friidrott. Planerna ägs 

av ett kommunalt bolag. 

(Växjö kommun 2012) 

2.6.3 Framtid 
Det finns en uttalad önskan från föreningarna och Växjö kommun att få till ett bättre samarbete 

då man ser en stor möjlighet i att exempelvis dela lokaler med varandra. Dessa lokaler behöver 

nödvändigtvis inte vara arenorna i sig, utan kan vara nybyggda eller befintliga utrymmen på 

Arenastaden. Anledningen till att man vill dela lokaler är för att exempelvis kunna ha 

gemensam kanslipersonal som lättare kan sköta gemensamma frågor. Utbildningslokaler för 

föreningar, skolor och universitet skulle även kunna vara aktuella. Både kommunen och 

idrottsföreningarna har också uttryckt att man skulle vilja se över möjligheten att låta 

supporterföreningar eller idrottsförbund vara samlade i samma lokaler på Arenastaden. (Växjö 

kommun 2012).  

Runt Arenastaden pågår planer på omfattande kompletteringar av handel, service, kontor, 

utbildning och bostäder. Tanken är att man inom en tioårsperiod ska ha byggt upp hus och 

lägenheter för minst 5000 personer. Framöver vill man i samklang med den idrottsliga visionen 

påbörja byggen av bostäder, skola och ännu fler verksamheter. Tanken är att dessa byggen ska 

påverka händelser och förbindelser runt om och inom Arenastaden. Utöver kommunala 

nämnder är de nu etablerade fastighetsbolagen inom Arenastaden viktiga intressenter i områdets 

framtida utformning (Växjö kommun 2012). 
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Växjö kommun (2014) vill enligt dokumentet Vision Arenastad 2014 att Arenastaden i 

framtiden ska vara ett möjligheternas prestationscentrum, ett område där boende och idrott ska 

kunna samverka och ett område som skapar möten mellan människor med olika erfarenheter. 

År 2015 planeras ett “jättebygge” att påbörjas på Arenastaden. Den nya byggnaden ska bli 19 

våningar hög och innehålla hotell, idrottsgymnasium, lägenheter, bowlinghall, konferenscenter, 

restaurang och kontorsyta (Fehrm 2014).  
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 3. Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel redogörs studiens teoretiska perspektiv. Inledningsvis tas den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkten upp. Avsnittet kommer sedan att behandla den teoretiska 

tolkningsmodell som kommer att genomsyra studien.  

3.1 Hermeneutik 

Hermeneutik är enligt Hassmén och Hassmén (2008) en förståelse- och tolkningslära som 

härstammar från det grekiska ordet för ”att tolka”. Vetenskapsteorin används idag i flertalet 

vetenskapliga discipliner när det ska skapas förståelse för mänskliga handlingar. Studier med 

hermeneutik som teoretisk utgångspunkt ska syfta till att beskriva en grupps, eller individs, 

livsvärld så som hen uppfattar den (Hartman 2004). Livsvärlden i denna studie blir samverkan 

på Arenastaden. För att skapa en helhetsbild för hur samverkan idag fungerar på Arenastaden är 

det därför viktigt att skapa en förståelse för det empiriska resultatet. Detta sker genom att 

jämföra och tydliggöra likheter och skillnader med den tidigare forskning som behandlar 

området. För att skapa förståelse är det nödvändigt för studieförfattarna att vara väl pålästa på 

ämnet samverkan och utifrån det kunna tolka den insamlade empirin (Hassmén & Hassmén 

2008).  

Tolkning inom hermeneutik är en process som enligt Hassmén och Hassmén (2008) kallas för 

hermeneutisk cirkel eller hermeneutisk spiral. Författarens totala kunskap i ämnet, i detta fall 

samverkan, är tillsammans med erfarenheter och föreställningar det som kallas för förförståelse. 

Denna förförståelse tolkades tillsammans med empirin och skapade sedan en helhet. Ifall det 

under tiden sker någon ny tolkning av en del blir helheten också förändrad vilket innebär att det 

är en ständigt föränderlig modell. Förståelsen kan därför fördjupas till all oändlighet och det är 

därför det kallas för cirkel eller spiral. Det är dock svårt i praktiken att fördjupa i all oändlighet 

så processen brukar upphöra när man kommit så långt att en ny tolkning inte ger någon större 

förändring i helheten (Hassmén & Hassmén 2008). 

Slutprodukten i en hermeneutisk forskningsprocess är att nå förståelse för en individs eller en 

grupps livsvärld.  Hur förhåller sig individen, eller gruppen, sig till förseelsen eller fenomenet 
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som undersöks? I detta fall gällde det att undersöka hur respondenterna förehöll sig till 

samverkan. Att nå förståelse är dock oväsentligt ifall man inte kan förmedla det till omvärlden. 

Därför är det viktigt att man “översätter” det till textform (Hassmén & Hassmén 2008). 

3.2 Teoretisk tolkningsmodell 
Att finna någon tydlig definition av vad som ingår i samverkan är svårt. För att kunna 

konkretisera begreppet har det studerats forskning och tolkningar om och av begreppet. Då 

studieförfattarna inte funnit någon forskning som berör samverkan mellan olika 

idrottsföreningar så har det valts att titta på samverkan i andra branscher och sammanhang. Ett 

mönster som fanns i artiklarna som handlar om samverkan är att samarbete, syfte och mål samt 

kommunikation ofta berörs. Då artiklarna berör olika områden gjordes tolkningen att dessa 

begrepp är essentiella för samverkan. 

Exemplifierar man detta går det att starta utifrån Nationalencyklopedins (2015) definition av 

samverkan. NE skriver att det krävs ett syfte för att kunna samverka. Den lär också att syftet 

ska vara gemensamt, det vill säga för fler än en aktör. Bracken (2007) lyfter fram att det krävs 

ett samarbete för att uppnå gemensamma syften och mål. För att sedan kunna samarbeta är det 

nödvändig att kommunicera enligt samma författare. Lundgren (2009) väljer att beskriva 

kommunikation som att “ Samtala är att tänka tillsammans.”. Exempelvis går det att läsa i 

Huang och Zhang (2011) att det är nödvändigt att kommunicera för att tillsammans nå uppsatta 

mål.  

Det är dock inte lika trivialt som det låter, risker finns för dessa tre faktorer. En 

samverkansprocess ser inte den samma ut från start till mål. Enligt Huang et al. (2015) 

förändras relationen under denna process och därmed kan konflikter uppstå. Motsägelser kring 

mål och intressen leder enligt Basic (2012) till att samverkan går hand i hand med konflikter. 

Bracken (2007) beskriver hur ett kommunikationssystem är kritiskt i varje samarbete, att skapa 

ordning i kommunikationen är därför väsentligt för att kunna sträva efter gemensamma mål och 

nå bästa möjliga samverkan. 
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Utifrån denna forskning har det av studieförfattarna därför skapats en modell av vad samverkan 

är. Denna modell kommer att genomsyra resterande delen av studien.

 

Figur 1 – Teoretisk samverkansmodell 

Samverkansmodellen är alltså byggd på fyra punkter: Samarbete, mål och syfte, 

kommunikation samt risker. De tre förstnämnda är beroende av varandra. Ifall någon punkt inte 

uppfylls finns det ingen samverkan. Risk finns med som ett hot i processerna mellan punkterna. 

En mer utförlig och vetenskaplig förklaring av varje punkt återfinns under rubriken 5. Tidigare 

forskning. 
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4. Metod 
I detta kapitel redogörs studiens metodologiska tillvägagångssätt. Inledningsvis diskuteras det 

diverse metodval för att sedan tydliggöra vilken form av empiriinsamling denna studie använt 

sig av. Därefter följer en redogörelse för hur empirin presenterats innan kapitlet avslutas med 

en vetenskapsetisk diskussion, avgränsning och källkritik. 

När man väljer metod ska syftet och frågeställningarna vara det som styr valet. Eftersom 

studiens syfte ämnar till att ta reda på tankar och åsikter så har en kvalitativ metod använts.  

Motsatsen, kvantitativ metod, används istället när man ska mäta ett visst fenomen (Gratton & 

Jones 2008) vilket inte denna studie ämnar göra. När man jobbar kvalitativt sökes information 

direkt från fenomenet genom att antingen intervjua, observera eller tolka text (Markula & Silk 

2011). Samtidigt skriver Gratton och Jones (2008) att man måste välja om 

undersökningsmetoden ska vara deduktiv eller induktiv. Den deduktiva metoden är kopplad till 

ett positivistiskt synsätt samtidigt som den induktiva metoden är associerad till det 

tolkningsbara synsättet. När man studerar deduktivt ska man utgå från en hypotes som man 

sedan jämför med empirin man samlar in, medan induktiva studier samlar data in för att kunna 

beskriva teorier, modeller eller förklaring av ett fenomen. Eftersom denna studie inte har utgått 

från någon hypotes utan ämnar till att skapa en helhetsbild genom tolkningar är metoden inte 

bara kvalitativ utan också induktiv. 

Markula och Silk (2011) delar upp kvalitativa undersökningar inom idrottssektorn i tre olika 

delar: Kartläggande, kritiserande och samhällsförändring. Den förstnämnda refererar till 

undersökningar som görs när det syftar till att ge en generell syn på ett visst fenomen, område 

eller beteende. Denna typ av kvalitativ studie används när området är outforskat. Kritiserande 

refererar till ett projekt som på ett socialt plan kritiserar ett beteende, ett fenomen eller en 

praktik inom fysisk kultur. Samhällsförändring åsyftar till projekt där man ska framställa 

förändringsförslag.  Enligt Markula och Silk (2011) kan man rikta in sig på en av dessa 

kategorier eller kombinera dem. Då denna studie ämnar beskriva, analysera och diskutera ett 

outforskat område har samtliga tre kategorier kopplats an. Studien ger en generell syn på hur 
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samverkan ser ut i dagsläget och hur respektive part ser på framtiden, vilket är kartläggande. 

Studien beskriver även vad som i nuläget görs bra respektive mindre bra, vilket kan ses som 

kritiserande. Studien avslutas med vad som kan göras bättre, vilket är samhällsförändring. 

Eftersom studien, som tidigare nämnt, ämnar till att ta reda på tankar och åsikter från personer 

var författarna tvungna att kommunicera direkt med de personer vars åsikter ville analyseras. 

Det finns olika metoder att göra detta på. Det går att skicka ut enkäter, intervjua över 

webbaserade chattar, intervjua över telefon eller fysiskt. En fördel med att intervjua personerna 

fysiskt är att man utöver att tolka svaren även kan avläsa kroppsspråk och andra ickeverbala 

signaler som skickas ut, vilket inte går med tidigare nämnda metoder. I denna studie valdes 

intervju som metod och träffarna skedde fysiskt eftersom det då gick att avläsa mest från 

respondenterna (Markula & Silk 2011). En intervju är enligt Markula och Silk (2011) ett samtal 

med ett syfte. Därför är det väldigt viktigt att ha syftet med studien klart innan man genomför 

intervjuer. Det är också viktigt att det man vill få ut av en intervju inte går att ta reda på via en 

annan metod. Det går exempelvis inte går att observera hur samverkan ser ut under en kort 

tidsperiod blev intervju det naturliga valet för denna studie. 

Det finns flera typer av intervjuformer. Markula och Silk (2011) delar upp dessa i tre 

kategorier: ostrukturerade, strukturerade och semistrukturerade. Ostrukturerade intervjuer är 

informella och leder därför till att intervjun liknar mer ett samtal. Intervjuaren behöver 

nödvändigtvis inte leda intervjun utan blir en part i en dialog. De två sistnämnda är formella 

och kan genomföras både individuellt och i grupp. Det som skiljer dessa åt är sättet frågorna 

ställs på. I en strukturerad intervju ska frågorna ställas från en intervjuare som tydligt styr 

intervjun där frågorna ska vara stängda. I en semistrukturerad intervju behöver inte intervjuaren 

vara lika objektiv utan man kan låta egna åsikter skina igenom. Frågorna ska dessutom vara 

öppna och inte gå att besvara med ett ja eller nej, som de ofta görs i strukturerade intervjuer 

(Markula och Silk 2011). Den intervjumetod som valdes till denna studie var semistrukturerade 

intervjuer. Detta eftersom det då går att skapa en öppen stämning där intervjuarna kan delge 

sina tankar och på så vis skapa en flytande diskussion istället för en stängd fråga-svar-intervju. 

Eftersom intervjuarna inte var insatta i hur samverkan ser ut på Arenastaden blev det dock svårt 
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att ha en ostrukturerad intervju. Valet föll då på metoden mitt emellan ostrukturerad och 

strukturerad: semistrukturerad. 

Metoden för denna studie var sammanfattningsvis alltså kvalitativa och induktiva 

semistrukturerade intervjuer. 

4.1 Empiriinsamling 
Markula och Silk (2011) beskriver skillnaderna mellan en intervjuguide och ett intervjuschema. 

En intervjuguide bygger kring olika teman med ett antal frågor kring varje ämne. Ett 

intervjuschema å andra sidan formuleras kring detaljerade öppna frågor och påståenden. Som 

tidigare nämnt måste syfte och frågeställningar tas i beaktning när man formulerar en 

intervjuguide eller -schema. Denna studie baserades på en intervjuguide eftersom 

studieförfattarna ville kategorisera frågorna efter studiens teoretiska modell. 

Det finns enligt Hassmén och Hassmén (2008) olika sätt på hur frågor ska formuleras. Två 

typer av frågor kommer framförallt att användas under intervjun. Den första typen är inledande 

frågor. En inledande fråga används för att “ värma upp “ respondenten och är breda för att låta 

respondenten själv svara på det hen anser vara det mest centrala. Den andra typen är 

uppföljande. Dessa frågor används när man vill ha mer utvecklande svar. Beroende på hur 

intervjun utvecklas kan frågorna också komma att bli både sonderande och indirekta. 

Sonderande frågor används om man vill ha exemplifierande svar medan indirekta används vid 

ett känsligt ämne. Vid intervjutillfället kombinerades dessa typer av frågor för att öka 

förståelsen av respondentens svar. 

Studien grundade sig på denna typ av frågor för att i inledningen av intervjun direkt få en bred 

bild över hur respondenterna ser på samarbetet idag. Utifrån detta kunde intervjun fortlöpa med 

mer detaljerade frågor över hur respondenterna skulle vilja se på samverkan. Vad som fungerat 

bra respektive mindre bra. Då studien var beroende av att ta reda samverkansmål samt -behov 

av respondenterna är det därför nödvändigt att ställa uppföljande frågor. När det inte nämndes 

några konkreta exempel från respondenten användes sonderande frågor. Att fråga om åsikter 
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om andra föreningar kunde bli känsligt så därför användes istället indirekta frågor för att 

situationen inte skulle upplevas som hotande och uthängande (Hassmén & Hassmén 2008). 

4.2 Empiripresentation 

Det finns olika sätt att presentera sin empiri på. Den vanligaste metoden kallar Markula och 

Silk (2011) “realistiskt skrivande” och går ut på att empirin ska skrivas fram på ett objektivt vis. 

Empiripresentationen är skriven ur ett tredjepersonsperspektiv. 

Empirin presenteras utifrån de fyra olika teman som återfinns i den teoretiska modell som 

tidigare i introducerats i studien. 

4.3 Pilotintervju 

Den 24 april 2015 genomfördes en pilotintervju i Linnéuniversitetets lokaler med en för studien 

oberoende person. En pilotintervju görs för att se hur väl intervjuguiden är utformad och ifall 

det krävs revidering (Markula & Silk 2011).  Pilotintervjun beräknades ta maximalt en timme, 

men genomfördes på 23 minuter.  Studieförfattarna tog till hänsyn att pilotrespondenten inte var 

lika insatt i ämnet så som respondenterna troddes vara vilket gjorde att studieförfattarna drog 

slutsatsen att det i skarpt läge kunde ta längre tid än 23 minuter. Med detta som grund drogs 

slutsatsen att en timme borde räcka vid de faktiska intervjutillfällena. 

