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Sammanfattning 
Hälsa och idrott är idag mer eller mindre en del av alla svenskars vardag vilket sätter press 
aktörer på marknaden. Ett brett utbud och bra service förväntas oavsett vilken anläggning som 
besöks vilket ställer mycket höga krav på både anläggningar och aktörer. I många fall saknar 
kommuner resurser för att prioritera frågan och en lösning på problemet kan vara offentlig-
privat samverkan (OPS) där en kommun ingår en samverkan med en privat aktör. Då det vid 
studiens början saknades forskning kring hur identiteter kan samsas inom ett varumärke 
ämnar denna studie att undersöka hur två parter som ingått OPS kan kommunicera sin 
identitet på ett enhetligt vis för att skapa ett enat uttryck. 

Då studien syftar till att undersöka två parter som ska rymmas inom ett varumärke 
undersöktes teorier kring vad som ligger till grund för en stark identitet och image och hur 
obalans mellan flera identiteter kan upptäckas och åtgärdas. Då en kvalitativ studie med en 
blandad metod av fallstudie och tvärsnittsstudie utfördes har datainsamling skett genom 
kvalitativa intervjuer, en kvalitativ enkät samt genom att studera upphandlingsdokument. 
Studieobjektet Arena Grosvad valdes för fallstudien eftersom det ansågs vara ett lämpligt 
studieobjekt då det är en idrottsanläggning som ägs av en kommun men drivs av en privat 
aktör genom OPS. Genom kvalitativa intervjuer med representanter från båda parter i 
samverkan erhölls insikter kring hur OPS fungerar i praktiken, och med hjälp av en kvalitativ 
enkät undersöktes Arena Grosvads besökares uppfattningar om anläggningen. 

I studien har upptäckts att Arena Grosvad har flera inneboende identiteter, vilka inte 
nödvändigtvis är identiska utan med fördel innehar olika kompetenser för att dra nytta av 
varandra. Det är dock viktigt att båda parters varumärken som existerar i OPS är meningsfulla 
och att respektive part är medveten om vilka inneboende identiteter de har. Studien har funnit 
att de två parterna har överensstämmande mål och visioner vilket stärker varumärket Arena 
Grosvad. De båda parterna är var för sig varumärken med fördelaktiga egenskaper vilket gör 
att de kan stärka både varandra och Arena Grosvad i och med samverkan. I studien fanns 
oklarheter kring vem som äger Arena Grosvad samt att benämning av anläggningen var 
varierande bland besökare. Då flera identiteter samsas i en samverkan är det viktigt för den 
ägande parten att inte släppa kontrollen över varumärket, utan att se det som en tillgång och 
vårda det därefter. 

Studien belyser att inkonsekvent kommunikation av varumärket kan skada varumärket. 
Parterna behöver vara medvetna om det visuella uttryck som varumärket sänder ut för att 
Arena Grosvad ska upplevas som ett enhetligt varumärke, ett oenhetligt uttryck kan leda till 
splittrade intryck hos besökare. För att Arena Grosvads varumärke ska upplevas som 
trovärdigt är det av högsta vikt att varumärkeslöftet kommuniceras genom mer än bara ett 
gemensamt namn. Värdeord kan vara en strategi för att på ett enkelt sätt förpacka och 
kommunicera varumärkeslöftet.  
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1 Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till studien och problembeskrivningen som leder till 
studiens syfte. I dispositionen beskrivs studies olika kapitel, vad de innehåller samt vem de är 
av intresse för. 

1.1 Idrottsanläggningar och dess ägandeformer  
Den rådande hälsotrenden sätter press på aktörer på hälso- och idrottsmarknaden som ständigt 
måste utveckla sig och erbjuda kunderna nya spännande lösningar (Riksidrottsförbundet, 
2008). Träning är idag en viktig del av det svenska kulturarvet och den personliga 
utvecklingen. Det gäller därför att attrahera den breda massan, hänga med i de snabba 
trendbytena och förmedla sitt erbjudande (Friskis & Svettis, 2014; Riksidrottsförbundet, 
2009). Tack vare 1900-talets utveckling av idrottsrörelsen har människor i Sverige idag 
möjlighet att aktivera sig oavsett socioekonomiska villkor, ålder och kön (Riksidrottsmuseet, 
2014). 

Inom området för kultur och fritid går det att se en ökning av nya lösningar genom 
samverkansprojekt i Sverige vilket stora investeringar i flera fall legat till grund för. Genom 
att kommuner och privata aktörer går samman i en så kallad offentlig-privat samverkan (OPS) 
kan nya lösningar för bland annat idrottsarenor utvecklas (SKL, 2013). Det är viktigt att 
samverkansformen anpassas efter hur anläggningen är ämnad att drivas och utvecklas, och 
hur OPS ska finansieras och hur risker ska fördelas är inte förutbestämt utan beror på vad 
parterna har för överenskommelse. Genom OPS kan kommunerna utnyttja skattemedlen på ett 
effektivare vis och optimera utnyttjande av resurser (Konkurrensverket, 2008; 
Riksidrottsförbundet, 2008; VTI, 2007). 

Det saknas aktuell forskning på hur ägandeformerna för idrottsanläggningar ser ut idag, men 
fram till år 2010 sågs en ökning av andra ägandeformer än den traditionellt, och dominerande, 
kommunala ägandeformen, specifikt för inomhusbad (SKL webbutik, 2010). Simhallar är 
exempel på komplexa anläggningar som kräver anpassade lösningar då dessa byggprojekt är 
oberäkneliga (Medley 2014a). 

En privat aktör som är specialiserad på att driva bad- och friskvårdsanläggningar är 
tjänsteföretaget Medley, som även har erfarenhet av att driva anläggningar genom OPS 
(Medley, 2014b). En kommun har inte möjlighet att inneha likvärdig kompetens inom 
området då endast en eller ett fåtal bad- och friskvårdsanläggningar efterfrågas i en kommun 
samt på grund av hur resurserna fördelas. Sveriges kommuner är måna om att dess invånare 
nyttjar de möjligheter till friskvård som ges samt att dessa anläggningar bedrivs 
kostnadseffektivt. Utan intäkter från besökare kan inte anläggningen existera vilket resulterar 
i att kommuner och privata aktörer delar intresse i att utveckla anläggningar som lockar fler 
besökare. (Medley, 2014b) 
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1.2 Problembeskrivning 
Om en aktör i OPS inte ser möjlighet till ekonomisk vinst eller möjligheten att påverka 
styrning och utveckling i anläggningen finns risk att engagemanget brister. Intressekonflikter 
kan uppstå på grund av de olika parternas krav på vad som ska tas hänsyn till när det gäller 
fördelning av resurser, det vinstdrivande syftet samt vision. En enad vision hos de olika 
parterna underlättar arbetet för att uppnå verksamhetens mål samt för att visa en enad identitet 
av idrottsanläggningens varumärke. (Riksidrottsförbundet, 2008) 

Vid sammanslagning, uppköp eller bildande av allianser kan namn och affärsområde komma 
att förändras, då ägandeformen förändras därför är det essentiellt med en ny enad identitet. 
För att undvika obalans vid den nya enade identiteten krävs företagens respektive identiteter 
vårdas (Balmer & Greyser, 2002). För att framgångsrikt kommunicera identiteten är det 
viktigt att ha ett enat uttryck (Schmitt, 1997). Det är därför av högsta vikt att alla delar i 
varumärket hör samman för att ett företags varumärkesidentitet är dess själ och hur identiteten 
kommuniceras och mottages av konsumenter är ett varumärkes största tillgång (Bergström, 
2009). 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur två parter som ingått OPS kan kommunicera sin 
identitet på ett enhetligt vis för att skapa ett enat uttryck. 