Pilotrespondenten hävdade att han kände sig väl behandlad och att intervjuarna var tydliga med 

vad som skulle hända med den insamlade empirin. Pilotrespondenten upplevde dock att vissa 

frågor var liknande och att det därför gick att ge samma svar på olika frågor. 

Efter intervjun reviderades intervjuguiden något utifrån pilotrespondentens åsikter och 

intervjuarnas egna upplevelser. Exempelvis gjordes stängda frågor som “Vill ni förändra 

något?” till öppnare frågor likt “Hur vill ni förändra något?”. Vissa frågor bytte även plats för 

det ansågs ge respondenten möjlighet att svara mer uttömmande på respektive fråga. 
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4.4 Transkribering 
Förstasteget i analysprocessen när man gjort en intervju är att transkribera. Denna process 

handlar om att transformera materialet från en form (inspelat ljud) till en annan (text). Eftersom 

respondenternas svar betraktas som studiens empiriska datamaterial är transkribering 

nödvändigt (Hassmén & Hassmén 2008). Enligt Markula och Silk (2011) ska man skriva ned 

alla ord som sägs, men läten som inte ger studien något av värde behöver inte tecknas ned. 

Exempel på detta är “aah”, “eeh” eller “mmm”.  

4.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 
För att en studie ska klassas vetenskaplig måste vissa speciella aspekter tas i åtanke. Man 

brukar prata om studiens reliabilitet och validitet, men dessa begrepp behandlar oftast 

kvantitativa studier (Hassmén & Hassmén 2008). Därför kommer istället tillförlitlighet och 

trovärdighet att användas och nedan definieras  

4.5.1 Tillförlitlighet 

Det är svårt att mäta hur tillförlitlig en kvalitativ studie är eftersom det inte finns några fasta 

data, utan istället handlar om tolkningar av kvalitativ data. Ifall intervjusvaren kan tolkas på 

liknande vis av för varandra oberoende personer kan reliabilitet anses som hög (Hassmén & 

Hassmén 2008). Om andra personer skulle tolka intervjusvaren på samma vis eller inte är svårt 

att säga. Ifall man utgår från samma teoretiska tolkningsmodell tror studieförfattarna att 

tolkningen blir snarlik. 

Något som går att ta i beaktning i kvalitativa studier är att inte ha för lång tid mellan 

empiriinsamlingstillfällena. Anledningen är att förutsättningarna kan förändras med tiden 

(Hassmén & Hassmén 2008). Intervjuerna i denna studie kommer därför genomföras så tätt som 

möjligt med den maximala tidsåtgången på två veckor från första till sista intervju. Ifall oturen 

hade varit framme kunde något ha skett på Arenastaden vilket hade förändrat förutsättningarna. 

Detta var något som togs i beaktning. 
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4.5.2 Trovärdighet 

Istället för att diskutera validitet som man gör i kvantitativ forskning har man i kvalitativa 

studier översatt begreppet till trovärdighet. Hassmén och Hassmén (2008) hävdar att 

trovärdighet kan bedömas efter fyra olika kriterier: kredibilitet, pålitlighet, anpassningsbarhet 

och transferbarhet. 

4.5.2.1 Kredibilitet 

Handlar om att studiens genomförande ska ske på ett sådant sätt som ökar pålitlighet i 

slutsatserna samt att det sker ett aktivt arbete för att påvisa trovärdigheten för den som tar del av 

studien. Ett vis att göra är att vara starkt fokuserad under intervju tillfällena och inte stressa 

igenom det. Det är viktigt att lägga tid på att skapa förtroende mellan respondenten och 

studieledaren (Hassmén & Hassmén 2008). Hur studieförfattarna gick till väga för att göra detta 

tas upp detaljerat under rubriken 4.6 Etik. 

4.5.2.2 Pålitlighet 

Handlar om hur stabil data är över tid och över olika situationer, vilket förutsätter att det man 

studerar är stabilt i sin karaktär (Hassmén & Hassmén 2008). Eftersom denna studie ämnade 

mot att undersöka ett nuläge samt en framtid kan den inte klassas som stabil över tid. Ifall en 

liknande studie görs i framtiden är det i nuläget omöjligt att säga vad resultaten kommer bli. För 

stunden är denna studie pålitlig.  

4.5.2.3 Anpassningsbarhet 

Behandlar hur neutral data man samlar in är. Enligt Hassmén och Hassmén (2008) handlar det 

om hur man i studieprocessen systematiskt jobbar med att samla in nödvändigt mycket 

information och material för att utomstående forskare ska kunna bedöma om studien som helhet 

är övertygande. I denna studies fall gäller det att behålla alla typer av anteckningar från 

processens gång samt ha transkriberingen av den insamlade data tillgänglig. 

4.5.2.4 Transferbarhet 

Handlar om hur väl det går att generalisera en studie för att överföra det till ett liknande fall. 
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Resultaten man får ut är lika viktiga som metodval och studiedesign. Det är viktigt att beskriva 

detaljerat så andra, oberoende personer kan ta studien och applicera det på ett dylikt område 

(Hassmén & Hassmén 2008). Eftersom Arenastaden i Växjö är långt ifrån ensamt i Sverige om 

att vara ett område där flertalet stora arenor och föreningar är samlade blir transferbarheten 

viktig så att andra “arenastäder” kan ta del av studien. 

4.6 Etik 
Det finns flera etiska aspekter man måste ta hänsyn till när man genomför en studie eller 

forskar. Ifall man inte följer den etiska praxisen riskerar studien att klassas som ogiltig. Det 

första som ska fastslås vid en studie likt denna är enligt Gustafsson, Hermerén och Petersson 

(2005) författarnas egna drivkrafter. Det ska inte påverkas eller manipuleras av yttre faktorer 

och inte heller drivas av egoistiska anledningar. För författarna till denna studie har den primära 

tanken varit att bidra till Växjöidrottens utveckling, sekundärt att bidra med kunskaper som kan 

appliceras på liknande områden runt om i Sverige.        

När man talar om etik inom forskning eller universitetsstudier måste man särskilja två olika 

begrepp: 

● Forskaretik: Utgår från forskarens/studentens agerande, ärlighet och integritet. Rör den 

eller de som utför forskningen/studien (Herméren 2011). 

● Forskningsetik: Utgår från undersökningsdeltagarna och hur de berörs av forskningen 

samt hur de skyddas mot otillbörlig påverkan. Rör den eller de som ställer upp i 

forskningens/studiens tjänst (Herméren 2011). 

4.6.1 Forskaretik 
Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) beskriver vad som utmärker forskaretik utifrån åtta 

regler, som sammanfattas med fem ord: ärlighet, öppenhet, ordningssamhet, hänsynsfullhet och 

oväld. Ansvaret för att dessa fem punkter följs ligger på studiens författare. För att följa dessa 

punkter har studieförfattarna valt att undersöka ett icke tidigare utforskat ämne. På så vis är det 

omöjligt att stjäla resultat. Intervjuerna som görs har transkriberats och godkänts av 

respondenterna. Således blir det svårt att tala osanning eller att förfalska resultatet. 
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Intervjuguiden som använts vid datainsamlingen granskades och godkändes av 

studieförfattarnas handledare innan datainsamlingen påbörjades. Vid godkänt resultat kommer 

studien att publiceras för allmänheten på DiVA. Undersökningen kommer också att skickas ut 

till samtliga involverade parter. 

4.6.2 Forskningsetik 
För att studieförfattarna skulle försäkra sig om att skapa en öppen och godtrogen miljö under 

datainsamlingen valdes det i studien att inleda samtliga intervjuer med att berätta mål och syfte 

med uppsatsen, detta eftersom svarskvaliteten då förbättras (Herméren 2011). Det förklarades 

ungefärlig tidsåtgång samt bads om tillåtelse att spela in intervjun. Respektive respondent fick 

även information om hur transkriberingen skulle gå till. Det var också nödvändigt för studien 

att respondenterna kände att deltagandet i intervjun var frivilligt och att hen när som helst 

kunde välja att avbryta intervjun, vilket enligt Herméren (2011) är av betydelse. 

Studien gav möjlighet åt respondenten att vara anonym, vilket personerna också är studien 

igenom. Enligt Herméren (2011) är det viktigt att ge respondenten detta alternativ samt att 

behandla alla personuppgifter med försiktighet. Utifrån detta har författarna handskat allt 

insamlat material, inklusive personuppgifter, med största försiktighet så att obehöriga inte ska ta 

del av dessa. All datainsamling har använts för att uppfylla studiens syfte. Ett problem som 

hade kunnat uppstå var om någon utvald förening velat vara helt anonym. Ifall det hade uppstått 

skulle alla föreningar skrivas fram som anonyma i empirin för att läsaren inte ska kunna dra 

slutsatser om vilken förening som inte finns med. 

4.7 Avgränsning och urval 
Idag driver flertalet föreningar sin verksamhet på Arenastaden (Växjö kommun 2012). För att 

kunna samverka ansågs det för studien viktigt att man är etablerad och arbetar på området och 

inte bara utövar idrott där. När det kom till urvalet för vilka organisationer denna studie ville 

undersöka så grundades detta på det Arenastadsråd som tidigare har funnits. Arenastadsrådet 

var tidigare ett råd där man diskuterade gemensamma beröringspunkter. De parter som 

medverkade i Arenastadsråden var Växjö kommun, IFK Växjö, Östers IF, Växjö Lakers, IBK 

Vöikers, Växjö IBK, High Performance Center och Linnéuniversitetet (Växjö kommun 2015).  
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High Performance Center uteslöts eftersom de idag drivs av SUSAB, vilket är Växjö Lakers 

nya ägarbolag och således är en del av den föreningen (High Performance Center 2015). 

Linnéuniversitetet uteslöts eftersom de inte bedriver någon fast verksamhet på Arenastaden. De 

organisationerna som studien fokuserade på är alltså: 

● Växjö kommun 

● Idrottsföreningen Kamraterna Växjö     

● Östers Idrottsförening  

● Växjö Lakers Hockey 

● Innebandyklubben Vöikers  

● Växjös (Vipers) Innebandyklubb 

Till intervjuerna valdes en respondent från respektive part. Samtliga respondenter har högt 

uppsatta poster inom sin organisation med stor insikt i samverkan. 

4.8 Bortfall 
Bortfall kan delas upp i två olika kategorier: extern och internt bortfall. Externt bortfall handlar 

om att personer från urvalsgruppen inte vill eller kan deltaga i undersökningen. Internt bortfall 

handlar om bortfall på vissa delar av undersökningen, till exempel att individer inte väljer att 

svara på samtliga frågor som ställs (Hassmén & Hassmén 2008).  

Det externa bortfallet i denna studie var en av fem idrottsföreningar som inte ville, eller kunde, 

deltaga. Det interna bortfallet kom på en intervju där respondenten inte ville svara på alla frågor 

rörande risker. 
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4.9 Källkritik 
Thurén (2013) behandlar fyra källkritiska kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet. Äkthet handlar om att källan ska vara det den utger sig för att vara. Tidssamband 

handlar om tidsspannet mellan en specifik händelse och källans nedteckning om denna 

händelse. Ju längre tid, desto större chans för tvivel. Oberoende menar till att en källa inte ska 

vara ett referat till en annan källa. Respondenter ska inte heller vara utsatta för utomstående 

press och också vara väl involverade i valt ämne. Tendensfrihet syftar till att det som skrivs inte 

ska vara påverkat av personliga åsikter och faktorer. 

Källförfattarna som valdes för studiens tidigare forskning är på minst doktorandnivå, vilket 

innebär att allt skrivet material har granskats innan det har publicerats (Gustafson 2015).  I den 

mån det är möjligt användes den nyaste forskningen om respektive ämne under rubriken 5. 

Tidigare forskning, detta för att inte använda utdaterad forskning. Tidsspannet mellan varje 

enskild intervju, transkribering och resultatskrivning var genom studiens process alltid minst 48 

timmar. Detta innebär att författarna bättre kan minnas kroppsspråk, tonläge, betoningar och på 

så vis minska risken för feltolkningar. De utvalda respondenterna har en hög position i 

respektive verksamhet och ansågs vara väl involverade i valt ämne.  

Den sista punkten, tendensfrihet, är svår att säga om den uppfylls eller ej. Forskningen måste 

studieförfattarna kunna lita på, annars går det inte att skriva en uppsats. Respondenterna å andra 

sidan låter personliga åsikter skina igenom, vilket också var väntat eftersom det är 

verksamheternas åsikter som efterfrågas. 
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5. Tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs den tidigare forskning som behandlar studiens ämne. Utifrån den 

teoretiska tolkningsmodellen är forskningen uppdelad i fyra olika underrubriker: mål och syfte, 

samarbete, kommunikation samt risker.  

Eftersom det till denna studie som tidigare nämnt inte hittats någon forskning på samverkan 

mellan idrottsföreningar används det forskning om samverkan inom andra branscher. De studier 

som av studieförfattarna valts ut anses vara relevanta och applicerbara på det område studien 

behandlar.  

5.1 Samarbete 

För ett effektivt samarbete lyfter Proaps och Kennedy (2014) fram vikten av att kunna bryta sig 

ur den komfortabla zon vi människor ofta hamnar i. Det är av nödvändighet att kunna arbeta 

med människor som vi inte alltid håller med om och kunna förstå och få olika perspektiv på 

saker och ting. Macdonald och Chrisp (2005) talar om hur alla organisationer har styrkor, men 

att ingen organisation har styrkorna för att göra allting. För det flesta organisationer är det 

stundtals viktigt att hämta ny styrka. De lyfter fram två alternativa sätt att göra detta på: 

Antingen genom organisatorisk tillväxt eller genom att ta in externa människor, det vill säga, 

ingå i samarbeten. Det mest lönsamma och säkraste sättet är att ingå i samarbeten. För att sedan 
uppnå effektivt partnerskap krävs olika föreställningar om ledarskap. Enligt Fischbacher-Smith 

(2015) är det viktigt att sprida ut ledarskapet i organisationen. Detta för att undvika hierarki i 

samarbetet där ena partens behov ställs framför en annans. Skiftningar i balansen mellan makt 

och auktoritet sitter inte bra i någon form av partnerskap, det är istället bevisat att struktur och 

delat ansvar skapar bättre förutsättningar för ett lyckat samarbete. 

I Hjortsjös avhandling (2006) Med sammarbete i sikte finns en definierad form av samverkan 

som de kallar för professionsövergripande samarbete. Denna typ av samarbete uppstår när det 

finns ett gemensamt mål. Kollaborationen infaller när den enskilda medarbetaren känner sin 

egen professionalitet men samtidigt respekterar andra individers kompetens och 

handlingsutrymme. De involverade bör ingå på ett jämbördigt sätt i uppgiften. Det finns alltså 
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ett gemensamt ställningstagande och ett gemensamt ansvar. I många fall brukar ett 

professionsövergripande arbete innehålla multidisciplinära team. Dessa team består av en grupp 

praktiker med olikartad utbildning och som regelbundet möts för att samordna och skapa 

samarbete samt service inom ett specifikt område. Samarbetet kan även klassificeras i olika 

formalitetsgrader. Bland dessa väljer Hjortsjö (2006) att diskutera formell samverkan. Denna 

form av samverkan är mer strukturerad utifrån regelbundna sammankomster med bestämda 

deltagare som enats om innehållet i samarbetet. 

Vidare lyfter Hjortsjö (2006) att samverkan ofta väntas förstärka den egna organisationen 

genom att använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Detta kan ske genom 

informationsutbyte från den samarbetande parten eller att den samarbetande personen arbetar på 

ett sätt som avlastar den egna organisationen. Hon syftar på att samarbete alltså kan öka 

verksamheternas samlade effektivitet genom bättre resursutnyttjande. Samabete är en god 

metod för att skapa en väg för förståelse och en gemensam syn på hur man skall angripa olika 

problem. Samtidigt måste man ta i beaktning hur samarbete kräver ett visst mått av personlig 

kontakt. Hjortsjö (2006) förklarar att hinder och problem med samarbete många gånger 

tillskrivs själva processen, snarare än den omgivande strukturen. Då det är fler aktörer 

inblandade leder detta inte sällan till koordineringsproblem. Ofta är detta följden av oklarheter 

kring aktörernas olika ansvarsområden, roller, behandlingsformer och syn på samarbete. För att 

samarbete ska fungera nämns det att det måste finnas ett jämbördigt förhållande mellan 

parterna. Utgångspunkter och gemensamma referensramar är helt nödvändigt för att ett positivt 

samarbete ska uppnås. Det betonas också att mål, principer, finansiering och etiska 

förhållningssätt bör diskuteras noggrant innan samarbete påbörjas. Det krävs en medvetenhet 

om varför samarbetet existerar och en möjlighet att förvänta sig konkreta resultat av 

partnerskapet (Hjortsjö 2006). 

5.2 Mål och syfte 
I artikeln The Importance of Language, Context and Communication as Components of 

Successful Partnership skriver Bracken (2007) om att lyckad samverkan alltid har ett klart syfte 

med vad som ska uppnås. Han talar om att samtliga medlemmar måste veta vilket område de 
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ansvarar för i strävan att nå dit partnerskapet vill. Ett bra samarbete karakteriseras av tillit, 

engagemang, en öppenhet för dialog och vilar på ett flertal faktorer. Främst lyfts vikten av att 

kunna fördela makten på olika områden för att förhindra eventuella maktmissbruk. 

För att skapa rätt förutsättningar från början är det viktigt att inledningsvis inte bara ha 

gemensamma syften utan också mål. I en organisation finns det mål av olika karaktär. Vissa är 

explicita och ses endast av någon eller några dominerande aktörer. Andra är mål som alla i 

organisationen berörs av. Målen gör så att olika aktörer får avsikten att påverka andra personer i 

organisationen (Nilsson 2003). Ett organisationsmål eller ett gruppmål kan definieras som ett 

framtida läge som önskas av tillräckligt många gruppmedlemmar för att få gruppen att arbeta 

mot det. Målet kan alltså inte beslutas av en person i gruppen utan det måste få komma fram 

genom en demokratisk process (Curseu, Janssen & Meeus 2013). Latham (2003) förklarar hur 

målsättningens främsta syfte är att konkretisera hur man går från att fastställa målet till att sätta 

igång processen mot att nå det. Campbell och Warren (2015) beskriver mål som upplevs svåra 

att uppnå också lätt blir bortprioriterade, så därför är det viktigt att veta hur man ska formulera 

sina mål. Latham (2003) beskriver hur ett mål kan vara SMART, vilket är en akronym för 

specific, measurable, attainable, relevant och ha en time-frame. Forslund (2009) översätter 

Lathams modell på svenska till SMURT, han beskriver modellens punkter som specifikt, 

mätbart, uppnåeligt, relevant och tidsbestämt. Ifall målen inte är SMURT:ade kan det finnas 

anledning för revidering. Varje bokstav måste uppnås för att ett mål ska klassas som 

SMURT:at. Berson, Halevy, Shamir och Erez (2014) beskriver hur specifika mål, både på 

grupp- och individnivå, ger ett betydligt större engagemang än ospecifika mål. Har man 

ospecifika mål finns risken att varje individ själv tolkar målet och jobbar därefter. Detta kan 

leda till att en grupp drar i olika riktningar eller att delar av gruppen stannar när man endast är 

halvvägs framme. Vidare lyfter Latham fram att mål är effektiva för de bidrar med utmaningar 

likväl som belåtenhet när man avancerar i sitt arbete (Forslund 2009).  

Enligt Hjortsjö (2006) påverkar och påverkas aktörer i en organisation av de grupper och dessa 

gruppers mål som hen tillhör. Alltså är det inte bara målen i en speciell organisation som 

påverkar, utan också gruppers mål som varje aktör är en del av. Hur effektiv en organisation är 
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beror alltså delvis på de interpersonella relationerna mellan och inom dessa grupper. Samtidigt 

beskriver Huang et al. (2015) om hur interpersonella relationer påverkar sättet för individer att 

nå ett mål. De menar att personer som individen upplever har samma mål som en själv påverkar 

individen att på ett omedvetet plan sträva ännu mer för att nå dit man vill. Det är även bevisat 

att individer automatiskt dras till personer som strävar efter samma sak som en själv. Forskning 

som de utfört visar att när människor upplever ett starkt förtroende för en annan individ, så är 

det själva också mer öppna och hjälpsamma. 

5.3 Kommunikation 
Att samtala är att tänka tillsammans. Det skriver Lundgren i sin avhandling Samarbete genom 

samtal från 2009.  Enligt henne är det inte en individuell process att tänka kring ett bestämt mål 

utan snarare en kollektiv och social handling. Genom att göra detta skapas en förståelse för 

omvärlden. Ett samtals syfte är inte primärt att överföra kunskap eller information från en 

hjärna till en annan utan för människor att gemensamt förhandla fram ordning av omvärlden. 

Omvärlden kan vara allt från hur man ska lösa fred i ett krigsdrabbat område till hur två företag 

ska komma överens om en produkt. För att göra detta kan dialoggrupper användas. Amihai 

(2013) beskriver dialoggrupper som utmärkta och viktiga verktyg för utveckling. Processen för 

dessa grupper kan ta olika och unika vägar där varje individ har olika identiteter, behov och 

önskemål. Gruppen måste därför kunna erbjuda utrymme för varje individ att kunna göra sin 

talan hörd för att som arbetslag kunna utvecklas i rätt riktning. Gruppen bör genomgå övningar 

och processer för att bygga upp förtroende och tillit till varandra, en process som tar tid och 

tålamod. Amihai (2013) menar att specifika ramverk bör arbetas fram utifrån hur gruppen ser ut 

för att skapa bäst förutsättningar till en lyckad samverkan. 

Holmqvist och Holsánová (1996) beskriver samtidigt att man som individ sedvanligt brukar tala 

om andra i relation till sig själv. Både för oss själva men också för vår samtalspartner är det 

intressant att ta reda på vilken uppsättning av kategorier (till exempel yrke, ålder, nationalitet, 

religion, kön) den tilltalade personen identifierar sig med. Människan har en mängd kunskaper 

och föreställningar om olika kategorier och om aktiviteter samt egenskaper som är bundna till 

dessa kategorier. När en person lyckas placera samtalspartnern i olika kategorier använder vi 
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dessa tidigare erfarenheter om den kategorin och på så sätt kan vi styra samtalet i en viss 

riktning. Stereotyper i vårt tänkande kan tyckas negativa men det har även positiva sidor. 

Framförallt hjälper det oss att stärka vår egen identitetskänsla och på så sätt kan vi lättare 

orientera oss och veta vem vi ska samarbeta med. Detta är viktigt att ta med sig när man 

nätverkar och positionerar sig i respektive bransch, vilket Holmqvist och Holsánová (1996) 

betonar. 

Verksamheter söker på olika sätt möjligheter att ge sig in på marknaden och skapa nätverk för 

att stärka sin position. Genom att samarbeta menar Hardy, Lawrence och Grant (2005) att 

organisationer bör kunna komplettera varandra. De menar att organisationer ska använda sig av 

varandras kunskap, skickligheter och resurser för att kunna arbeta så effektivt som möjligt. För 

att skapa ett lyckat samarbete beskriver studien nödvändigheten av att bilda en identitet inom 

gruppen för att kunna arbeta som ett kollektiv snarare än individer. I skapandet av en identitet 

lyfter forskarna fram hur kritisk kommunikationen mellan parterna är. Forskarna förklarar att 

kommunikation skapar en kollektiv identitet vilket leder till olika former av kollektiv handling. 

Mer konkret så argumenteras det för hur olika former av kommunikation är nyckeln till att 

skapa detta kollektiv. En av formerna som studien lyfter fram kallas för construction of key 

issues. Denna form av kommunikation som sker mellan parter lyfter fram de resurser man har 

att tillgå. Utifrån detta kan deltagarna i samarbetet skapa sig en bild av situationen och därefter 

kunna arbeta fram ett sätt att lösa det givna problemet. Mer specifikt menar forskarna att de 

involverade bygger fram en större förståelse för hur information ska insamlas, hanteras och 

därefter analyseras för att sedan kunna skapa bästa möjliga sätt för handling (Hardy, Lawrence 

& Grant 2005). För handling förklarar Bracken (2007) hur ett kommunikationssystem eller en 

kommunikationsstrategi är kritisk i varje samarbete. Att kunna skapa en ordning ska tidigt vara 

en prioritet i samtliga fall. Detta diskuterar Forkby (2006) i sin rapport Socialt nätverksarbete 

alliansbildning, makt och retorik om Ung och Trygg i Göteborg. 

Ung och trygg är en bred samverkan mellan olika aktörer som har målet att minska rekrytering 

till kriminella nätverk. Det finns dock intressanta punkter som Forkby (2006) tar upp som har 

med samverkan och kommunikation att göra. Forkby menar att socialt arbete eller 
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nätverksarbete kan beskrivas som en empowermentstrategi. Metoden innebär en strävan mot att 

bekämpa ojämn maktfördelning genom att samla olika röster och kommunicera så att alla röster 

kommer till tal. Mer specifikt handlar det om olika strategier för att utveckla demokratiaspekter. 

Den gemensamma nämnaren för de olika metoder som finns inom nätverksarbete är att stärka 

och mobilisera resurser i olika institutioner. Socialt nätverksarbete i sig är inbäddat i en kraftfull 

retorik. Den brukar ses som en problemlösningsmetod. I rapporten blir det tydligt att denna 

mötesform är särskilt kraftig i att skapa samarbeten och gruppdynamiska processer. Forkby 

beskriver att ett av de viktigaste syftena med nätverksmöten handlar om att samla olika aktörer 

för att kunna diskutera olika ämnen och problem (Forkby 2006). 

5.4 Risker 
Vi vet nu att organisationer som ingår i partnerskap bör dela samma intressen. Trots detta 

behöver det inte betyda att parterna har jämlikt intresse av att nå det uppsatta målet. Det 

behöver inte heller betyda att det enbart finns positiva utgångar av att samverka. Huang et al. 

(2015) beskriver att relationen mellan olika parter inte alltid är densamma under processen från 

start till mål. Mer specifikt menar de att individer till en början tenderar att ha en positiv 

inställning till att nå målet, men med tiden så kan man bli osäker på parten man delar målet 

med. Man upplever att processen är jobbig och på så sätt uppstår en tveksamhet över hur man 

egentligen ska arbeta. Det kan handla om hur man ska angripa målet, hur man arbetar mest 

effektivt, och hur den optimala strategin bör se ut. Människor är helt enkelt osäkra på hur deras 

handlingar och hängivenhet ska omvandlas till progression som slutligen ska hjälpa dem att nå 

målen. Ett sätt för människor att hantera detta är att relatera till andra individer som varit med 

om liknande projekt. Enligt Huang och Zhang (2011) är det nödvändigt att påminna sig om att 

man är ett lag och att man ständigt ska prata och kunna diskutera eventuella problem och 

motgångar. För att göra detta krävs det en kommunikationsstrategi. Samtidigt menar Huang et 

al. (2015)  att resurser och socialt stöd alltid finns att tillgå bara man vet var man letar. Det är 

dock viktigt att komma ihåg att arbetet fortfarande ligger på parternas axlar, men att 

reflektioner och hjälp ofta finns att tillgå från individer som varit i liknande positioner. 
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Kolb och Putman (1992) beskriver konflikter som en del av det organisatoriska arbetet. De 

menar att gruppkonflikter är en ofrånkomlig del i verksamheter. Forskarna lyfter fram hur 

konflikter skapas på olika fronter och att ett flertal faktorer ofta kan kopplas ihop till det. Ibland 

finns det skiljaktigheter mellan mål, syfte och tillvägagångssätt. I andra fall kan det handla om 

resursanvändning. I samtliga fall menar Kolb och Putman (1992) att en strategi måste existera 

för att motverka konflikter. Om det hanteras genom struktur, regler, kultur, värderingar eller 

annan strategi är upp till organisationen. Effektivt arbete mot konflikter genom kunskap leder 

till högre funktionerande organisationer och samarbeten. 

Basic (2012) fyller på med att samverkan kan vara mycket tidskrävande vilket kan gå ut över 

arbetet med mer väsentliga ting. Eftersom “tid är pengar” kostar det även att uppehålla 

relationer mellan olika parter. Vidare lyfts det fram att strävan efter samverkan och 

organisationsförändringar kan skapa konflikter. Ifall parterna är medlemsägda finns risken att 

de vill få sitt sagt, vilket kan försvåra dialogen. Motsägelser kring mål och intressen gör att 

samverkan går hand i hand med konflikter. Något som ytterligare kan vara en risk med 

samverkan är att det som kallas latenta spänningsförhållanden. Basics (2012) avhandling 

beskriver likt Kolb och Putman (1992) hur interna konflikter som utspelar sig bakom kulisserna 

kan påverka samverkan. Dessa interna konflikter kan komma de sina egna aktörers 

yrkesutövande eller från privata angelägenheter. Att man då ska addera vilja att försöka skapa 

samverkan med andra organisationer kan bidra till spänning och normkonflikter. 

 

Under rubriken 5.3 Kommunikation beskriver Holmqvist och Holsánová (1996) hur man som 

individ ser på en människa via kategorier. Likt dem så menar Kolb och Putman (1992) att 

konflikter ofta grundar sig på olika åsikter och värderingar som individen bär på. Yrke, kön, 

etnicitet och kultur är några faktorer som kan separera en grupp och resultera i uppdelning 

snarare än enhetlighet. Spänningar finns ständigt närvarande i grupper där minsta dispyt kan 

skapa en konflikt. Det som därför krävs är teoretiska ramverk och metoder för att ständigt 

arbeta för en positiv gruppdynamik och undvika onödiga intriger. 
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6. Resultat 
I detta kapitel redogörs studiens empiriska resultat. Kapitlet är uppdelad efter respektive 

respondent och utgår från studiens teoretiska tolkningsmodell. 

6.1 Respondent ett 
Nedan presenteras svaren från respondent ett. 
6.1.1 Samarbete 
Respondent ett framhäver att det finns flera olika typer av samarbete mellan kommun och 

idrottsföreningar på Arenastaden och att dessa sker på olika nivåer, exempelvis vid evenemang 

samt vid bidrags- och föreningsstöd. Respondenten upplever samarbetet överlag som bra och 

kan inte finna någonting som fungerar sämre. 

Ja, jag kan inte säga att det är något specifikt som fungerar mindre bra heller. Jag 
tycker vi har en bra dialog med varandra, absolut. 

Den svarande kommer in på hur hög tron från föreningarna är på Arenastaden i framtiden. 

Respondenten berättar att kommunen tillsammans med föreningarna haft träffar där man bland 

annat pratat om framtiden men också specifika punkter, bland annat trafik- och 

informationsfrågor. Från kommunens sida har man lovat att kalla samman en större visionsträff 

en gång om året. Det som ska ha diskuterats på det senaste mötet är bland annat svårigheterna 

att hitta på området ifall man inte känner till det väl och att det är någonting man vill förändra.  

Om man inte känner till området sen innan och vet var de olika arenorna ligger och 
så. Så det är också en viktig del, hur gör vi så att det blir både mer välkomnande 
rent estetiskt men också informativt, framförallt informativt, så man hittar rätt som 
besökare och utövare. 

Sedan tidigare har det pratats om att föreningarna tillsammans eventuellt skulle kunna ha 

gemensam administrativ personal för att kunna hantera exempelvis service- och biljettfrågor. 