1.4 Disposition 
Dispositionen förklarar vilka delar som innefattades i studien samt vem som kan finna 
intresse i att läsa respektive del. 

1.4.1 Referensram 
Referensramen är ett verktyg vilket samlar de teorier som använts för att lösa studiens 
preciserade frågeställningar. De teorier som presenteras behandlar identitet och 
varumärkeskommunikation. Detta kapitel läses med fördel av de som söker insikt i teorierna. 

1.4.2 Studiens genomförande 
I kapitlet för studiens genomförande anges de metoder och tillvägagångssättet som använts 
för att besvara studiens preciserade frågeställningar och besvara studiens syfte. Kapitlet är av 
nytta för de som undersöker liknande problem inom varumärkeskommunikation samt vill 
bedöma studiens kvalité. 

1.4.3 Empiri 
I kapitlet för empiri presenteras den rådata som samlats in, vilket utgörs av sammanställning 
från primärdata samt sekundärdata. Kapitlet är intressant för de som djupare vill studera den 
data som samlats in och ännu inte tolkats av studiens författare. 

1.4.4 Analys 
I analysen presenteras tolkad empiri som används för att besvara studiens preciserade 
frågeställningar. Analysen vänder sig till de som vill ha djupare förståelse och insikt i hur 
slutsatserna tagits fram med hjälp av data och teori. 
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1.4.5 Avslutning  
I avslutningen finns de slutsatser som kommit ur analysen, diskussion kring dessa samt 
rekommendationer för hur ett företag kan kommunicera sin enade identitet. Här presenteras 
även de områden som författarna inte anser sig ha utforskat tillräckligt samt förslag för 
fortsatta studier. Avslutningen är intressant för de aktörer som har ingått, eller funderar på att 
ingå OPS. Här finner de råd för hur varumärken i samverkan kan stärkas. 

Avslutningsvis finns en förteckning över de referenser som använts samt bilagor. 
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2 Referensram 
I detta kapitel presenteras teorier för att besvara studiens syfte “hur två parter som ingått OPS 
kan kommunicera sin identitet på ett enhetligt vis för att skapa ett enat uttryck”. 
Avslutningsvis förklaras den analysmodell som härleds ur referensramen, samt de preciserade 
frågeställningar som leder till att studiens syfte kan lösas. 

2.1 Identitet och image 
För att fastställa vad identitet är valdes modellen för kundbaserat varumärkesvärde (Se Figur 
1 – Modell för kundbaserat varumärkesvärde, Keller, K. L. Apéria, T. och Georgson, M. 
2012). De första två nivåerna av modellen har använts då den första nivån är essentiell för att 
ett varumärke ska existera och den andra nivån skapar mening åt varumärket. Vidare studeras 
de varumärkesideal som Wheeler (2013) anser påverka hur en identitet ser ut. Figur 2 – 
Hierarki för identitetselement användes för att stegvis analysera identiteter. För att undersöka 
vad som skapar kunders uppfattning av en kommunicerad identitet definieras först begreppen 
identitet och image. 

2.1.1 Definition av identitet och image 
Identitet och image är två begrepp som enligt Melin (2006) lätt kan förväxlas då de båda 
behandlar uppfattningar av varumärket. Skillnaden mellan identitet och image menar Melin 
(2006) är att identiteten är den information de som står bakom varumärket sänder ut samt de 
interna uppfattningarna om varumärket, medan image är den tolkade identiteten, den bild som 
en konsument skapar sig om ett varumärke. 

Identiteten kan benämnas som företagets själ enligt Bergström (2009) eller som ett 
varumärkes personlighet enligt Melin (2006). Vidare beskriver Melin (2006) att identiteten är 
den bild av varumärket som visas ut mot konsumenterna för att skapa en känslomässig 
relation vilket även Klimchuck och Krasovec (2012) instämmer i. Ett varumärkes identitet 
definieras av dess värderingar samt hur det önskas uppfattas av konsumenterna, identiteten 
menar Melin (2006) är det som särpräglar och skapar mening för ett varumärke. Även 
Klimchuck och Krasovec (2012) menar att det som särskiljer en produkt eller tjänst mellan 
avsändare definieras genom sammansättningen av dess visuella element, dess identitet. Enligt 
Aaker (2010) är det de önskvärda associationerna som skapar varumärkesidentiteten. 

2.1.2 Kundbaserat varumärkesvärde 
Modellen för kundbaserat varumärkesvärde (eng. Customer Based-Brand Equity) är ett 
verktyg för att skapa ett starkt varumärke. Modellen har formen av en pyramid bestående av 
sex block där varje nivå är beroende på att den föregående nivån är uppfylld.  Modellen 
beskriver hur varumärkesvärde, den högsta nivån, bara kan uppfyllas om blocken är 
sammansatta på rätt sätt. Utan ett varumärkes identitet kan inte mening hos kunderna skapas, 
och utan mening menar Keller et al. (2012) att en relation inte kan skapas. (Se Figur 1 – 
Modellen för kundbaserat varumärkesvärde) 
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Figur 1 – Modellen för kundbaserat varumärkesvärde (Keller et al. 2012, s. 66, egen 
översättning). 

2.1.2.1  Nivå 1: Framträdande 
För att rätt identitet ska uppnås behöver kännedom om varumärket skapas för kunderna. 
Varumärkets framträdande handlar om hur ofta och enkelt ett varumärke identifieras hos en 
kund i olika situationer. Kännedomen om ett varumärke kan vara djup eller bred. Den djupa 
kännedomen kännetecknas genom hur enkelt kunden kommer att tänka på ett 
varumärkeselement. Då en kund kommer att tänka på varumärket i olika köp- och 
användningssituationer har en bred kännedom skapats. Kännedom handlar även om att 
sammanfoga associationer ur en kunds minne med bland annat namn, logotyp, symboler. Det 
ska vara klart för kunderna vilket behov varumärket fyller för dem samt vilken funktion dess 
produkter har. (Keller et al. 2012) 

Hur Keller et al. (2012) beskriver första nivån, framträdande, i modellen för kundbaserat 
varumärkesvärde stämmer överens med hur Melin (2006); Klimchuck och Krasovec (2012); 
Aaker (2010) beskriver definitionen av identitet och identitetens betydelse för ett varumärke. 

2.1.2.2 Nivå 2: Utförande och inre bildspråk 
Blocket utförande representerar hur produkten möter kunders funktionella behov. Vissa 
element måste existera för funktionens skull, andra kan vara skräddarsydda. Produkten är 
kundens primära upplevelse av varumärket och därmed kärnan i varumärkesvärde. 
Produktens utförande samt andra kunders åsikter påverkar vad kunden uttrycker om 
varumärket. 

Blocket inre bildspråk förklarar hur produkten eller tjänsten uppfyller konsumentens 
psykologiska och sociala behov. Inre bildspråk står för konsumentens uppfattning om 
varumärket snarare än vad varumärket faktiskt levererar. Associationer till varumärket kan 



6 
 

skapas direkt vid användande av produkt, eller indirekt genom rykten eller marknadsföring. 
Inre bildspråk kan användas för att knyta samman köp- och användningssituationer, 
värderingar, personlighet, historia, arv och erfarenheter. (Keller et al. 2012) 

2.1.3 Identitet 
Identiteten behöver ta hänsyn till vad varumärket är, vad dess syfte är samt vem konsumenten 
är, för att behålla en stark identitet enligt da Silveira, Lages & Simões (2013). För att ett 
varumärkes identitet ska anses vara beständigt menar Melin (2006) att identiteten kan behöva 
anpassas och förändras över tid om identiteten försvagats eller börjar bli otydlig. Enligt 
Schmitt (1997) kan en inkonsekvent image uppstå på grund av att organisationer brister i att 
konsekvent underhålla sin image eller identitet. Detta kan resultera i att helhetsbilden 
försämras vilket är en bidragande faktor till att en ny identitet behöver tas fram. 

Schmitt (1997) har utformat modellen Hierarki för identitetselement (se Figur 2). 
Originalmodellen visar på hur fysiska produkter förpackas, då denna studie behandlar en 
tjänsteleverantörs varumärke har modellen anpassats för att kunna appliceras på hur en 
tjänsteleverantör kan förpacka sitt erbjudande. 

 

Figur 2 - Hierarki för identitetselement (egen modell baserad på Schmitt, 1997, s. 61). 

Modellen utgörs av tre nivåer där den högsta nivån benämns Fyra P då den består av de fyra 
största komponenterna för hantering av identitet och image. De fyra komponenterna är: 
egenskaper (eng. properties), produkter, presentationer och publikationer. Komponenterna ska 
betraktas på olika nivåer som tillsammans skapar en identitet. Nedbrytning av en 
organisations identitet ska påbörjas i den första nivån, Fyra P, och stegvis analysera de två 
resterande nivåerna, baselement för identiteten, för att identifiera inneboende visuella 
nyckelelement. 

• Egenskaper: exempelvis byggnader och kontor. 
• Produkter: egenskaper hos varan. 
• Presentationer: det som omsluter varan. Exempelvis förpackning, etikett, påse eller 

köpmiljö. 
• Publikationer: exempelvis marknadsföringsmaterial, visitkort och kontorsmaterial. 
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Schmitt (1997) menar att ett företags och ett varumärkes visuella form skapas genom primära 
attribut som färg, form, textur, material och symboler. En företagsledning behöver därför vara 
uppmärksam på visuella attribut och kvalitéer om dessa ska upprepas i andra element. Att 
vara konsekvent i sin användning av element eller att använda sig av varianter är två strategier 
som kan tillämpas enligt Schmitt (1997). Företaget måste ha i åtanke vad kunderna kommer 
att få för uppfattning av varumärket beroende på vilken strategi som väljs. 

Bergström (2009) menar att signaler som sänds ut måste vara tydliga, konsekventa, 
förtroendeingivande och eniga eftersom de alla är en del av en helhet. Alla beslut ett företag 
tar har därför en kommunikationsaspekt då resultatet kan komma att betraktas. 

Schmitt (1997) menar att varianter av den visuella formen med fördel kan användas för att 
locka olika målgrupper, men risken att den tänkta målgruppen exponeras för fler varianter 
måste tas i beaktning. Att vara konsekvent i användning av varumärkeselement ökar chansen 
för att effektivt nå målkunden samt att denne lägger varumärket på minnet och inte förväxlar 
det med konkurrenter. Som tidigare beskrivits av Keller et al. (2012) är det större sannolikhet 
att djup kännedom uppnås om en konsument kan relatera till varumärkeselement. 

Den identitet som varumärket vill kommunicera är något som Wheeler (2013) menar är 
beroende av olika drivande faktorer vilka benämns som nio varumärkesideal. Dessa är 
grunden för att skapa ett varumärkes identitet. De nio varumärkesidealen är (Wheeler, 2013, s. 
28-29): 

• Vision: en enad och övertygande vision skapar tillförlitlighet, en stark grund och 
inspirerar. 

• Betydelse: värdeord, idéer, visioner och önskvärda positioner kan vara riktlinjer för att 
hjälpa till att skapa ett särskiljande varumärke med en innebörd. 

• Tillförlitlighet: varumärket behöver en tydlig bild av marknad, position, erbjudande 
och konkurrensfördelar för att uppfattas som tillförlitligt. 

• Flexibilitet: en effektiv identitet hjälper till att positionera varumärket och ser till att 
varumärket är flexibelt på marknaden. 

• Särskiljning: en stark och särskiljande varumärkesidentitet kan lättare särskilja sig och 
få uppmärksamhet i den kategori som varumärket lever och konkurrerar i. 

• Sammanhang: en konsument skapar associationer till varumärken, och för att bli ett 
starkt varumärke måste varumärket leva upp till de förväntningar som kunden skapat i 
samband med associationerna. 

• Hållbarhet: för att ett varumärkes image ska vara beständig och hålla över tid krävs att 
varumärket anpassar sig efter marknadsutvecklingen och oförutsägbara förändringar. 

• Engagemang: en stark image kan byggas upp om en organisation sköter om sin 
verksamhet, sina tillgångar och sina varumärken aktivt. 

• Värde: genom att uttrycka ett varumärkes konkurrensfördelar för konsumenten skapas 
medvetenhet, igenkänning och särskiljning, samt mätbara resultat kan skapas för 
varumärket. 
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2.1.4  Image 
Som tidigare nämnt i delkapitel 2.1.1 Definition av identitet och image, menar Melin (2006) 
att det är konsumentens uppfattning som skapar ett varumärkes image. En lyckad image 
skapas genom att kombinera de olika delarna i ett varumärke så att bilden som konsumenten 
uppfattar stämmer överens med den identitet och de ideal som varumärket har. Enligt en 
studie genomförd av Lee, Lee & Wu (2011) bevisas att vid tillfällen då varumärken 
samarbetar kan ett varumärkes image förbättras om varumärket som samarbetet inleds med 
har en bättre image. Även Uggla (2013a) menar att partnervarumärken i varumärkesallianser 
påverkar varandra.  Det blir till en fördel för ett mindre välkänt varumärke om det mer kända 
varumärkets image spiller över (eng. spill over) på det mindre kända varumärket. Att ett 
varumärke spiller över innebär enligt Uggla (2013a) att en konsuments associationer 
appliceras på det andra varumärket. 

Vidare menar Uggla (2013a) att ett företag bör ingå varumärkessamarbeten för att 
komplettera det egna varumärket och för att göra detta finns olika komplementstrategier. Två 
strategier för komplettering är nå in och nå upp. Strategin nå in används då en part vill ingå ett 
samarbete med en annan part för att förstärka en produkts huvudsakliga egenskaper och 
fördelar. Ingen ny produkt utvecklas utan strategin används för att särskilja sig från 
konkurrenter på samma marknad. Strategin nå upp används för att nå en högre position inom 
ett segment och för att förstärka företagets image, och en partner som har egenskaper 
företaget själv inte har väljs ut. En nackdel med att använda nå upp är enligt Uggla (2013a) att 
den ena parten kan tappa kontroll över den andra, samt att den ena parten i ett samarbete kan 
bli beroende av den andra vilket vid upplösning av samarbetet kan leda till att identiteten 
skadas. 