Det ser respondenten inte några problem med, utan ser det hela som något gynnar samarbetet. 

Respondenten berättar att föreningarna möjligtvis inte är i behov av att täcka alla roller utan att 

man skulle kunna dela på vissa. 
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I ett dokument från 2012 lyfter fler föreningar från Arenastaden fram behovet av ett 

samverkansråd. När ämnet dyker upp nickar respondenten instämmande.  

Det som kom upp på den här visionsträffen som vi hade så var det bland annat 
behovet av att träffas. Och där var det ju bara inte de här lite större föreningarna 
som äger arenor utan [...] alla föreningar som bedriver sin huvudsakliga 
verksamhet på Arenastaden, så vi var ju lite drygt 30 personer där då. Och då var ju 
som sagt en av punkterna gemensamma mötesfrågor där man kan prata olika frågor 
och så. 

Respondenten tycker det är jättebra med ett samverkansråd, men vem som ska ansvara för ett 

sådant är oklart. 

[...] jag tror det är viktigt att någon tar ansvar och kallar samman så att det blir 
någonting av det. 

När samarbetet i framtiden diskuteras menar respondenten att det från kommunpolitiskt håll har 

gjort ställningstagandet att det är upp till föreningen att få samarbetet att fungera. Samtidigt är 

den svarande tveksam till att föreningarna lyckas axla det samarbetsansvaret helt själva. Detta 

beror på att föreningarna inte har organisationer större än vad som krävs. Allt handlar om vilken 

nivå man vill nå, enligt respondenten. Eftersom respondenten säger att fritidsförvaltningen inte 

fått uppdraget att ansvara för samarbetet så anses inte ansvaret ligga helt på det bordet heller. 

Respondenten har en positiv framtidssyn för Arenastaden men hur man ska nå till områdets 

fulla potential har den svarande ingen respons på.  Respondenten lyfter fram att det finns goda 

krafter och att det hela handlar om hur man ska sätta ihop allt.  

[...] det finns en vilja och ambition. Kan vi bara hitta förutsättningarna och sen tror 
jag någon måste leda detta och hålla det samman, så som jag ser det så har jag svårt 
att se hur det bara ska ske genom en grupp och inte någon som leder arbetet. 

6.1.2 Mål och syfte 
Trots otaliga dokument om Arenastaden är det svårt att finna ett nedtecknat syfte med 

samverkan på området. När respondenten frågas om det uppstår en ovisshet. Respondenten 

kommer åter in på att syftet med samverkan är att uppnå områdets fulla potential. 

[...] som jag ser det liksom så är det just för att man ska kunna utveckla och utnyttja 
varandras kompetenser och samverka det är ju så man utnyttjar den fulla potentialen i 
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området och det är väl det som är vinsten för oss alla. Ju bättre och attraktivare område 
lockar ju alla och det kan vi bara göra tillsammans. 

Den svarande menar på att om samverkan utvecklas blir Växjö Stads varumärke bättre och det 

kommer locka folk till att bo, idrotta och studera i staden. När respondenten sedan frågas om de 

mål som är skrivna i dispositionsplanen från 2009 kommer svaret att målen står kvar och 

ingenting har reviderats eller lagts till. Det berättas att man fortsatt står bakom dessa mål. 

6.1.3 Kommunikation 
Kring ämnet kommunikation pratas det först om hur och hur ofta man träffar de olika 

idrottsföreningarna. Det berättas också att ett Arenastadsråd tidigare fanns, men att det växte sig 

för stort och gjordes om till ett evenemangsforum. 

[...] dels så träffas vi ju fysiskt emellanåt. Vi har ju inga sådana jättetäta möten men 
annars så blir det mail och telefon beroende på behovet och fråga eller så. 

Generellt anser respondenten att kommunikationen fungerar bra då man periodvis träffar de 

arenaägande parterna i visionsträffarna och diskuterar olika frågor och ämnen. Dessa möten 

sker ungefär en gång per år. Möten med föreningar förlagda utanför Arenastaden men med sin 

huvudsakliga aktivitet på Arenastaden har bara genomförts två gånger. I övrigt lyfter 

respondenten fram att man träffas efter behov när någon påkallar till möten eller dylikt.  

För att göra kommunikationen lättare delades enligt respondenten den stora mötesgruppen upp i 

fyra mindre konstellationer där en person per grupp fick ansvaret att sammankalla respektive 

grupp.  

[...] hur ofta de kommer träffas, det vågar jag inte svara på. Men jag tycker det rätt 

bra att träffas en gång per år sen får det vara när det påkallas. Vi kan inte ha möte 

för mötets skull heller liksom eller så. 

Vidare berättas det att föreningarna ibland vänder sig till kommunen då kommunen är den 

neutrala parten i det hela och för att kommunen enklast kan sammankalla träffar. Känslan som 

finns enligt respondenten är att man fått upp strukturen för mötestillkallning och att man idag 

vet vem man ska vända sig till. 
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6.1.4 Risker  
När det ska samverkas finns det risker och konflikter som kan uppstå. Respondenten är dock 

positivt inställd mot denna kategori. Den svarande inser att det alltid finns risker med 

föreningar som ska samarbeta på en begränsad yta, särskilt om man har ett intresse av samma 

områden. Respondenten nämner att det finns föreningar som vill hyra in sig på de olika 

arenorna, men den svarande ser mest vinster i det hela. Det blir en ännu större samhörighet och 

en gemensam stolthet över Arenastaden. Betoning ligger enligt den svarande på att ifall kaos 

skulle uppstå så skapar det utveckling. 

Men jag är inte särskilt rädd för de riskerna jag är en sådan människa som ser att 
kaoset skapar utveckling. Även om det skulle skita sig i samverkan i något led det 
ju ändå det som skapar utveckling för då behöver man tänka nya banor och så. 

Avslutningsvis berättar respondenten att det inte finns några konflikter mellan föreningarna 

stationerade på Arenastaden och kommunen i nuläget.  

6.2 Respondent två 
Nedan presenteras svaren från respondent två. 

6.2.1 Samarbete 

Respondent två beskriver inledningsvis samarbetet i Arenastaden som positivt, trots att det är 

relativt nytt. Respondenten svarar med att det finns olika former av samverkan, exempelvis 

idrottsligt men också fastighetstekniskt. Samtidigt påpekar den svarande att inte alla i 

föreningarna jobbar ihop men det framhävs att samtliga står varandra nära och vill samarbeta. 

Man vill tillsammans finna utveckling för Arenastaden enligt respondenten. Den svarande 

beskriver de inledande samarbetsåren på Arenastaden som “trial and error”, det vill säga att 

man testar sig fram för att finna lösningar. 

Respondenten vill lyfta fram det idrottsliga samarbetet som positivt mellan föreningarna, men 

att det finns förbättringsåtgärder. Kring test- och träningsverksamheten, där High Performance 

Center har en huvudroll, anser den svarande att viljan verkligen finns där men sämre är det med 

det att ungdomarna kan försvinna från idrotten. Det lyfts upp ett exempel från ishockeyn där det 

enligt respondenten kan försvinna så många som 75 procent från en nystartad kull efter bara ett 
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år. Dessa ungdomar borde istället kunna komma till någon annan idrott och förening på 

Arenastaden, enligt den svarande.   

Vidare när det talas om hur samarbetet kan förbättras fortsätter respondenten att trycka på det 

tekniska. Den svarande menar att det ska kunna gå att hjälpa varandra betydligt mer.  

Det är mycket teknik i anläggningarna, rätt likartad sådan kan man säga. Det är 
datateknik och det är annan ventilationsteknik och sådant. Den delen borde man 
kunna jobba tillsammans mycket mer. 

Ytterligare ett exempel som lyfts fram är att idrotterna och föreningarna på Arenastaden har 

sina säsonger under olika tider på året, vilket borde kunna utnyttjas. Det nämns också att 

biljettsystemen på Arenastaden idag inte är de bästa. 

Man borde kommit längre på till exempel det här med gemensam boknings-, 
biljettsystem. Ett ställe där man samsas, dit folk kan gå och boka sina biljetter, 
hämta ut biljetter och så. Det kan möjligen bero på att man är alla är så unga i sina 
organisationer, att man försöker hitta sin form.  

Vidare talar respondenten om att föreningarna på Arenastaden vill arrangera större evenemang 

tillsammans utöver de event som respektive förening stundtals anordnar. Det nämns en 

ungdomstävling i flera idrotter som start, för att sedan utöka till SM-veckan och slutligen 

ungdoms-OS. För att kunna klara detta krävs det dels en simanläggning, men också att 

samverkan blir bättre enligt den svarande. För att förbättra det är respondenten positivt inställd 

till ett samverkansråd. De befintliga mötena uppskattas, men för att ta det till nästa nivå vill den 

svarande ha ett permanent råd för att diskutera Arenastadens utveckling. Respondenten tycker 

ansvaret borde ligga på Växjö kommun eftersom det inte ingår i den organisatoriska strukturen 

hos idrottsföreningarna. Utöver att diskutera evenemang måste det också diskuteras andra 

frågor, enligt respondenten.  

[...] det kan vara trafikfrågor, säkerhetsfrågor och framför allt att vi ska veta om 
varandra. Vad är på gång i form av tävlingar, evenemang? Att vi kan se till så inte 
alla evenemang kommer samma helg utan kan hitta en bra fördelning. 

När den svarande får chansen att lyfta fram sin organisations största resurser och kompetenser 

som man skulle kunna bidra med i ett samarbete väljer respondenten att lyfta fram 

verksamhetens organisering kring funktionärer. Sammanfattningsvis om samarbetet säger den 
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svarande att det måste läggas krav på kommunen ifall Arenastaden inte ska bli någon dagslända 

utan istället bli det centrala navet för svenska idrottsevenemang. 

6.2.2 Mål och syfte 
Målen som skrevs ned för Arenastaden 2009 står enligt den svarande kvar och hens förening 

står även bakom dessa. Respondenten menar dock att dessa mål är något som fler borde ta i 

beaktning under den dagliga verksamheten.  

Det är viktigt, det står nog egentligen saker som vi föreningar inte tittar på sådär 
varje dag men det skulle man egentligen göra en liten tavla av det, med ledorden.  

Respondenten berättar att hens förenings mål just nu mot Växjö kommun är att kunna 

uppgradera Värendsvallens utrustning, såväl teknisk som materiellt. Ett sekundärt mål gentemot 

kommunen är att locka till sig grundskoleelever att testa på idrott. Respondenten berättar att 

man tagit fram ett avtal som säger att alla grundskoleelever får utnyttja deras arena gratis. Att 

då kunna föra en dialog med idrottslärare på skolorna är enligt respondenten viktigt.  

Likt tidigare nämner respondenten viljan att kunna arrangera större evenemang föreningarna 

tillsammans och att det faktiskt varit ett syfte från start, även om det kanske inte är nedskrivet. 

Enligt den svarande är tanken är att föreningarna tillsammans ska kunna driva gemensamma 

aktiviteter, något som inte kommit loss än.  

6.2.3 Kommunikation 
Möten mellan föreningarna och Växjö kommun berättar respondenten ofta sker spontant, 

exempelvis vid luncher. Någon gång varannan månad träffas man också i grupperna som 

fritidsnämnden har kallat till, enligt den svarande. Anledningen till att mötena ser ut som de gör 

beror enligt respondenten på att alla föreningar är upptagna med sitt, vissa mer än andra.  

Alltså, man kan säga att friidrotten, innebandyn, fotbollen har väl inte visat den där 
stora starka kommersiella driften. Medan Lakers, och det har med ledingen att göra 
också. Anders Öhman har varit en sådan här som hela tiden som vill 
kommersialisera hela tiden och har bättre förutsättningar för det också naturligtvis 
och driver också en helt annat kommersiell verksamhet i sin sport. Vi har ju inte, vi 
säljer lite hamburgare, korv och kaffe på tävlingar när det. Men det är ju inget 
storskaligt. 
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När det gäller kommunikation och information känner respondenten att Arenastaden borde 

kunna fungera som ett nav för hela Kronobergsregionen. Att Smålandsidrotten finns på plats på 

Arenastaden ser respondenten som något som gynnar satsningen eftersom förbundet för 

konstant dialog med föreningarna utanför området. För tillfället anser respondenten att man inte 

har nått dit, men får att nå dit menar den svarande att man skulle kunna använda sig mer av 

varandras kompetenser, tränings- och ledarutvecklingsmetoder. Respondenten menar dock att 

det är viktigt att inte se Arenastaden som någon form av sluten plats, den ska vara central men 

ändå öppen. 

Nu ska vi inte säga att alla resurser ska hamna på Arenastaden. Andra måste ju 
också få del av idrottsliga satsningar. 

6.2.4 Risker 
En risk som respondenten är medveten om är att det kan skapas idrottslig avundsjuka på ett 

sådant begränsat område. Det ska inte ha uppstått än, men risken finns där. Anledningen är att 

idrottsligt framgångsrika lag kan komma att dra till sig majoriteten av sponsorerna och medial 

uppmärksamhet. Eftersom konkurrensen har ökat anser respondenten att det har ställts allt 

större krav på alla att marknadsföra sig och sälja och där är vissa föreningar ett steg före övriga. 

På frågan om det funnits eller finns några konflikter mellan föreningarna på Arenastaden tar 

respondenten upp Växjös två friidrottsföreningar. Det berättas att åsikterna kring hur man 

bedriver en friidrottsförening skilt sig rejält och att vid uppstartsfasen fanns en del 

meningsskiljaktigheter mellan parterna. I nuläget har man dock kommit ur den fasen och idag 

finns det inga konflikter mellan föreningarna, enligt den svarande.  

De sköter sitt, så sköter vi vårt. Att försöka förhindra inblandning och sådär 
renodla det. Det känns som vi kommit över den här första konfliktsfasen om man 
säger så. Och det har ju lite med personlighet att göra, man är lite olika som person 
och hur man vill att saker ska drivas. Nu har vi, jag hoppas och tror att vi lagt det 
bakom oss. 

Avslutningsvis berättar respondenten att stämningen mellan hens förening och övriga parter är 

god.  
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6.3 Respondent tre 
Nedan presenteras svaren från respondent tre. 

6.3.1 Samarbete 
Respondent tre berättar att samarbetet på Arenastaden har varit varierande genom åren. Initialt 

så hade man inte egentlig kontakt mellan föreningarna. Istället samarbetade man betydligt mer 

med kommun och NCC, som byggde arenan. Efter att arenan stod klar så säger respondenten att 

man har börjat samarbeta betydligt mer i de konstellationer som finns idag. 

Man kan säga att det finns ett Arenastadsrådsmöte där ordförande plus 
representanter från kommunen är med. Och det har väl varit en kanske fem, sex 
gånger vid behov så har vi suttit ner och diskuterat. 

Generellt sett så känner respondenten att samarbetet har fungerat bra. Den svarande förklarar att 

alla har samma ambition att få till bra arenor på ett bra idrottsområde. Vidare lyfter 

respondenten fram att ansvaret för samverkan på Arenastaden skiftat genom tiden. 

Inledningsvis berättas det att Växjö kommun hade ett helhetsansvar innan de frånsa sig allting, 

för att numer åter börja dra i samverkanstrådarna. Respondenten berättar att det delvis kan bero 

på att det bytts en hel del personal på Växjö kommun. Den svarande förklarar att det bör vara 

någon från kommunen som tar ansvaret och att det är den person som samlar in information, 

håller informationsträffar och så vidare. Att skapa någon samordnande funktion mer tydligt 

anser den svarande vara av vikt.  

När det talas om en gemensam administrativ personal så förklarar den svarande att det på sikt är 

nödvändigt. Respondenten förklarar dock en orsak till varför det inte har sett ut så sedan start.  

Sen har ju, kan vi säga varje bygge och varje förening har ju tvingats egentligen att 

fatta egna beslut och inte gemensamma. Och sen så bli det väl kanske en 

förändring sen men just nu har det varit så. Det har ju varit nödvändigt [...], de har 

ju varit tvungna att fatta sina beslut innan vi visste hur vår arena skulle se ut.  