De teorier som presenterats för identitet och image har gett insikter i vad som skapar och ger 
mening åt ett varumärke samt vad som påverkar en identitet och image. Författarna har även 
utvecklat en förståelse för hur ett företags image kan påverkas av varumärkessamarbeten. 

2.2 Helhetsbild 
Det andra delkapitlet i referensramen undersöker hur skillnader och likheter kan utrönas 
mellan två parters kommunicerade identiteter och den uppfattade identiteten, något som 
Schmitt (1997) menar skapar en helhetsbild. ABC-modellen framtagen av Baxter, Kerr & 
Clarke (2013) används för att identifiera om det finns motsägelser mellan den utformade 
uppfattningen och den avslöjade uppfattningen. 

2.2.1 Det övergripande intrycket 
Den bild som en konsument får av ett varumärkes identitet sker genom en process som 
Schmitt (1997) menar resulterar i ett övergripande intryck. Processen innebär att konsumenten 
tolkar den information som ett varumärke sänder ut och därmed omvandlar varumärkets 
uttryck till intryck. Det är viktigt att ha uppsikt över konsumentens uppfattningar då processen 
för att tolka uttryck kan resultera i mycket skiftande intryck. För att skapa önskvärda intryck 
krävs att företagets identitet och image är fastställd genom ett tydligt bildspråk. 
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2.2.2 Vikten av det helhetsintrycket 
Bergström (2009) och Schmitt (1997) menar att det är viktigt för varumärket att skapa ett 
enhetligt intryck hos konsumenten, och därför behöver ett varumärkes uttryck visa på att alla 
delar i varumärkets identitet hör samman. Det är kundens helhetsintryck som avgör om 
företaget har ett enat uttryck och därmed om kommunikationen av identiteten kan anses 
framgångsrik. Även Uggla (2013b) menar att ett varumärke inte har något värde om 
konsumenten inte anser det värdefullt, samt att det är associationer och uppfattningar hos 
konsumenten som skapar varumärkets värde. Schmitt (1997) instämmer i att helhetsintrycket 
formas av de mentala föreställningar som en konsument får av varumärkets estetik, vilket sker 
genom tolkningar och processer. Om identiteten inte underhålls och upplevs enad kan 
resurserna anses bortkastade då företagets uttryck kan missuppfattas eller uppfattas som 
oenhetligt.  

Enligt Schmitt (1997) är kundernas totala intryck baserade på tre processer som kunden deltar 
i när de behandlar information: integrationer, slutsatser och attityder. Integration är den första 
processen som Schmitt (1997) beskriver och handlar om människans perceptioner samt hur 
individer integrerar olika delar i information för att skapa ett sammanhängande intryck. 
Integrationen kan sammanfattas i två delar som är väsentliga att ha i åtanke när man 
undersöker kundens uppfattning av ett varumärke: de perceptioner och känslor som 
konsumenten får måste vara trovärdiga då det första intrycket är starkare och mer beständigt 
än senare intryck. 

Då en konsument tar emot och tolkar mängder av information varje dag menar Schmitt (1997) 
att identiteten som ett varumärke uttrycker måste vara tydlig innan man låter en konsument 
tolka den. Tolkningen sker både oavsiktligt och avsiktligt, då en konsument har ett 
inneboende intresse av varumärket eller blir förvirrad av information som varumärket sänt ut. 

Den andra processen är slutsatser, där konsumenten själv fyller i de luckor som finns med 
hjälp av tidigare intryck från varumärket, erfarenheter och genom logiska slutsatser. 
Processen sker främst då konsumenten exponeras för ett företags identitet genom det visuella 
uttrycket och marknadsföring. Uggla (2013b) belyser att tidigare negativa eller positiva 
intryck spelar in vid värdeskapande hos en konsument då de tillsammans med 
varumärkesvärdet blir till ett samlat intryck. 

Den tredje processen är konsumentens attityd. Konsumentens attityder och känslor till 
varumärket kan vara positiva, negativa eller neutrala och starka, svaga eller neutrala. Enligt 
Schmitt (1997) är de starka känslorna och attityderna generellt sett bättre då de drar till sig 
uppmärksamhet och därmed är effektiva.  

Att ett varumärke skapar och vårdar känslomässiga band till konsumenten menar Haig (2005) 
är essentiellt för att skapa relationer och värde för varumärket, vilket går i linje med det Keller 
et al. (2012) menar krävs för att skapa relationer beskrivet i delkapitel 2.1 Identitet och image, 
Vad är identitet och image. Vidare menar Schmitt (1997) att en konsument genom direkta 
erfarenheter av varumärket vet vilka känslor som varumärket konnoterar skapas starka och 
stabila attityder till varumärket. Genom indirekt kontakt med varumärken skapas mindre 
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tydliga och mindre intensiva kopplingar till varumärket. Schmitt (1997) menar därför att ett 
varumärkes direkta kopplingar till konsumenten bör undvikas om det inte finns en tydlig 
identitet. 

2.2.3 ABC-modellen 
I den studie som Baxter et al. (2013) utfört undersöks skillnader mellan valda och utformade 
identiteter och den av utomstående uppfattade identiteten. Modellen kan hjälpa en 
företagsledning att upptäcka inkonsekvens mellan avslöjad identitet och den utformade 
identiteten. Genom modellen avslöjas vilka identiteter som ryms inom en organisation, detta 
illustreras i ABC-modellen, se Figur 3. 
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Figur 3 - ABC-modellen (egen modell baserad på Baxter et al. 2013, s. 1085, egen 
översättning). 

A - Uppfattningar av identitet: här återfinns konsumenters uppfattningar. Då konsumenters 
uppfattningar förändras är identiteten föränderlig. 

B - Nuvarande konkurrenskraftig identitet: påstådd identitet utvecklad av företagsledning (den 
strategiska identiteten). 

C - Nuvarande varumärkesidentitet: identiteten som används för formell kommunikation både 
internt och externt (den kommunicerade identiteten). 
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Pilarna i modellen visar på sambandet mellan A, B och C.  

Baxter et al. (2013)  talar i sin modell om en plats men beskriver även att modellen kan 
appliceras på en organisation. Genom att först förstå den uppfattade identiteten (A), kan 
skillnader och likheter mellan uppfattning av identitet (A), nuvarande konkurrenskraftig 
identitet (B), samt nuvarande varumärkesidentitet (C) förstås. Den nuvarande 
konkurrenskraftiga identiteten (B), och den nuvarande varumärkesidentiteten (C), ska stämma 
överens men behöver nödvändigtvis inte vara identiska enligt Baxter et al. (2013).  

Efter att ha studerat de faktorer som påverkar och skapar ett varumärkes helhetsbild har 
studiens författare fått insikt i att det för ett företag är essentiellt att vara medvetna om att det 
som sänds ut inte nödvändigtvis stämmer överens med vad som uppfattas av mottagaren. 

2.3 En ny enad identitet 
För att undersöka hur två parters identiteter ser ut då de ingår ett samarbete beskrivs faktorer 
som leder till att en ny identitet behöver utformas samt metoder för hur denna process kan 
genomföras. AC4ID Test används för att utröna de identiteter som företagen tar med sig in i 
samarbetet. Med hjälp av REDSS kan obalans identifieras och strategier utvecklas för att lösa 
denna. 

2.3.1 Drivande faktorer för att skapa en ny identitet 
Som tidigare nämnt i samband med delkapitel 2.1 Identitet och image kan en inkonsekvent 
image vara en drivande faktor till att en ny identitet måste tas fram. Schmitt (1997) beskriver 
hur andra faktorer för att en identitet behöver förnyas kan vara omstruktureringar i företag 
vilka ifrågasätter kärnidentiteten hos varumärket, dess livscykel och sammanslagning av 
identiteter. Ett beslut angående identitet kan behöva tas då ett företag lanserat nya produkter, 
nya utökningar eller nya tjänster. Även Bergström (2009) diskuterar att nytt ledarskap kan 
leda till förändringar i identitet vilket företagsledningen behöver vara observant på. 

Enligt Schmitt (1997) är en annan drivande faktor för framtagandet av en ny identitet är nya 
aktörer som träder in på marknaden, vilket resulterar i nya identiteter på marknaden. Vid 
dessa tillfällen behöver organisationer veta hur deras identiteter tangerar med och särskiljer 
sig från varandra för att förstå hur dessa nya identiteter kommer att influera kundernas intryck 
av företagets egna identitet. Detta gäller även aktörer som träder in på andra marknader än 
den organisationen förhåller sig inom. Som tidigare belysts av Schmitt (1997) i delkapitel 2.2 
Helhetsbild, möts en konsument av mängder av intryck under en dag vilket påverkar 
konsumentens uppfattningar av varumärken även om de inte faller inom samma kategori. 

2.3.2 AC4ID Test 
Även då ett företag endast anser sig ha en identitet kan flera inneboende varianter av denna 
identitet existera menar Balmer (2002). Figur 4 – AC4ID Test, grundas i att ett företag har mer 
än en identitet, och om identitetena inte stämmer överens kan varumärket försvagas. 
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Figur 4 – AC4ID Test, (Balmer, 2012, s.1080, egen översättning). 

Modellen AC4ID Test bygger på AC2ID Test som under åren uppdaterats och i den 
uppdaterade versionen AC4ID Test har Balmer (2012) adderat två identiteter: den 
överenskomna och den kulturella. Tillsammans med dessa två identiteter består modellen 
totalt av sju identiteter där den överenskomna identiteten utgör kärnan som de övriga sex 
identiteterna ska stämma överens med. 

A - Aktuell identitet: de nuvarande attributen utgör den aktuella identiteten, vilka innefattar 
flertalet element: förtagets ägandeform, ledarskapsstil, organisationsstruktur, 
företagsaktiviteter och vilka marknader som täcks in. Variationer och kvalité av produkter och 
tjänster som erbjuds, helhet av framträdandet samt värderingar som chefer och anställda har. 
(Balmer och Greyser, 2002) 

Genom att avslöja den aktuella identiteten blottas organisationens kompentenser. För att 
identifiera de mest framträdande egenskaperna kan man prioritera dessa genom att undersöka 
om de är: fördelaktiga, av nytta, centrala, särskiljande, bestående, evolutionära och 
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gynnsamma egenskaper. Den aktuella identiteten sänder ut företagets varumärkeslöfte: dess 
överenskomna identitet. (Balmer, 2012) 

C - Kommunicerad identitet: den kommunikation som företaget styr över avslöjar dess 
identitet. Denna typ av kommunikation innefattar sponsorer, reklam och PR. Även den 
kommunikation som ligger utanför ett företags kontroll påverkar den kommunicerade 
identiteten, som mun till mun (eng. word-of-mouth) och medias bild (Balmer och Greyser, 
2002). Det som företaget kommunicerar till kunder och intressenter refererar exempelvis till 
varumärkeslöftet. (Balmer, 2012) 

C - Föreställd identitet: den föreställda identiteten skapas av de element som kan uppfattas, 
vilka innefattar företagets image, rykte och varumärkesprofilering. Dessa bidrar till 
intressenters uppfattning om företaget (Balmer och Greyser, 2002). Den föreställda identiteten 
kan vara extra viktig för att skapa mening för individer (Balmer, 2012). 

C - Överenskommen identitet: det företaget lovar med dess namn, logotyp och visuella 
identitet symboliserar dess varumärkeslöfte (Balmer, 2012). Schmitt (1997) menar att ett 
tydligt bildspråk krävs för att skapa önskvärda intryck. För att uttrycka sitt varumärkeslöfte 
bör kriterierna: trovärdiga, hållbara, meningsfulla för kunder och intressenter, ansvarsfulla 
samt lönsamma för organisationen, uppfyllas för att effektivt identifiera varumärkets position 
(Balmer, 2012). Att vara trovärdiga och hållbara stämmer överens med det Keller et al. 
(2012) anser vara essentiellt för att uppnå den andra nivån i modellen för kundbaserat 
varumärkesvärde, att vara meningsfulla för sina kunder.  

C – Kulturell identitet: denna skapas av de anställdas känslor, värderingar och uppfattningar 
relaterade till företagets bakgrund. Företagskulturen är av vikt då de anställdas relationer till 
varandra och till kunderna återspeglar varumärket. (Balmer, 2012) 

I - Ideal identitet: den optimala marknadspositionen under en viss tidsperiod. 
Marknadspositionen baseras på organisationens möjligheter och framtiden på marknaden då 
även externa faktorer påverkar. (Balmer och Greyser, 2002) 

D - Eftertraktad identitet: en företagsledares personliga vision av företagets identitet. Den 
eftertraktade identiteten formas av ägarens personlighet och får inte förväxlas med den ideala 
identiteten (Balmer och Greyser, 2002). I vissa fall styr den eftertraktade identiteten ett 
företags strategiska riktning (Balmer, 2012). 

Externa faktorer samt identiteternas natur kan driva till förändring. Eftersom identiteterna inte 
är fasta, utan flytande då de existerar i ett föränderligt klimat strävar inte modellen efter att 
alla identiteter ska vara perfekt samstämda (Balmer, 2012). Att de avslöjade identiteterna är 
flytande anser även Baxter et al. (2013) i ABC-modellen, en identitet som inte förändras kan 
stagnera och kännas inaktuell. 

Det är viktigt för en företagsledning att vara uppmärksam på förändringar i de olika 
identiteterna samt vara medvetna om den enade identitet de olika delarna utgör. 
Företagsledningen måste förstå att ett flertal identiteter kan rymmas i ett och samma 
varumärke. (Balmer och Greyser, 2002) 
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Uggla (2013a) belyser att kulturen och visionerna inom organisationer som ska inleda ett 
samarbete inte behöver se identiska ut men vara av samma karaktär. Dess kärnvärden och 
egenskaper kan vara olika men målet med samarbetet måste kännas trovärdigt. För att 
samarbetet ska löpa friktionsfritt krävs ett gemensamt synsätt. Även Apéria (2001) diskuterar 
att företagskulturerna mellan en leverantör och en kedja måste stämma överens för att de 
anställda ska finna tillfredsställelse i samarbetet. 