Vid fråga om gemensamt samverkansråd är den svarande positivt inställd. Respondenten lyfter 

fram att det är viktigt att behålla Arenastaden som ett idrottsområde. Den svarande förklarar att 

det kan krävas lite mer idéer och engagemang för att kunna arrangera större evenemang och få 
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till bättre kommunikation. Just nu, efter att arenorna stått klara, berättar respondenten att 

föreningarna går in i en annan roll, det gäller att förvalta den stora resurs som arenorna ändå är. 

Vidare talas det om hur forskning påvisar att det i ett samarbete är bra att utnyttja varandras 

kompetens och resurser i ett samarbete. Respondenten nickar instämmande och menar att hens 

förening i detta fall har goda resurser att bidra med  

Dels har vi ju varit med i eliten länge. Jag måste säga att vi kan det här, hur man 
bedriver en förening som är elitinriktad. Eller elitförberedande. Vi har väldigt bra 
tränare som jobbar runtomkring i vår verksamhet. Vi har en tight organisation som 
klarar av större evenemang, [...] där vi då får ihop snabbt ett antal hundra personer 
som jobbar mot samma mål och kan de här bitarna.  

6.3.2 Mål och syfte 

Respondenten förklarar hur de fortfarande står fast vid målen från dispositionsplanen som 

skrevs 2009 men berättar samtidigt om hur kommunen har ändrat sina långtgående planer från 

ett renodlat idrottsområde till en stadsdel med bostäder, restauranger och kommersiella lokaler. 

Dessa planer tycker respondenten inte riktigt hänger ihop med det som skrevs 2009. Den 

svarande har dock full förståelse för att kommunen vill se den utvecklingen. 

Respondenten berättar att föreningarna på Arenastaden har en del beröringspunkter. Bland 

annat diskuterar man om restaurangverksamheten på området. Målen gentemot Växjö kommun 

berättar respondenten är mestadels ekonomiska.  

Rent ekonomiskt är det ju, på något sätt att, man känner en trygghet i 
verksamheten. Samtidigt skapas en möjlighet att utveckla det. För det krävs ju nya 
investeringar och man ser ju hur det funkar. Det ju som att flytta in i ett nytt hus 
helt plötsligt så kanske man behöver flytta en vägg eller öppna upp en vägg man 
tänker här kan vi inte ha det och så vidare. 

Föreningens sportsliga resultat hävdar dock inte respondenten ska ha påverkat målen gentemot 

kommunen eller andra föreningar på Arenastaden.  

Respondenten förklarar vidare att det inte finns något nedtecknat syfte med samverkan på 

Arenastaden. Den svarande förklarar dock nödvändigheten av att ha någon som driver frågorna. 

Då föreningarna ofta ser till sitt eget så krävs det enligt den svarande någon som lyfter de 

gemensamma beröringspunkterna  
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6.3.3 Kommunikation 
Respondenten förklarar att dagens kommunikation med föreningarna och kommun ofta sker 

spontant. Det brukar inte ske bokade möten och när väl alla parter ska träffas hamnar det i knät 

på kommunen, enligt den svarande. Respondenten förklarar att hen inte är nöjd med det, men 

att det av naturliga skäl blir så, eftersom föreningarna ofta har fullt upp med sin egen 

verksamhet. Den svarande förklarar att det förmodligen kommer fortsätta vara så även i 

framtiden. 

Kommunikationen med Växjö kommun kan enligt respondenten inte alltid vara helt enkel 

eftersom det inte bara en är part att diskutera med utan ibland upp emot fem stycken. 

Både kultur och fritid, fastighetsägaren Vöfab där uppe, det är kommunstyrelsen 
och det kan vara någon politiker och det är någon annan… ja. Som är berörda av 
det. Bland annat så har det ju varit skolprojekt där uppe, där man då från skolans 
sida på kommunen, arbete och välfärd bland annat varit inblandade i det. 

Slutligen på ämnet kommunikation tar respondenten upp att man har kontakt med andra 

föreningar inom samma idrott runt om i distriktet. Via regelbundna möten tar man enligt den 

svarande bland annat upp spelar- och ledarutveckling. Man bjuder också in dessa föreningar för 

att anordna tävlingar på arenan man äger. Tanken är att föreningarna ska höja nivån på sin 

verksamhet och se till så att den specifika idrotten ska bli bättre i Kronoberg. 

 

6.3.4 Risker 

Respondenten är väl medveten om att det alltid finns risker när man ska samverka, men är inte 

orolig för det ute på Arenastaden. Anledningen enligt respondenten är att hens förening 

egentligen inte har fler beröringspunkter med grannföreningarna på Arenastaden än med någon 

annan förening runt om i staden. Trots att man delar på en begränsad yta menar respondenten 

att man på ett sätt är isolerade från varandra då man rent fysiskt inte har någonting med 

varandra att göra. Hade det enligt respondenten istället varit så att man hade haft Arenastadens 

verksamhet under ett och samma tak hade nog beröringspunkterna varit fler och då också 

riskerna större. Som det ser ut i nuläget finns dock ambitionen att förbättra området genom att 

göra det tillsammans.  
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Vi har en ambition, vi ska göra det bättre för alla genom att göra det tillsammans. 
Det finns alltid en risk att någon part ser mer till sitt eget och det måste man göra. 
Jag har ju ett par 1000 medlemmar på årsmötet som jag ska kunna stå till svars för 
och säga att vi, det är för föreningens bästa vi fattar alla beslut. 

Respondenten förklarar att det är viktigt att gå in i ett samarbete med liknande förutsättningar. 

Om varje förening inte gör det så kommer det resultera i ännu större skillnader i sin syn på de 

områden och ämnen som diskuteras. 

Vidare talas det om eventuella risker rörande sponsring sedan Arenastadens uppstart. 

Respondenten säger då att det inte varit negativt för hens förening att idrottsföreningarna 

samlats på en begränsad yta, utan snarare att företagen upptäckt liveidrotten på ett bättre vis och 

således blivit mer intresserade av att investera pengar i de olika klubbarna. 

Respondenten förklarar att det inte förekommit några intriger eller bråk med varken 

föreningarna på Arenastaden eller med Växjö kommun. Den svarande förklarar att föreningarna 

byggt en större förståelse för varandra när man är fastighetsägare och inte bara en hyresgäst till 

kultur- och fritidsförvaltningen. Sedan Arenastadens begynnelse har det enligt respondenten 

istället skapats ett förtroende mellan idrottsföreningarna och kommunen 

6.4 Respondent fyra 
Nedan presenteras svaren från respondent fyra. 

6.4.1 Samarbete 

Respondent fyra förklarar hur samarbetet på Arenastaden till en början knappt existerade. 

Föreningarna var fullt uppe i sitt eget arbete med att bygga och stabilisera vardera arena 

respektive verksamhet. Dock har det successivt förbättrats och utvecklats. 

Men senaste två åren tycker jag samarbetet har utvecklats väldigt positivt på 
Arenastaden. Det som vi upptäckte rätt så snart var: vem äger egentligen frågan? 
Den blir lite svårt för alla vi här uppe på Arenastaden, alla arenor och alla 
föreningar så har vi väldigt mycket med vårt vardagliga, så att säga. Så det är ju 
svårt att säga nej men [...] ni är störst, ni får ta hand om den frågan. För så enkelt är 
det inte. Det måste vara någonting som man använder och någon som äger frågan. 
Och det har vi haft uppe nu i år så nu har ju faktiskt kommunen tagit på sig då att 
de äger frågan att vara sammankallare runt Arenastaden då. 



”Att samtala är att tänka tillsammans”- En studie om samverkan på Arenastaden i Växjö 
 

47	  
	  

Respondenten fyller på med att kommunen är sammankallare, som förening avrapporterar man 

till dem. Kommunen är också den part som sammankallar visionsträffar med jämna mellanrum, 

enligt den svarande, som också berättar att föreningen självklart är positivt inställda till det. 

Respondenten berättar att man redan idag använder sig av varandras faciliteter men samtidigt 

lyfter respondenten fram att samarbetet skulle kunna effektiviseras ännu mer. Respondenten 

menar att man redan från början skulle tänkt mer som en enhet. Exempelvis lyfter den svarande 

fram att det i varje arena finns en mediastudio, istället för att ha en centraliserad anläggning 

som TV och radio bara kan komma och koppla upp sig mot. 

När samarbetet kring Arenastaden fortsätter att diskuteras nämner respondenten ett antal 

områden som kan förbättras. 

Jag tror att vi har jättemycket mer att samarbeta runt ledarförsörjningen till 
exempel. Där tror jag vi skulle kunna hitta samordningseffekter som vi inte bara 
skrapar vid på ytan. Där är ju den stora utmaningen vi står inför egentligen så är det 
att rekrytera ledare. Den är inte självklar, det är den inte. Runt den biten så finns 
det nog väldigt mycket att göra. Jag tror också att man vill hitta träningsformer som 
vi skulle kunna göra gemensamt.  

Respondenten trycker på att det är viktigt att inte ha ett begränsat tankesätt, utan istället vidga 

sina vyer när möjligheten finns. Respondenten bygger vidare på resonemanget och benämner 

nödvändigheten av att hitta en synergieffekt inom samarbetet. Det är inte bara det idrottsliga 

som lyfts, utan även tron till att kunna dela en del personal och biljettservice.  

Jag fattar inte varför det inte finns en central kiosk där jag kan köpa mig ett 
presentkort egentligen. Du kan göra det på Grand Samarkand, du köper ett 
presentkort till Grand Samarkand. Du köper ett presentkort för Arenastaden i 
vilken arena du vill. Samla ihop dem funktionerna. 

Vidare betonar den svarande hur en gemensam hemsida skulle kunna vara effektivt för hela 

området. 

Jag menar kommer du till Växjö så kanske du söker på ”finns det innebandy?” och 
så vidare men då kanske du inte har koll på att, fan en timma senare börjar en 
fotbollsmatch där inne. Det är ju häftigt. Att man har mer den funktionen. Då tror 
jag man skulle kunna dra lite mer folk till varandra på det sättet. 

Till framtiden berättar respondenten att föreningen tillsammans med de andra stora 

idrottsföreningarna på Arenastaden har långtgående planer på att arrangera en ny form av stor 
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turnering. Tanken är enligt den svarande att tävlingar i innebandy, fotboll, ishockey och friidrott 

ska arrangeras under samma styre samt att en stor invigning och avslutning ska styras upp. Det 

här menar respondenten är ett sätt att vidga vyerna, att konstant bredda och att skapa 

utveckling. I samband med resonemanget diskuteras även resurs- och kompetensutnyttjning. 

Respondenten beskriver hens förening som en verksamhet med många kvalitéer att dela med 

sig av 

Den kompetensen vi har där, historiskt sett. Så skulle jag nog påstå att vi i [...] har 
nog en erfarenhet av att utveckla ungdomar. Som vi faktiskt skulle kunna hjälpa 
andra med. Där vi har då, hittat ett koncept som vi märker funkar som utvecklar 
alla ungdomar. Inte bara dem som är bäst. Som vi har jobbat vidare på. 

Avslutningsvis under samtalet om samverkan berättar respondenten att tron på Arenastaden är 

väldigt stor och att katalysatorn i det hela måste vara Växjö kommun.  

Vi tror verkligen det här kommer bli en stad i staden. Men inte bara med idrott, det 
kommer bli så mycket mer. Jag tror, ärligt talat, att det kommer bli mer än det. Jag 
tror definitivt på den. 

6.4.2 Mål och syfte 

Målen i dispositionsplanen från 2009 står föreningen fortfarande fast vid enligt den svarande, 

men målen är ännu inte uppnådda utan det gäller att fortsätta sträva mot dessa. Detta ska enligt 

respondenten ske genom att få utbildning, ökad kommersialisering och bostäder till 

Arenastaden. För respondenten finns en önskan om att inte bara Växjöbor ska söka sig till 

området utan också media.  

[...] så fort SVT, TV4 eller vilken sportkanal ska tänka på ”var ska vi sända ifrån” 
så ska det naturliga valet vara Växjö, oavsett vad det är. Dom ska bara vilja komma 
hit. Vi ska ha byggt upp ett så välsmort maskineri. Det ska vara enkelt för dem att 
komma hit, det ska vara smidigt att bara koppla in sig. Det ska vara bra service på 
plats. 

Respondenten anser det viktigt att kunna använda sig av resurserna och anläggningarna man 

har, för att få människor till Arenastaden. Exempelvis nämns det att High Performance Center 

kan fungera som lockbete. Det idrottsliga ska vara en motivering för människor att ta sig till 

Växjö. Respondenten fortsätter med att berömma samarbetet föreningen har med Växjö 

kommun. Respondenten menar att föreningen själv inte klarar att uppnå sina mål utan 
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samarbetet som finns med kommun. Arbetet som sker tillsammans ser respondenten inte bara 

som positiv för Arenastaden, utan för hela Växjö. 

Vidare beskriver den svarande att ett nedtecknat syfte med samverkan aldrig kom till i 

begynnelsen av Arenastadens korta historia. Från början fanns en oklarhet i vem som ansvarar 

för vad, men enligt den svarande har syftet genom året kristalliserats till att utveckla samverkan. 

En effektivisering att vi inte springer och gör samma sak flera gånger utan att vi får 
kortare från ax till limpa och framförallt då också att vi hittar en synergieffekt på 
det hela. För det här blir inte bättre än vad vi gör det till. 

6.4.3 Kommunikation 
Det finns två olika typer av kommunikation mellan föreningarna enligt respondenten. Dels har 

man ett Arenastadsråd en gång i månaden och dels finns det samverkansträffar där Växjö 

kommun är inblandade, dessa sker en gång per halvår. Utöver det förklarar den svarande att 

föreningarna oftast träffas spontant, kanske över en lunch eller liknande. Under träffarna med 

kommun och föreningar lyfts större frågor som därefter delegeras ut och var och en får jobba 

vidare med tilldelat ämne.  

Vidare förklarar respondenten att samverkan nödvändigtvis inte behöver ha kontinuerligt 

kommunikation, då respektive föreningar ofta har fullt upp med egna uppgifter och ärenden. 

Däremot kunna använda varandra i stora beslut eller frågor, likt man försöker göra i nuläget. 

Vidare fortsätter respondenten med att beskriva att det förs en hel del kommunikation även med 

föreningar utanför Arenastaden.  

För att, vad ska man säga, få till ett samarbete att man bygger det för Växjös bästa. 
[...] Så där är det en dialog. Men visst skulle man få som man ville då skulle man 
egentligen få upp handbollen hit också det hade varit optimalt. Men nu ligger de 
där det ligger med sin hall där så det kommer ju liksom inte hända.  

6.4.4 Risker 
Vid tal om risker i samarbeten förklarar respondenten att det inte finns några direkta faror 

eftersom föreningarna inte konkurrerar med varandra rent idrottsligt. Den svarande menar att 

man i praktiken skulle kunna fokusera på sin egen verksamhet och låta kommunen sköta 

mellanytorna, men eftersom man vill samarbeta känner respondenten att banden endast har 
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stärkts mellan föreningarna. Mellan respondentens förening och vissa andra föreningar på 

Arenastaden ska relationen ha blivit ännu tightare. Detta menar respondenten har skapat ett mer 

“vi-tänk”. Man ser inte bara till föreningens bästa utan även till hela Växjös.  

Den svarande upplever inte heller någon större ekonomisk risk med att föreningarna delar på en 

begränsad yta. Då det olika lagen spelar på skilda nivåer kan exempelvis sponsorer och företag 

söka sig till den förening som passar deras prisnivå, vilket gynnar alla.  