Schmitt (1997) anser att förhållandet mellan identiteterna behöver tas hänsyn till vid 
varumärkessamarbeten. Då marknaderna skiljer sig åt för de identiteter som går samman kan 
processen försvåras och vid nyttjande av en redan existerande identitet är det enklare att ta 
beslut. 

2.3.3 REDSS 
Balmer (2012) menar att obalans mellan identiteter kan avslöjas, något som kan vara 
smärtsamt för ett företag. Avslöjandena kan skada eller i värsta fall ruinera företaget. Detta är 
karakteristiskt för varumärken som delas mellan mer än en aktör då de kräver att en enhetlig 
identitet skapas av aktörernas respektive identiteter. Arbetsmetoden för ramverket REDSS 
bestämmer karaktären individuellt för de sju identitetstyperna. Ramverket används för att 
förklara varumärkesgrupperingar, utröna obalans mellan identiteter och få dem att stämma 
överens. (Balmer 2012) 

R - Avslöja: de sju identiteterna inom organisationens varumärkesgruppering. 

E - Undersök: sambandet mellan sammansatta varumärkesidentiteten och de sex andra 
identiteterna. 

D - Diagnostisera: varumärkesidentitetens obalans och avvikelser mellan den ideala 
identiteten, den önskade identiteten och den överenskomna identiteten. 

S - Välj: de obalanserade identiteter som behöver hanteras och hänsyn tas till vilka 
feljusteringar som är brådskande, önskvärda och genomförbara. 

S - Strategi: etablera den mest effektiva metoden för att åtgärda obalansen på och se till att 
obalansen kommer i enhetlighet med varumärket och antingen varumärkets ideala identitet 
eller önskvärda identitet. 

Baxter et al. (2013) beskriver att det första steget för hantera flera identiteter är att avslöja 
dem, sedan fastställs identiteterna och utifrån detta tas en konkurrenskraftig identitet fram. 
Vidare menar Baxter et al. (2013) att först efter att samtliga steg utförts kan design och 
implementering av identiteten ske. 

Utifrån de teorier som presenterats i kapitlet har studiens författare fått insikt i vad som 
driver en identitet till förändring. Förståelse för att ett företag har flera inneboende 
identiteter har erhållits, samt hur styrkor, svagheter och obalans mellan identiteterna kan 
utrönas och åtgärdas. 
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2.4 Analysmodell 
Utifrån referensramen har tre delproblem identifierats vilka behandlas för att lösa studiens 
syfte, att skapa en enad identitet. Därav är syftet placerat i den sista delen av analysmodellen. 

För att skapa ett starkt och enat varumärke måste ett företag först veta vilka de är och vad de 
har för identitet, därav undersöker studiens första delproblem hur varumärkesidentitet och 
image skapas. Detta leder till att skillnader och likheter som finns mellan kommunicerad och 
uppfattad identitet kan identifieras, vilket utgör det andra delproblemet. 

Efter att identitet, image och sambandet mellan dessa undersökts presenterats metoder för att 
föra samman två varumärkens enskilda identitet och image. Detta för att kunna lösa studiens 
tredje delproblem: hur en ny identitet skapas då två parter ingått en samverkan. De tre 
delproblemen mynnar ut i att studiens syfte kan lösas. 

I Figur 5 – Analysmodell, förklaras sambanden mellan delproblemen och studiens syfte. 
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Figur 5 – Analysmodell 
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2.5 Preciserade frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur två parter som ingått OPS kan kommunicera sin 
identitet på ett enhetligt vis för att skapa ett enat uttryck. Studien resulterar i 
rekommendationer för identitetsskapande till de som ska ingå eller har ingått OPS. 

Referensramens första delkapitel (se 2.1 Vad är identitet och image) åskådliggör vad som 
påverkar och skapar identitet och image. Mening hos kunderna kan inte skapas utan ett 
varumärkes identitet, och utan mening kan inte en relation till kunderna skapas enligt Keller 
et al. (2012). Därav frågeställning 1: 

1. Vilka faktorer påverkar och skapar mening vid identitetsskapande för en tjänsteleverantör 
inom fritidssektorn? 

I andra delkapitlet av referensramen (se 2.2 Helhetsbild) presenteras hur en enad helhetsbild 
kan skapas och varför detta är avgörande för företag som ingår varumärkessamarbeten. Först 
efter att ha besvarat frågeställning 1 vilken behandlar vad som skapar respektive parts samt 
deras gemensamma identitet och image, kan den kommunikation som de båda parterna i 
samarbetet sänder ut sättas i förhållande till vad mottagaren uppfattar. Detta leder till 
frågeställning 2 och 3: 

2. Vad behöver en kommun som äger en idrottsanläggning ha i åtanke då de ingår ett 
varumärkessamarbete med en extern aktör?  

3. Vad blir konsekvenserna om den kommunicerade och den uppfattade identiteten inte 
stämmer överens? 

I referensramens tredje delkapitel (se 2.3 En ny enad identitet) undersöks hur två parters 
inneboende identiteter kan kombineras för att bli en enad identitet och de faktorer som måste 
tas till hänsyn. Ur detta kommer frågeställning 4: 

4. Hur går man tillväga för att skapa en ny enad identitet och image när två parter med olika 
inneboende identiteter har ingått en samverkan? 
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3 Studiens genomförande 
För att uppfylla studiens syfte, hur två parter som ingått OPS kan kommunicera sin identitet 
på ett enhetligt vis för att skapa ett enat uttryck, valde studiens författare att undersöka två 
parter som redan ingått samverkan. Utifrån detta valdes studiens ansats och därefter 
datainsamlingsmetoder. Avslutningsvis beskrivs den analysmodell som härletts ur 
referensramen, och de preciserade frågeställningar som leder till att studiens syftet kan lösas. 

3.1 Metodansats 
En kvalitativ studie har genomförts då studiens syfte är att undersöka hur en enad identitet 
kan skapas då två aktörer ingått en samverkan. Den kvalitativa ansatsen valdes då studien är 
ny och konceptet behöver förklaras och förstås. Detta då mycket liten forskning funnits på 
området samt att existerande teorier inte är applicerbara på det urval som kommer att studeras 
eftersom OPS verkar på en svensk marknad, vilket gör att den uppfyller kriterierna för 
kvalitativ ansats (Creswell, 2014). I studien samlades flera typer av data in och 
sammanställdes vilket resulterade i beskrivning i ord snarare än siffror, även detta är 
kännetecken för kvalitativa studier (Bryman, 2011; Creswell, 2009; Creswell, 2014). 

Studien har en blandad metod av fallstudie och tvärsnittsstudie då samband och relationer 
studerats för att uppfylla syftet vilket är kännetecken för en tvärsnittsdesign (Bryman, 2011). 
Fallstudier knutna till en idrottsanläggning har under en avgränsad tidsperiod utförts för att 
djupgående analysera identiteter utifrån respondenters uppfattningar (Creswell, 2014). Data 
har samlats in i deltagarnas miljö och i analysen tolkas meningen i den insamlade datan vilket 
båda är processer i kvalitativa studier (Creswell, 2014). 