Vi känner inte att vi sitter i en konkurrenssituation för vi kan inte mäta oss med 

[...]. Utan vi tror istället att vi har hittat en, vår plats på marknaden, för det finns 

dem som inte lägger de pengarna som de gör på [...]. De har inte de pengarna. Då 

kan de synas här. Och då har man ändå fått upp ögonen för det här området. 

Avslutningsvis berättar respondenten att det aldrig funnits några bråk eller konflikter varken 

mellan idrottsföreningarna eller mellan idrottsföreningarna och Växjö kommun, i alla fall inte 

vad respondenten själv känner till. Istället lyfts kommunen fram en sista gång som en stark kraft 

i projektet som heter Arenastaden.  

6.5 Respondent fem 
Nedan presenteras svaren från respondent fem. 

6.5.1 Samarbete 
Respondent fem beskriver hur samarbetet på senare tid tagit fart. Under uppstarten av 

Arenastaden hade föreningarna fullt och med sin egen verksamhet vilket resulterade i att man 

som förening fokuserade mycket på sig själva. Idag har man enligt respondenten konkretiserat 

samarbetet och tar mestadels upp praktiska frågor när föreningarna och kommunen träffas. 

Exempel på en sådan fråga är trafikfrågor, som förening ser som bristfällig. Respondenten anser 

att ett samarbete måste växa fram naturligt istället för att tvinga fram det. Den svarande är 

överlag nöjd med samarbetet och anser att kommunen gör ett bra jobb med att “pusha” 

föreningarna.   
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Respondenten tar upp att samarbetet också kan handla om föreningsöverskridande aktiviteter. 

Ett problem den svarade tillsammans med gymnastikföreningen Dackegymnasterna noterat är 

de stora skillnaderna på könsfördelningen i de olika föreningarna.  

Sen har vi pratat om sådana här saker som att gymnasterna består ju till allra största 
del av tjejer. Vi har ju tjejer här, men det är ungefär 30-35 procent tjejer sen resten 
killar. Kan vi göra någonting tillsammans då? För att liksom fördela det här. De 
upplever ju att dem har för lite killar så det är ju sådana saker, som man också kan 
samverka om. 

Respondenten anser att det skulle kunna vara till en fördel i vissa aspekter att ha en gemensam 

administrativ personal, men att det också handlar om vad kommunen vill och hur mycket de vill 

satsa. Vidare är respondenten öppen för ett samverkansråd men förklarar samtidigt att det redan 

sker regelbundna träffar.  

Respondenten har planer för framtiden och säger att det hänger mycket på vilka personer som 

finns i de olika organisationerna för att samarbete till mångt och mycket är personlighetstyrt. 

Respondenten menar att det för framtiden är viktigt att använda varandras resurser mer för att 

effektivisera samarbetet. I samband med det nämner den svarande TV- och webbsändningar 

som föreningens största resurs och är nöjd över att kunna dela med sig av det, vilket man nu gör 

till bland annat en grannförening. 

Vidare diskuteras framtiden för Arenastaden och den svarande är positivt inställd. Bland annat 

berättas det att det finns tankar om att starta ett gemensamt idrottsfritids på Arenastaden där 

ungdomar och barn ska kunna samlas.  

Med kanske lite läxhjälp och lite annat. Det fanns ju sådana här saker en gång i 
tiden [...]. För många år sedan. Det var väldigt populärt. Då fick ungarna testa på 
olika idrotter. Men nu när vi är här, fasen, då skulle vi kunna köra det här. Vi har 
lokaler, vi har kiosker, vi kanske till och med kan få mellanmål och så vidare. Vi 
har utbildningsrum. 

6.5.2 Mål och syfte 
När det talas om mål och syften går respondenten igenom målen från 2009 och berättar vilka 

hen tycker är uppnådda och vilka som inte är det. Till en början beskriver den svarande att man 

inte tycker att idrottsområdet kompletterats med kommersiella byggnader, vilket mål ett säger 

ska ske. När mål två, som behandlar miljöaspekter tas upp, berättar respondenten att man är 
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nöjd. Som exempel tar respondenten upp Fortnox Arena och förklarar att det är en energisnål 

byggnad och att den är byggd utifrån de önskemål som finns rent utseende- och 

säkerhetsmässigt. Det sista målet som tas upp behandlar samarbete mellan föreningarna och 

utvecklingen av HPC.  

Alltså jag har ju tyckt att HPC var fel från början av den orsaken att man gapade 
efter för mycket. Alltså, det måste finnas en ekonomisk rimlighet i det. Och man 
kan inte förvänta sig kommunen ska betala allt. Nu är det ju så att… det är ett 
Lakers-bolag som driver verksamheten. 

Det är inte första gången respondenten tar upp de ekonomiska premisserna som viktigt i 

samverkan. Det nämns tidigare att det krävs pengar för att kunna uppnå målen man har satt upp. 

Vidare beskriver den svarande att man inte har några satta mål med andra föreningar gällande 

samverkan, förutom med en förening. Istället handlar det om att hitta praktiska lösningar med 

varandra. Gentemot kommunen å andra sidan berättar respondenten att man har satta mål att 

man vill nyttja lokalen och att man vill få dit evenemang. Där berättas det att Växjö & Co 

spelar en huvudroll, som respondenten berömmer. Anledningen till att man vill arrangera 

evenemang, och inte bara idrottsliga, berättar den svarande beror på att man då kan locka till sig 

intresse för klubben och för arenan från personer utanför Växjöområdet. Att det finns tillgång 

till olika arenor, med olika publikkapacitet, tycker den svarande är viktigt för områdets 

mångsidighet.  

6.5.3 Kommunikation 
Respondenten menar att det är den första kommunikationen som är den viktiga. När man väl 

känner varandra så är det lättare att upprätthålla en dialog. Respondenten berättar att det oftast 

sker spontana träffar och då är det just en fördel att man känner varandra väl. Organiserade 

möten, där kommunen är inblandade, berättar den svarande sker “hyfsat regelbundet”. När det 

pratas om förändring tas det upp att kommunikationen mot samhället måste bli bättre från 

Arenastaden. Respondenten tar upp informations- och ljustavlor som kan berätta vad som är på 

gång att hända i Arenastaden. Det tas också upp att det pratas om en gemensam hemsida, men 

den idén är respondenten inte lika positiv till. 
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Även kommunikationen med föreningar utanför Arenastaden är för respondentens förening 

viktig.  

Så är ju vi ledande förening för vår sport i regionen. Och då har vi ett ansvar att 
kommunicera och ha en relation också till föreningarna runt omkring. Sen kanske 
det finns de som inte tycker om det som tycker liksom ”ja vad fan men dem där är 
ju stora?” Men generellt sett tycker jag vi har bra förhållande till andra föreningar. 
Och det ju viktigt för vi behöver ha in de människorna, de ungdomarna. De 
människorna för att vara publik hos oss. Det därför de åker en bit då. Så det är 
jätteviktigt. 

6.5.4 Risker  
Respondenten menar att det inte finns några större risker med att dela idrottsverksamheter på en 

begränsad yta. Det nämns att det kan vara en risk att konkurrera om samma sponsorer och 

evenemang, men samtidigt säger respondenten att föreningen i takt med de idrottsliga 

framgångarna och flytten till Fortnox Arena har fått fler sponsorer.  

Att föreningarna på Arenastaden är på olika nivåer rent idrottsligt ser inte respondenten som 

något problem, man är snarare glada för föreningarnas framgångar. Spänningar mellan 

föreningarna på Arenastaden upplever respondenten som obefintliga, men däremot kan det 

ibland uppstå irritation inom den egna idrotten då den svarandes förening kan upplevas som för 

platstagande. Det tas åter upp att samarbete och konflikter beror på personlighet.  

Avslutningsvis berättar respondenten att samarbetet med kommunen alltid har varit bra och att 

det inte finns eller har funnits några konflikter.  
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7. Analys 
I detta kapitel redogörs studiens analys. I avsnittet kommer den tidigare forskningen ställas i 

relation till resultatet för att med den hermeneutiska vetenskapsteorin försöka skapa en 

helhetsbild. Analysen har likt resultatet delats in efter den teoretiska tolkningsmodellens fyra 

kategorier.  

7.1 Samarbete 
Samarbetet på Arenastaden är enligt alla respondenter idag bra, men långt ifrån perfekt och med 

frågor att utveckla. Det pratas om att samarbetet sker på olika nivåer och kring olika ämnen, 

exempelvis idrottsliga och fastighetstekniska. Det lyfts från respondenternas håll att man gärna 

vill ha ett permanent samverkansråd och att det borde finnas möjlighet att samarbeta runt olika 

områden. 

Något som genomsyrade fyra av fem intervjuer var oklarheten kring “vem äger frågan?”, för att 

citera respondent fyra. Utifrån dessa intervjuer går det se likheter kring att varken föreningarna 

eller kommunen riktigt vet vem som ska ansvara för att samarbetet går framåt. Två av 

föreningarna tycker att det borde ligga på Växjö kommuns bord att ansvara för att förtydliga 

och skapa ett permanent samverkansråd för att utveckla området. Respondent ett hävdar att 

Växjö kommun inte har fått uppdraget tilldelat sig och att det därför inte är deras jobb att 

ansvara för samarbetet, utöver de träffar som Växjö kommun faktiskt har sammankallat. 

Respondent ett är dock tydlig med att det från föreningarnas sida blir svårt att ansvara då det 

egentligen inte ingår i deras ordinarie verksamhet. Detta instämmer två av fyra föreningar med. 

Att det ser ut på detta vis stämmer bra ihop med det Hjortsjö (2006) skriver. Enligt henne är det 

ofta samarbetsprocessen som är problemet och inte omgivningen. Respondenterna förklarar att 

de trivs med varandra och har bra relationer, men eftersom det är flertalet aktörer inblandade 

leder detta till vad Hjortsjö (2006) kallar för koordineringsproblem. Orsaken till detta menar 

hon sker efter otydliga ansvarsområden och roller. Fischbacher-Smith (2015) menar att det är 

viktigt att sprida ut ledarskapet i organisationer för att undvika hierarki. I nuläget vill tre av fem 

av respondenterna lägga ansvaret att förtydliga och sammankalla regelbundna träffar på någon 

annan part, vilket bevisligen inte fungerar optimalt.  
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Samtliga respondenter nämner flertalet områden att kunna samarbeta kring. Respondent två 

trycker på att man borde kunna samarbeta kring tekniken som finns i arenorna och gemensamt 

biljettbokningssystem. Att förtydliga informationen på och om området, exempelvis via 

hemsida och skyltar, tas upp i fler än en intervju. Tre respondenter talar om att man frekvent 

diskuterar trafikfrågor medan respondent två och fem talar om att motverka ojämn fördelning 

mellan killar och tjejer inom idrotterna som bedrivs på Arenastaden. För att kunna lyckas med 

dessa olika typer av framtidsfrågor måste samarbetet enligt Hjortsjö (2006) vara 

professionsövergripande. Denna typ av samarbete sker när parterna på ett jämbördigt plan går 

in i ett samarbete som bygger på förståelse för varandras handlingsutrymme och kompetens. Att 

utnyttja varandras kompetens och resurser är något som Hjortsjö (2006) skriver kan öka 

samarbetets effektivitet. 

Vidare om ämnet skriver Macdonald och Chrisp (2005) om hur alla organisationer har styrkor, 

men ingen organisation kan göra allting på egen hand. Därför är det viktigt att hitta ny styrka 

utifrån. Ett av sätten att göra detta är att ta in externa människor i den befintliga organisationen, 

det vill säga att ingå i samarbeten. När det talas om vilka resurser respektive respondents 

förening innehar beskriver respondent två att deras kompetens är att kunna utveckla en förening 

med starka ideella krafter, respondent tre talar om deras organisation som erfaren inom elittänk, 

respondent fyra propagerar för sin förenings framgångsrika ungdomsutveckling medan 

respondent fem framhäver deras tekniska färdigheter. Då en förening har fått ta del av det 

respondent fem beskriver som sin största kompetens borde samarbetet mellan parterna ha 

effektiviserats, enligt Hjortsjö (2006). Enligt Proaps och Kennedy (2014) är det av vikt att våga 

utnyttja varandra på detta vis och bryta sig ur den komfortabla zon som individer och 

organisationer kan hamna i. Detta är viktigt för att bredda, förstå och kunna få olika perspektiv 

på arbetssätt.  

Sammanfattningsvis råder det förvirring kring vem som ska förtydliga samarbetet och ta det in i 

framtiden. Det finns många tankar och idéer om vad man vill samarbeta om, men eftersom man 

inte vet hur det ska ske råder koordineringsproblem. Respondenterna är medvetna om sina 

resurser, men enligt respondenterna utnyttjar man inte dessa optimalt alla gånger. Enligt 
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Hjortsjö (2006) krävs det en medvetenhet om varför man samarbetar för att kunna få ut 

konkreta resultat och effektivisera samarbetet. 

7.2 Mål och syfte 
Målen från dispositionsplanen (Växjö kommun 2014) är följande: 

1. Arenastadens disposition skall vara flexibel och medge etappvis utbyggnad med 

möjlighet till olika modeller för genomförande. Idrottsanläggningar skall kunna 

kompletteras med kommersiella byggnader för att stärka finansieringen och påskynda 

genomförandet. 

2. Arenastadens byggnader och anläggningar skall uppföras och drivas i linje med devisen 

"Växjö - Europas grönaste stad". Arenorna skall byggas med höga krav på stadsmässig 

gestaltning och miljöeffektivt så att behovet av tillförd energi kan minimeras.   

3. Arenastadens idrottsliga verksamhet skall präglas av yttre öppenhet och inre trygghet 

och säkerhet med god sammanhållning mellan föreningar och nära samverkan med 

universitetets forskning och ledarutbildning. Insatser skall ske för att behålla friidrottens 

prestationscentrum, ADC, inom området och utveckla det till landets första Idrottsliga 

prestationscentrum (HPC). 

 

Enligt respondenterna är dessa fortfarande aktuella. Samtliga respondenter står bakom målen 

men har olika tankar om dem. En respondent talar om hur man ska fortsätta sträva mot dem 

medan en annan framhäver hur målen bör tas mer i beaktning. En annan respondent valde att 

grundligt gå igenom målen och diskutera om de har uppnåtts. Utifrån målens struktur är det 

enligt Latham (2003) inte möjligt att uppnå dem. Enligt Campbell och Warren (2014) kan mål 

som upplevs svåra att nå också bli bortprioriterade. Latham (2003) skriver, översatt av Forslund 

(2009), att mål ska vara specifika, mätbara, uppnåeliga, relevanta och tidsbestämda för att 

kunna klassas som konkreta och för att kunna sätta igång arbetsprocessen. Varje bokstav måste 

uppnås för att ett mål ska kunna klassas som SMURT:at. Nedan följer en förklaring av 

respektive mål till varför det inte är möjligt att uppnå dem: 
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Mål 1: 

S: Målet är inte specifikt eftersom diffusa ord som “flexibel” och “etappvis” kan tolkas på olika 

vis. 

M: Målet är inte mätbart eftersom det exempelvis är svårt att mäta flexibiliteten av ett område.  

U: Eftersom målet varken är specifikt eller mätbart går det inte att avgöra om det är uppnåeligt. 

R: Målet är relevant. 

T: Målet är inte tidsbestämt eftersom det inte finns någon tidsgräns när det ska vara uppnått. 

 

Mål 2:  

S: Målet är inte specifikt eftersom ord som “höga krav” och “miljöeffektivt” kan tolkas på olika 

vis. 

M: Målet är inte mätbart eftersom det exempelvis inte går att mäta de höga kraven på 

stadsmässig gestaltning.  

U: Eftersom målet varken är specifikt eller mätbart går det inte att avgöra om det är uppnåeligt. 

R: Målet är relevant. 

T: Målet är inte tidsbestämt eftersom det inte finns någon tidsgräns när det ska vara uppnått. 

Mål 3:  

S: Målet är inte specifikt eftersom ord som “yttre öppenhet” och “inre trygghet” kan tolkas på 

olika vis. 