3.2 Studiens upplägg 
Studien inleddes med sökningar på nyckelorden offentlig-privat samverkan, OPS, samt i 
kombination med identitet, varumärke i databasen Google Scholar där studiens författare 
endast fann artiklar som behandlade OPS för infrastruktur. Sökningar på begreppet united 
identity i databaserna Scopus och Web of Science resulterade inte i några träffar. Sökningar 
på begreppet gemensam identitet i databasen Google Scholar gav inga relevanta träffar då de 
resultat som genererades rörde sociala och samhällsvetenskapliga studier. 

För att besvara de preciserade frågeställningarna gick studiens författare vidare med arbetet 
genom att studera sekundärdata, för att utröna eventuella luckor som sedan fylldes upp med 
hjälp av den primära datainsamlingen. Studiens författare kompletterade därefter insamlad 
data med hjälp av återgå till den sekundära datan. Insamlad data analyserades sedan mot teori 
för att leda till slutsatser, diskussioner, rekommendationer samt förslag på fortsatta studier. 

Studiens författare valde att samla in primärdata på idrottsanläggningen Arena Grosvad som 
drivs av Medley på uppdrag av Finspångs kommun. Medley är, som tidigare nämnts i kapitel 
1 Inledning, en aktör som har erfarenhet av att driva OPS åt kommuner i Sverige och ansågs 
därför vara ett gott exempel. 
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3.3 Sekundärdata 
Tryckta, signerade, inskannade dokument rörande upphandlingarna kring Arena Grosvads 
drift- och ägandeform tillhandahölls av anläggningens ägare och användes som sekundärdata. 
Då mycket av dessa dokument var från när aktörerna ingick samverkan samt inte behandlade 
alla de områden som behövs för att svara på studiens preciserade frågeställningar ansåg 
författarna att även intervjuer behövdes utföras. Efter genomförda intervjuer studerades 
dokumenten än en gång för att komplettera luckor. Den data som valdes ut från dokumenten 
innefattade: undersökningar rörande liknande samverkansformer, visionen för Arena Grosvad, 
regler för marknadsföring och information om anläggningens olika områden.  

Även bilder på anläggningen tagna av författarna (se Figur 6-8), samt en beskrivning av 
Arena Grosvad från Finspångs kommuns webbplats användes som sekundärdata. 

3.4 Primärdata 
Primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer och en enkät. 

3.4.1 Kvalitativa intervjuer 
Datainsamlingen för fallstudien har skett genom kvalitativa intervjuer med öppna 
intervjufrågor för att undersöka konsumenters attityder (Ejvegård, 2003; Creswell, 2014) för 
att besvara de preciserade frågeställningarna.  

3.4.1.1 Urval av respondenter 
För denna studie identifierades två kategorier utifrån de två parter som studien behandlar, 
vilket är en form av teoretisk samplingsmetod (Bryman, 2011). En representant från 
respektive part som ingått OPS på Arena Grosvad valdes då de ansågs ha störst insikt i hur 
samverkan ser ut och fungerar. Efter teoretisk reflektion valdes två nya respondenter ut från 
respektive part med målet att besvara studiens preciserade frågeställningar och nå teoretisk 
mättnad. Respondenterna hänvisade studiens författare att återgå till de dokument som 
tidigare studerats vid frågor de ej kunde besvara, efter detta ansågs teoretisk mättnad vara 
uppnådd. 

Tabell 1 – Respondenter 

Respondent Part  Intervjuguide  Datum 

Platschef  Medley (Arena Grosvad)  Intervjuguide 1 
 (se bilaga 2) 

 2014-04-24 

Fritidschef Finspångs kommun   Intervjuguide 2 
 (se bilaga 3) 

 2014-04-25 

Informationschef Finspångs kommun  Intervjuguide 3 
 (se bilaga 4) 

 2014-04-28 

Chef för affärsutveckling Medley  Intervjuguide 4 
 (se bilaga 5) 

 2014-04-29 
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3.4.1.2 Utformning av intervjuguider 
För att kunna besvara studiens syfte utarbetades intervjuguide 1-4 (se bilaga 2-5) med 
utgångspunkt i referensramen. Dessa guider utformades för att kunna besvara de preciserade 
frågeställningarna genom att vara baserade på samma grund med intervjufrågor av olika 
karaktär anpassade efter den tillfrågade. Detta genomfördes då syftet med insamlad data var 
att komplettera varandra vilket Trost (2007) benämner som låg grad av standardisering. 

Då studiens syfte är undersökande var intervjuerna inte alltför standardiserade (Ejvegård, 
2003). I denna studie har inte exakt samma frågor ställts vid de fyra olika intervjuerna, 
däremot stämmer frågornas ordningsföljd överens vilket är positivt då det gör det enklare att 
sammanställa och jämföra datan (Ejvegård, 2003; Krag Jacobsen, 1993). Intervjufrågorna var 
breda och öppna samt formulerade så att respondenten kunde framföra sina uppfattningar och 
värderingar, något som är positivt då det ger respondenterna möjlighet att väl besvara frågan 
samt uttrycka åsikter (Krag Jacobsen, 1993). Intervjuguiden testades ej innan 
intervjutillfällena. 

3.4.1.3 Genomförande av intervju 
I denna studie har tre typer av intervjuer utförts. En av dessa var en telefonintervjun då detta 
är en tids- och kostnadseffektiv form av intervju (Krag Jacobsen, 1993). 

En besöksintervju med Platschef hölls i caféet på Medleys anläggning Centralbadet i 
Norrköping då platsen var mest lämplig för båda parter. Intervjun inleddes med att berätta om 
syftet till intervjun och studien. Båda parter kom överens om innebörden av begrepp som kan 
uppfattas på olika sätt, för att undvika missvisande svar. Respondenten efterfrågade att få 
granska materialet innan publicering vilket muntligt avtalades på plats. Efter samtycke till 
ljudupptagning spelades även intervjun in med hjälp av mobiltelefon. Intervjun pågick cirka 
30 minuter där en av studiens författare intervjuade och den andra tog anteckningar. Vid 
telefonintervju med Fritidschef upprepades samma procedur som utfördes vid besöksintervjun 
för att höja graden av standardisering (Trost, 2007). 

Tidpunkten för telefonintervjun avtalades via e-post och frågorna skickades i förväg till 
respondenten för att ge möjlighet till förberedelse. Respondenten hänvisade till 
Informationschef på kommunen då denne ansågs vara mer kunnig inom området för frågor 
som berörde kommunens kommunikation. 

Informationschef kontaktades för en kompletterande e-postintervju efter att intervju med 
Fritidschef var genomförd. E-postintervju valdes då det var tidseffektivt att inte behöva 
synkronisera möten, utan respondenten kunde svara på intervjun då denne hade tid vilket 
också gav respondenten mer tid att reflektera över svaren (Ryen, 2004). En e-postintervju 
genomfördes även med Chef för affärsutveckling för att komplettera besöksintervjun med 
Platschef. Vid intervjutillfällena hänvisade respondenter studiens författare till tidigare 
studerade dokument för att komplettera uppgifter kring visioner, marknadsföring, mål och 
samverkan. Efter att återigen studerat och valt ut data dokumenten ansåg studiens författare 
att teoretisk mättnad uppnådd (Bryman, 2011). 
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Tre utav fyra respondenter hade möjlighet att förbereda sina svar på frågorna samt fråga 
intervjuaren om något var oklart. Vid besöksintervjun fick respondenten inte frågorna i förväg 
då denne vid intervjutillfället gavs möjlighet att ställa frågor och föra en dialog med 
intervjuaren på plats. 