M: Målet är inte mätbart eftersom det inte går att mäta vad exempelvis yttre öppenhet och inre 

trygghet är.  

U: Eftersom målet varken är specifikt eller mätbart går det inte att avgöra om det är uppnåeligt. 

R: Målet är relevant. 

T: Målet är inte tidsbestämt eftersom det inte finns någon tidsgräns när det ska vara uppnått. 

Berson et al. (2014) beskriver att specifika mål, både på grupp- och individnivå, ger ett 

betydligt större engagemang än ospecifika mål. Ifall målen inte är specifika finns risken att 

varje individ tolkar målet på sitt eget sätt och jobbar därefter. Detta kan resultativs leda till att 

en grupp drar i olika riktningar och att man därför aldrig lyckas uppnå det man strävar efter. 

Utöver de ovan nämnda målen verkar det finnas ett mål som fyra av fem respondenter delar. 
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Målet är att de i framtiden vill se en Arenastad där stora tävlingar arrangeras, där gemensamma 

aktiviteter genomförs och där människor från hela Sverige ska känna glädje till att besöka. 

Förutom det verkar det inte finnas några konkreta gemensamma mål mellan föreningarna eller 

mellan föreningarna och kommunen gällande samverkan. Nilsson (2003) skriver att det redan 

från början är nödvändigt att ha gemensamt satta mål att sträva mot. Ifall alla parter har samma 

mål med samverkan blir de interpersonella relationerna i gruppen bättre (Huang et al. 2015). 

Det är dock viktigt att målen författas tillsammans och inte beslutas av en person, vilket också 

Curseu, Janssen och Meeus (2013) menar.  

Vidare kan man koppla Huang et al (2015) resonemang om interpersonella relationer till 

Hjortsjös (2006) tankegång om hur mål i undergrupper kan påverka mål i huvudgruppen. Det 

Hjortsjö menar är att det kan finnas undergrupper i större grupper och att målen i respektive 

undergrupp kan påverka det större sammanhanget. I detta fall blir den större gruppen 

samverkansgruppen mellan Växjö kommun och föreningarna medan de mindre grupperna blir 

respektive verksamhet eller de mindre samverkansgrupper som den stora mötesgruppen delats 

in i. Eftersom det utöver evenemangstankar inte kommer upp några gemensamma mål mellan 

parterna finns alltså risken att respondenterna påverkas av respektive undergrupp till den grad 

att inga konkreta mål har skapats.  

Bracken (2007) skriver att lyckade samarbeten alltid måste ha ett klart syfte över vad som ska 

uppnås. Vid tal om samverkanssyftet är tre av fem respondenter inne på samma bana, att arbeta 

för att samverkan på Arenastaden ska bli ännu effektivare. Dock finns det ingenting nedtecknat 

samverkanssyfte än, vilket säger emot det Bracken skriver. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga respondenter står bakom målen men att 

dessa inte är utformade efter SMURT-modellen (Forslund 2009) vilket gör att de enligt 

modellen inte går att uppnå. I övrigt går det att avläsa att parterna har gemensamma intressen 

om evenemang men att dessa inte är konkretiserade. Avslutningsvis kan det konstateras att det 

inte finns något klart samverkanssyfte vilket säger mot det Bracken (2007) konstaterar. 
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7.3 Kommunikation 

Majoriteten av kommunikationen mellan parterna på Arenastaden sker spontant enligt fyra av 

fem respondenter. Det kan vara så att man stöter på varandra på lunchrestaurangen eller när 

man besöker exempelvis HPC. Det sker dock möten, men hur ofta dessa sammankomster sker 

varierar beroende på vilken respondent som tillfrågas. Respondent ett säger att de träffas en 

gång per år, respondent två menar att det är möten varannan månad medan respondent fyra 

säger att det sker två gånger per år. Ett ytterligare förtydligande kan tas kring oklarheterna över 

Arenastadsrådets existens. Två respondenter menar att det fortfarande existerar, medan en 

annan säger att det inte längre finns. Samtidigt menar respondent tre att det inte alltid är helt lätt 

att veta vem man ska vända sig till då föreningar måste ha kontakt med olika avdelningar på 

kommunen. Enligt Bracken (2007) måste ett kommunikationssystem eller en 

kommunikationsstrategi existera i varje samarbete. Forkby (2005) förklarar att ordning och reda 

ska vara prioritet vid samverkan. Även Hjortsjö (2006) säger att samverkan ska struktureras 

utifrån regelbundna sammankomster med bestämda deltagare, detta kallas formell samverkan. 

Av respondenterna att tyda finns det inte tid eller resurser till att ha formell samverkan. 

Enligt respondent ett formades det undergrupper till den stora visionsträffen för att simplifiera 

kommunikationen mellan föreningarna. Varje undergrupp fick olika ansvarsområden att 

diskutera. Hur ofta dessa grupper träffas vet dock inte respondent ett. Amihai (2013) beskriver 

dialoggrupper som utmärkta och viktiga verktyg för utveckling, det är dock viktigt att komma 

ihåg det Hjortsjö (2006) skriver att undergruppernas mål kan påverka den större, gemensamma 

gruppens mål. Därför menar även Amihai att specifika ramverk ska arbetas fram utifrån hur 

gruppen ser ut för att skapa ett så optimalt samarbete som möjligt. 

Respondent fem berättar att den första kommunikationen mellan olika parter är den viktigaste. 

Anledningen är enligt den svarande att när man väl lärt känna varandra är det sedan enklare att 

föra kommunikationen vidare. Det framkommer från respondenterna att individerna från 

respektive verksamhet känner varandra väl och inte har några problem med att ringa varandra, 

men ibland byts personal ut och nya kontakter måste knytas. När väl den första kontakten har 

tagits är det enklare att enligt Holmqvist och Holsánová (1996) sätta personerna i relation till 
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sig själv och sina egna erfarenheter och därmed bilda sig en uppfattning om personen. Detta är 

vad Holmqvist och Holsánová (1996) kallar för kategorisering. Denna form av stereotypisering 

kan tyckas negativ, men enligt forskarna stärker det identitetskänslan och gynnar samarbetet. 

Respondent fems resonemang om att den första kontakten är viktig stämmer alltså överens med 

forskningen.  

I enlighet med det som respondenterna sagt och som tidigare skrivits, med fördelarna av att 

utnyttja varandras resurser och kunskaper, menar även Hardy, Lawrence och Grant (2005) att 

kommunikationen spelar en kritisk roll för hur effektiv samverkan är. Forskarna lyfter fram 

metoden construction of key issues. Denna form av kommunikation sker när parterna för 

varandra presenterar vilka resurser man har att tillgå, för att i sin tur kunna skapa sig en bild 

över hur man ska arbeta. Detta sker genom en insamling, hantering och analysering av den 

information man har att tillgå. Samtidigt talar samma forskare om vikten av att bilda en identitet 

inom gruppen, en identitet är viktig för att säkerställa att gruppen arbetar som ett kollektiv. En 

kollektiv identitet menar samma forskare bildas genom lyckad kommunikation från inblandade 

aktörer. Med anledning av bristen på gemensamma mål och syften med parternas samverkan är 

det svårt att skapa en kollektiv identitet. Lundgren (2009) menar att målbildning i ett samarbete 

inte är en individuell process, utan en kollektiv social handling - att samtala är att tänka 

tillsammans.  

Sammanfattningsvis konstaterar fyra av fem respondenter att kommunikationen mellan parterna 

är mestadels spontan. Det sker dock organiserade möten men hur dessa sammankomster ser ut 

och hur ofta det sker varierar beroende på vilken respondent som frågas. Vikten av 

dialoggrupper lyfts och kopplas samman med de undergrupper som idag existerar. Den första 

kommunikationen mellan parterna uttrycks som direkt avgörande och får stöd av Holmqvist och 

Holsánová (1996). Kommunikationen kan sammanfattas som kritisk för att tillsammans med 

gemensamma mål och syften, ett lyckat samarbete och en kollektiv identitet skapa en så 

effektiv samverkan som möjligt.  
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7.4 Risker 
Alla respondenter hävdar att de är medvetna om att risker finns med samverkan, men att det 

inte är något som någon part egentligen är oroad för. Respondenterna berättar att det inte 

existerat några större bråk eller intriger mellan parterna sedan Arenastaden stod klar. Fyra av 

fem respondenter säger att samarbetsfasen är i uppstartsfasen nu eftersom man till en början 

haft fullt upp med att bygga sin egen arena och få fart på sin egen organisation. Detta kan 

kopplas an till det Huang et al. (2015) skriver om att samverkan inte ser likadan ut från start till 

mål, att parterna med tiden kan bli osäkra på varandra är något att ta hänsyn till. Då parterna 

nyligen inlett samarbetsprocessen så är det med Huang et al. (2015) resonemang förståeligt att 

inga större intriger inträffat än. Med det sagt är det av vikt att ha en strategi redan från början 

(Kolb & Putman 1992). 

Basic (2012) skriver att samverkan är tidskrävande, vilket gör att det kan gå ut över den 

ordinarie verksamheten ifall det prioriteras för mycket. En risk blir då att det skapas sprickor i 

den ordinarie verksamheten ifall resurser prioriteras till en eventuell samverkan. Som tidigare 

nämnt är fler av respondenterna inne på att det inte ingår i den ordinarie verksamheten att 

planera samverkan. Detta kan tolkas som att föreningarna inte vill lägga för mycket tid på 

samverkan utan istället prioriterar sin egen verksamhet. Detta går också att koppla an det 

respondent ett säger att “inte ha möte för mötets skull” eller respondents fyra resonemang om 

att överdriven kommunikation inte är nödvändigt då alla har fullt upp med sin egen verksamhet. 

Basic (2012) skriver även om hur medlemsägda organisationer kan påverka samverkan 

eftersom alla medlemmar har rätten att uttrycka sina åsikter. Detta är även någonting som 

respondent tre nämner i studien.  

 

En annan risk som kan uppstå i en kollaboration är hierarkisk uppdelning. För tillfället ser två 

av fem respondenter inga problem med det, däremot lyfter de tre resterande respondenterna ett 

varningens finger. De menar att de ekonomiska, sportsliga och kommersiella skillnaderna kan 

bli för stora, även om de inte tror det i nuläget.  Fischbacher-Smith (2015) menar att vid ojämn 

maktfördelning så går ledande partens intresse före de lägre ställdas. För att motverka detta 

menar Forkby (2005) att man kan använda en empowermentstrategi. Detta sker genom att man 
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kommunicerar med alla parter för att låta allas röster bli hörda. På så sätt arbetar man mot 

ojämställdhet där en ledande aktör kan ställas framför övriga. Detta är något som respondent tre 

är inne på men menar samtidigt att det är förståeligt för föreningar att se till sitt eget bästa.  

Respondent ett berättar att eventuellt kaos och konflikt skulle föda utveckling. Det stämmer bra 

överens med det Kolb och Putman (1992) beskriver. Forskarna hävdar att konflikter är en 

ofrånkomlig del av det organisatoriska arbetet, men att det gäller att gå vidare från det. Därför 

är det viktigt att hela tiden ha en samverkansstrategi, vilket även är viktigt när man ska 

kommunicera, som skrivet ovan. Även Huang och Zhang (2011) är inne på samma spår och 

säger att man måste ha en strategi för att minimera problemen, men även kunna behandla dessa 

när de väl uppstår. Utifrån respondenternas svar är det svårt att avläsa ifall en 

samverkansstrategi existerar. 

Sammanfattningsvis så förklarar samtliga respondenter att det inte skett några intriger mellan 

parterna. Detta kan förklaras med att Arenastaden är relativt ung och att man nu på senare tid 

gått in i en samverkansfas. Samtliga parter är väl medvetna om riskerna. Tre av fem 

respondenter lyfter ett varningens finger för hierarkiska uppdelningar. De menar att det är 

viktigt att kunna motverka en eventuell ojämn maktfördelning och se till så att alla parter kan 

uttrycka sina behov. Kolb och Putman (1992) argumenterar för att omvandla eventuella 

framtida konflikter till utveckling är det nödvändigt att ha en strategi. 
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8. Diskussion 
I detta kapitel redogörs studiens diskussion. Avsnittet kommer att behandla och besvara 

studiens syfte och frågeställningar, kopplat till analysen. I avsnittet kommer vi framhäva våra 

egna åsikter. Inledningsvis kommer nuläget på Arenastaden att diskuteras för att sedan övergå 

i en framtidsdiskussion. Avslutningsvis resonerar vi kring den teoretiska tolkningsmodellen följt 

av områdets idrottsvetenskapliga relevans innan förslag till vidare forskning avslutar kapitlet. 

För oss har det varit synligt att en enorm potential finns på Arenastadsområdet. Samtliga 

intervjuade respondenter känner ett enormt engagemang över att vilja göra området till ett av 

Sveriges bästa. Vi anser även att det är på god väg. Tilltron på varandra är väldigt stor vilket är 

essentiellt. Samtliga parter är öppna för en mer effektiv samverkan och vi hoppas kunna bidra 

med förutsättningar för att Arenastaden ska ta nästa kliv. 

8.1 Nuläge 
Efter att ha pratat med fem högst involverade personer och jämfört det insamlade empiriska 

resultat med tidigare forskning kan vi konstatera att samverkan på Arenastaden idag inte är 

strukturellt uppstyrd, även om samverkan existerar. Samarbetet sker på olika nivåer där ingen 

part vill ta på sig huvudansvaret. I intervjuerna har det framkommit att det inte ingår i 

föreningarnas dagliga verksamhet att driva samverkansfrågan samt att kommunen inte fått 

uppdraget tilldelat sig. Här finner vi ett stort problem. Eller som Hjortsjö (2006) beskriver det 

som, ett koordineringsproblem. Som det ser ut nu står man och stampar och väntar på att någon 

ska ta initiativet, men utifrån samtalen med respondenterna finns inte resurser för någon part att 

ta det ansvaret på egen hand. Det är dock tydligt att viljan av samtliga föreningar finns där. Man 

vill effektivisera samverkan, man vill skapa möjligheter för utveckling och man vill sträva mot 

att nå områdets fulla potential. Det är dock något som saknas. 

Att ha tydliga mål och syften med sin samverkan är enligt både Latham (2003) och Bracken 

(2007) väsentligt. Utan mål och syften går det inte att samverka. Det finns tre stycken 

ursprungsmål författade i dispositionsplanen, men inget av dessa är utformat enligt SMURT-

modellen. Även detta är ett stort problem. Det är positivt att samtliga parter står bakom målen 
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och vill sträva mot dem, men när är de egentligen uppnådda? Hur ska man sträva mot någonting 

när man inte vet när man är klar? Problemen vi finner är i enighet med Lathams (2003) tankar, 

det går inte att uppnå någonting som är ospecificerat eller icke tidsbestämt. Således står man 

även här och trampar vatten, utan att ha någon egentlig riktning. Det går även att konstatera att 

olika parter har olika mål med vad det skulle vilja uppnå vilket baseras på vad respondenterna 

tycker är för deras verksamhets bästa. Detta anses förståeligt eftersom det är enskilda föreningar 

vi talar om, ingen gruppverksamhet. Det intressanta är att parterna fler gånger är inne på samma 

spår när det gäller mål och syfte. Bland annat vill tre av fem effektivisera Arenastaden samtidigt 

som fyra av fem respondenter delar samma tankar angående evenemang. Den naturliga frågan 

blir då: Varför har det inte formulerats tydliga syften och (SMURT:a) mål kring detta ämne?  

Att träffas över en bit mat eller av slump säger respondenterna är den mest frekventa 

kommunikationstypen. Vi tycker inte att detta ska underskattas, utan snarare uppmuntras. De 

korta träffarna behöver inte alltid handla om samverkan, men att lära känna varandra är 

gynnsam i längden vilket också Holmqvist och Holsánová (1996) håller med om. På så sätt 

bildar man uppfattningar vilket också påverkar den riktning man sedan arbetar mot. Det räcker 

dock inte att träffas över en kopp kaffe en gång i veckan, det måste ske organiserade träffar. 

Som tidigare nämnt råder det stora oklarheter hur ofta vision- och undergruppsträffarna 

egentligen sker. Eftersom respondenterna svarade så skilt på samma fråga väcks flera 

frågetecken. Går föreningsrepresentanterna på samma möten? Finns det möten där enbart vissa 

exklusivt utvalda får vara med? Det var en respondent som berättade att möten sker ungefär 

varannan månad. En mötesfrekvens vi tycker låter rimlig för ett framtida samverkansråd vilket 

också stämmer väl överens med Hjortsjös (2006) begrepp formell samverkan.  

Samtliga respondenter medger att det är medvetna om att samverkan medför risker. Dock är det 

ingenting som för tillfället oroar respondenterna. Vi anser, i enighet med Huang et al. (2015) att 

parterna inte kommit så långt in i samverkansarbetet att några egentliga risker ska kunna 

uppstå. Då man saknar en tydlig kommunikationsstrategi, en tydlig samarbetsprocess och 

otydliga samverkansmål och syften så minimerar det även chans för risker. I detta fall behöver 

dock inte riskminimeringen vara positiv. För att gå framåt måste man våga satsa. I enighet med 

Basic (2012) håller vi därför med respondent ett när det sägs att konflikter kan skapa 
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utveckling. Våga göra poäng, även om du kan missa några gånger på vägen.  

 

8.2 Framtid 

Framtiden på Arenastaden kommer bli mycket bra, i alla fall om vi får lita på respondenterna. 

Exempelvis har flertalet av de berörda skrivit på samverkansavtalet vilket säger att de ska 

samverka för att utveckla området. Vi är också väldigt positivt inställda, men det krävs 

förändringar i samverkan för att man ska kunna nå dit. Det första och kanske viktigaste är att 

reda ut hur områdets samverkansråd ska se ut och hur ofta de ska träffas. Oklarheterna kring 

vem som ska göra vad skapar förvirring och därmed förlorad struktur. Som vi ser det måste det 

ske träffar mellan föreningarna samt Växjö kommun på regelbunden basis. Det finns idag 

visionsträffar och det finns undergrupper till detta men hur ofta träffarna sker och vad som 

diskuteras varierar beroende på respondent. För att kunna skapa struktur anser vi i enighet med 

Hjortsjö (2006) att mer kontinuerliga och organiserade träffar bör ske, låt oss kalla det för ett 

samverkansråd. Likt henne menar vi att formell samverkan med bestämda deltagare, förslagsvis 

en eller två representanter från varje part och att de ska ske med jämna mellanrum. Detta kan 

likna de Arenastadsrådsmöten som tre av respondenterna berättar om, men de måste ske på 

regelbunden basis och inte bara “vid behov”. Av respondenterna att tolka finns det alltid något 

inom samverkan man kan jobba med mellan dessa förslagna regelbundna möten. Vi håller med 

Fischbacher-Smith (2015) om att ledarskapet ska delas bland dessa parter eftersom ingen 

enskild organisation idag kan ta på sig allt ledaskapsansvar, vilket majoriteten av 

respondenterna håller med om. De undergrupper som är skapade för att ansvara för olika 

områden känns som rätt väg att gå. Vi anser i enighet med Amihai (2013) att dessa grupper är 

ett utmärkt verktyg för utveckling, om det finns specifika ramverk för hur kommunikationen 

ska se ut och hur målen ska formas. Dessa mål bör vara delmål för de större målsättningar som 

måste sättas i det större samverkansrådet. Att bilda mål anser vi ska vara hög prioritet, utifrån 

Nilssons (2003) resonemang om strävan anser vi att samtliga parter ska känna till vad man vill 

uppnå. Målen ska självfallet vara formulerade efter SMURT-modellen. Ihop med målbildning 

anser vi som Bracken (2007) att ett syfte med samverkan ska formuleras för att veta varför man 

gör vad man gör. 
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De olika föreningarna på Arenastaden har olika kompetenser som borde kunna utnyttjas mer. 

Samtliga tillfrågade har nämnt olika områden de är bra på, vilket borde tolkas som positivt. På 

så vis kan parterna, likt det Proaps och Kennedy (2014) skriver, utnyttja varandra för att på så 

vis utvecklas. Det sker redan i viss mån, då en förening tar del av en annans förenings största 

kompetens, mediahanteringen. Vi anser det viktigt att våga hitta ny styrka utifrån och inte ha 

skygglapparna på. En organisation kan göra mycket, men inte allt, vilket går hand i hand med 

det Macdonald och Chrisp (2005) talar om. Att utnyttja varandras kompetenser kan bland annat 

handla om att utveckla träningsmetoder eller ledar- och organisationsutveckling. Vi anser att ett 

sådant arbete skulle kunna ske genom det Hjortsjö (2006) kallar för professionsövergripande 

eller det Hardy, Lawrence och Grant (2005) väljer att kalla för construction of key issues. För 

att lyckas med detta är det nödvändigt att parterna har gemensamma mål, vilket tål att 

understrykas ännu en gång.  

Som tidigare nämnt anser vi det bra att föreningsrepresentanterna stöter på varandra vid olika 

tillfällen. Dock så anser vi det nödvändigt att bilda en kommunikationsstrategi för att skapa 

ordning och reda i ett eventuellt samverkansråd (Bracken 2007; Forkby 2005). Detta tror vi 

skulle bidra till delat ledarskap i rådet och öka chansen för alla att få sin röst hörd. Detta skulle i 

sin tur motverka ojämn maktfördelning och hierarki, vilket hämmar ett samarbete enligt 

(Bracken 2007). Ihop med detta, anser vi att en kollektiv identitet är nödvändig för att skapa 

utveckling. Hardy, Lawrence och Grant (2005) menar att en kollektiv identitet är helt 

nödvändig för att kunna forma en effektiv samverkan. I nuläget finns ett vi-tänk, vilket 

illustreras när flera av föreningarna ser positivt till varandra. Övergripande känns det som att 

det är aktörer som respekterar och gillar varandra men samtidigt säger fler av föreningarna att 

de måste prioritera sin egen verksamhet, vilket vi anser som förståeligt. Intrycket vi får är att 

det finns en nivå av kollektiv identitet, man vill jobba tillsammans och man vill effektivisera 

samverkan med varandra, men första prioritet för föreningarna behandlar den egna 

verksamheten. 

I takt med att saker och ting organiseras upp växer också riskerna. Detta är någonting man 

måste vara medveten om och ha med i kalkylerna när framtiden diskuteras. Grundläggande för 

parterna är att alltid vara medvetna om att en process från start till mål aldrig ser likadan ut. Det 
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som kan tyckas bra till en början men i takt med att förändringens vindar blåser kan också 

åsikter och agerande förändras, vilket kan leda till åsiktsskiljaktigheter (Huang et al. 2015). Vi 

vill samtidigt poängtera att samverkan är en tidskrävande process. Med det sagt anser vi att en 

samverkan inte ska få prioriteras över den ordinarie verksamheten. Risken som finns är att det 

istället skapar sprickor i den befintliga organisationen ifall resurser fördelas fel. Det kan också 

bli sprickor i den befintliga organisationen eftersom medlemmarna har rätten att säga sitt (Basic 

2012). Man måste därför vara vaksam så man också tar samverkansbeslut i enighet med sina 

medlemmar.  

8.3 Modelldiskussion  
Utifrån analysen och diskussionen ter det sig mer och mer tydligt att de fyra kategorierna från 

den teoretiska tolkningsmodellen hänger ihop och är beroende av varandra. Det är ofta ämnena 

överlappar varandra trots att vi försöker skilja dessa åt. Vi påminns om att samverkan inte 

klarar sig utan någon del och att riskerna också ökar i takt med att processen fortlöper. För att 

hitta en balans och minimera riskerna gäller det att ha en strukturerad organisation och 

arbetsstrategi.  

Modellen ser vi som applicerbar till andra studier också och inte bara inom idrottsvärlden. Detta 

eftersom det är en generell modell för samverkan som baseras på forskning om samverkan som 

gjorts inom olika branscher.  

8.4 Idrottsvetenskaplig relevans 

Vi anser denna studie relevant eftersom samverkan på Arenastaden i Växjö är outforskad. 

Studier om Arenastaden har gjorts, men ingenting som behandlar detta ämne. Studien blir 

därför unik i sig och förhoppningen är att arbetet kan bidra med förståelse. Vi tror att Växjö 

kommun och idrottsföreningarna på Arenastaden finner denna läsning givande för framtiden. Vi 

hoppas och tror att denna studie kan bidra till Växjöidrottens utveckling.  

Utöver detta tror vi att denna studie, med den teoretiska tolkningsmodellen som utgångspunkt, 

går att applicera på “arenastäder” runt om i Sverige. Vi vet idag att det finns liknande områden i 

bland annat Stockholm (Stockholm Globe Arenas u.å.), Malmö (Malmö Stad u.å.) och Västerås 



”Att samtala är att tänka tillsammans”- En studie om samverkan på Arenastaden i Växjö 
 

68	  
	  

(Rocklunda u.å.). Dessutom planeras det liknande områden i flera städer, bland annat Karlstad 

(Forssblad 2014). 

8.5 Förslag till vidare forskning 

För att kunna utveckla Arenastadens samverkan anser vi att man med denna studie som grund 

skulle kunna fördjupa sig ännu mer och skapa en konkret strategisk plan över hur parterna ska 

agera. Genom att intervjua fler personer i studiens berörda föreningar men även personer från 

de föreningar som bedriver sin verksamhet på Arenastaden kunna skapa en både bredare och 

djupare förståelse.  

Det hade varit intressant att göra en liknande studie som denna om cirka tio år. Detta för att se 

om det skett några förändringar i samverkansarbetet. Har det inte skett några strukturella 

förändringar skulle man utifrån den teoretiska tolkningsmodellen kunna analysera och arbeta 

fram gemensamma mål alternativt syften åt Arenastaden. På samma sätt skulle man kunna 

identifiera de största riskerna som just specifikt existerar på Arenastaden.  

Som skrivet ovan föreslår vi också att studier likt denna görs på områden som bedrivs på 

snarlika sätt som Arenastaden. Det behöver nödvändigtvis inte ske i en idrottskontext. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide Växjö kommun 

Informera om:  

● Vilka är vi? Bakgrund? Utbildning? Idrott?  

● Syfte och frågeställningar med uppsatsen. 

● Anonymitet (namn/kommun) 

●  Är det OK att spela in intervjun? 

● Informanten får avbryta intervjun eller hoppa över frågor om den så vill. 

Samarbete 

➢ Kan du berätta lite om samarbetet på Arenastaden idag?  

o Vad tycker ni fungerar bra? 

o Vad tycker ni fungerar mindre bra?  

➢ Ifall ni fick chansen att kunna samverka ännu mer med föreningarna, vad skulle ni vilja förändra 

då?  

o Kan du lisa de tre viktigaste punkterna?  

o Vi har både läst och hört att det finns tankar om gemensam administrativ personal, 

exempelvis ett kansli som kan sköta kundservice och biljettfrågor. Hur känner du kring 

detta?  

➢ Vi har tagit del av ett dokument från 2012 som säger att fler föreningar vill ha ett 

samverkansråd. Är detta något som är aktuellt för er på kommunen och i så fall varför?  

➢ Hur VILL du samverkan ser ut på Arenastaden om 5 år?  

o 10 år?  

➢ Hur TROR du samverkan ser ut på Arenastaden om 5 år?  

o 10 år?  
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Syfte, målbildning 

➢ De gemensamma målen som skrevs 2009 och återfinns i dispositionsplanen, vad tycker ni som 

kommun om dessa? 

o Vid behov, läs upp målen.  

o Har något tagits bort/lagts till och i så fall vad? 

o Skulle ni vilja förändra något? 

➢ Vad har ni som kommun för syften och mål med samarbetet mellan de olika föreningarna på 

arenastaden? 

➢ Det finns inget, vad vi har tagit del av, nedtecknat syfte med samverkan i Arenastaden. Stämmer 

detta? 

o Vad är syftet?/Varför är det så? 

Dialog, kommunikation 

➢ Hur kommunicerar ni med varandra? 

o Är ni nöjda med det?  

o Hur vill ni förändra det? 

➢ Hur ofta kommunicerar ni med varandra? 

o Är ni nöjda med det? 

o Hur vill ni förändra det? 

➢ Skulle ni vilja kommunicera med fler föreningar angående Arenastaden? 

Konflikthantering, risker 

➢ Vad ser ni för risker med att ha flera idrottsföreningar som ska samverka på en begränsad yta?  

➢ Har det funnits några bråk eller intriger med föreningarna angående Arenastaden?  

o Kan du exemplifiera?/Hur har stämningen varit mellan föreningarna?  

➢ Finns det någonting du vill tillägga?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide idrottsföreningarna 

Informera om:  

● Vilka är vi? Bakgrund? Utbildning? Idrott?  

● Syfte och frågeställningar med uppsatsen. 

● Anonymitet (namn/förening) 

● Är det OK att spela in intervjun? 

● Informanten får avbryta intervjun eller hoppa över frågor om den så vill. 

Samarbete 

➢ Kan du berätta lite om samarbetet på Arenastaden idag?  

o Vad tycker ni fungerar bra? 

o Vad tycker ni fungerar mindre bra?  

➢ Ifall ni fick chansen att kunna samverka ännu mer med föreningar och kommunen, vad skulle ni 

vilja förändra då?  

o Kan du lista de tre viktigaste punkterna?  

o Vi har både läst och hört att det finns tankar om gemensam administrativ personal, 

exempelvis ett kansli som kan sköta kundservice och biljettfrågor. Hur känner du kring 

detta?  

➢ Vi har tagit del av ett dokument från 2012 som säger att fler föreningar vill ha ett 

samverkansråd. Är detta fortfarande aktuellt för er förening och i så fall varför?  

➢ Hur VILL du samverkan ser ut på Arenastaden om 5 år?  

o 10 år?  

➢ Hur TROR du samverkan ser ut på Arenastaden om 5 år?  

o 10 år?  

 

Syfte, målbildning 

➢ De gemensamma målen som skrevs 2009 och återfinns i dispositionsplanen, vad tycker ni som 

förening om dessa? 



”Att samtala är att tänka tillsammans”- En studie om samverkan på Arenastaden i Växjö 
 

76	  
	  

o Vid behov, läs upp målen.  

o Har något tagits bort/lagts till och i så fall vad? 

o Skulle ni vilja förändra något? 

➢ Vad har ni som förening för syften och mål med samarbetet mellan de olika föreningarna på 

arenastaden? 

➢ Vad har ni för syften och mål med samarbetet med Växjö kommun på arenastaden?  

➢ Det finns inget, vad vi har tagit del av, nedtecknat syfte med samverkan i Arenastaden.  

Stämmer detta? 

o Vad är syftet?/Varför är det så?  

Dialog, kommunikation 

➢ Hur kommunicerar ni med varandra? 

o Är ni nöjda med det?  

o Hur vill ni förändra det? 

➢ Hur ofta kommunicerar ni med varandra? 

o Är ni nöjda med det? 

o Hur vill ni förändra det? 

➢ Skulle ni vilja kommunicera med andra föreningar utanför Arenastaden? 

Konflikthantering, risker 

➢ Vad ser ni för risker med att ha flera idrottsföreningar som ska samverka på en begränsad yta?  

➢ Har det funnits några bråk eller intriger med andra föreningar angående Arenastaden?  

o Kan du exemplifiera?/Hur har stämningen varit mellan föreningarna?  

➢ Har det funnits några bråk eller intriger med Växjö kommun angående Arenastaden?  

 

➢ Finns det någonting du vill tillägga? 