3.4.2 Enkät med besökare 
Då vissa av sporterna som återfinns på Arena Grosvad är säsongsbundna och denna studies 
datainsamling var tidsbegränsad till tre veckor är det omöjligt att nå personer som är 
representativa för hela det utbud idrottsanläggningen erbjuder. Att enkäter kan distribueras till 
många på en och samma gång och att respondenter själva kan välja när de har tid och 
möjlighet att fylla i enkäten såg studiens författare som en fördel (Bryman, 2011). Valet föll 
därför på att utforma en enkät för att nå ut till så många besökare som möjligt under de tre 
veckor som datainsamlingen skedde. 

3.4.2.1 Utformning av enkät 
Enkäten inleddes med en introduktion av undersökningens syfte samt definierade begrepp 
som kan misstolkas (Wärneryd, 1993). Vilka frågor som skulle ställas övervägdes för att göra 
det enkelt för respondenterna (Wärneryd, 1993). Enkätens frågor var korta och relevanta för 
att hjälpa respondenten att genomföra enkäten, detta då irrelevanta och för långa frågor kan 
leda till att respondenten tappar fokus och känner sig överbelastad, vilket ökar risken för 
bortfall (Bryman, 2011; Trost, 2007; Wärneryd, 1993). För att behålla respondentens fokus 
ställdes följdfrågor i de fall en enkätfråga behövde undersöka mer än en fråga (Trost, 2007). 
Frågedelen inleddes med enklare frågor som ålder och bostadskommun för att sedan gå ned 
på djupet (Trost, 2007; Wärneryd, 1993). Enkäten hölls kort för att undvika att för mycket 
onödig data samlades in, vilket kunde försvårat processen med att reducera data och skapat 
svårigheter vid analys (Ryen, 2004). 

Språket i enkäten hölls på en enkel nivå med en vardaglig ton då det var viktigt att alla 
respondenter förstod enkätens frågor. Laddade ord undveks för att respondenterna inte skulle 
styras i svaren eller känna sig pressade. (Trost, 2007) 

3.4.2.2 Genomförande av enkät 
Innan enkäten distribuerades till respondenterna utfördes tester på sex oberoende testpersoner 
som återkopplade till studiens författare. Till följd av återkopplingen från testpersonerna 
utfördes små ändringar i hur svarsalternativen var formulerade och till följd av detta uteslöts 
en fråga då den inte ansågs relevant för studien. 

En länk till webbenkäten distribuerades via e-post av Medley med en tydlig förklaring att 
enkäten genomfördes på uppdrag av studenter vid Linköpings universitet. För webbenkäten 
gjordes ett tidsstyrt slumpmässigt urval (Trost, 2007) då enkäten skickades ut till 600 
medlemmar ur Medleys kundregister som besökt Arena Grosvad mellan perioden den 29:e 
april 2014 till den 5:e maj 2014. Medley tillhandahöll studiens författare urvalet då det ansågs 
relevant samt av lämplig omfattning för studien.  

Studiens författare noterade att svarsfrekvensen var högst den första dagen som enkäten fanns 
tillgänglig och sedan minskade för varje dag. Efter fem dygn och 98 insamlade svar ansåg 
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studiens författare att webbenkäten troligen inte skulle generera i fler svar, då de som frivilligt 
valt att fylla i enkäten troligen gjort det inom fem dyng, och formulärets insamling valdes att 
avslutas. 

En förutsättning för att kunna utföra webbenkäter är att respondenterna har tillgång till en 
tillräckligt snabb internetuppkoppling. I denna studies fall bedömdes begränsad datorvana hos 
medlemmar vara ett likvärdigt problem. Därför distribuerades även en analog variant av 
enkäten. (Trost, 2007) Då Arena Grosvads område är stort och tillgängligheten för de olika 
delarna av anläggningen varierar på grund av bland annat öppettider och säsong valdes 
receptionen som plats för distribution av den analoga enkäten. Receptionen förväntades ha 
flest besökare och generera högst svarsfrekvens då den ligger i anslutning till entrén för café, 
bad, gym, sporthall, restaurang och bowlingbana. Enkäten fanns tillgänglig att fylla i under 
sju dagar med hänsyn till de tider anläggningen höll öppet. Anledningen till att den fysiska 
enkäten låg framme två dagar längre än webbenkäten var att den distribuerades till 
respondenterna tidigare, men avslutades samma dag. 

3.4.2.3 Bortfallsanalys  
Bortfallet kan i denna studie inte säkerhetsställas då antal personer enkäten exponerats för är 
omöjligt att beräkna. Då den analoga enkäten funnits tillgänglig för alla som passerat genom 
Arena Grosvads entré under tiden för datainsamling i kombination med att webbenkäten 
skickades ut till befintliga medlemmar gör att samma personer kan ha exponerats för både den 
analoga enkäten och webbenkäten. Webbenkäten skickades ut till 600 av Medleys 
medlemmar via mail men det står oklart hur stort antal respondenter som nåddes då utskicket 
kan ha fastnat i en brandvägg, spamfilter, ha glömts bort i en e-postlista, ha skickats till en 
mailadress som inte läses dagligen eller inte längre är i bruk (Trost, 2007).  

Totalt samlades 118 svar in, varav 98 från webbenkäten och 20 från den analoga enkäten, 
vilket utgör en mycket låg svarsfrekvens, trots detta genererades givande insikter (Ejvegård, 
2003). 

3.4.2.4 Sammanställning av enkät 
I denna studie utfördes en modifierad variant av ett affinitetsdiagram. Ett affinitetsdiagram är 
det mest effektiva sättet för att visualisera problem och insikter hos konsumenter. Med detta 
hierarkiska diagram grupperas individuella svar för att utröna nyckeltema i data. Detta görs 
genom att skriva ned svaren på post it-lappar och sedan fysiskt placera dem på en tom yta. 
(Holtzblatt, Burns Wendell & Wood, 2005) Studiens enkätsvar sammanställdes genom att de 
analoga svaren skrevs in digitalt i webbenkäten av studiens författare. Därefter exporterades 
svaren från webbenkäten till ett kalkylark, och all data fanns därmed samlad digitalt. Data 
sorterades sedan på tre olika vis efter: besökares uppfattning, benämning och personliga 
definition av Arena Grosvad. Efter sortering skrevs dessa tre sammanställningar ut då det var 
ett mer tidseffektivt sätt än att skriva ned varje respondents svar på en post it-lapp.  

Färgkodning med färgpennor utfördes för att kategorisera data i olika kategorier och 
hierarkier. Kategorierna var inte förutbestämda utan skapades utifrån den data som samlats in  
(Holtzblatt et al. 2005). Datan sammanställdes och fördes sedan in i ett nytt kalkylark där 
värdena i sammanställningarna exporterades till tabeller för att visualisera datan. 
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Denna studies modifierade variant av ett affinitetsdiagram kan liknas vid vad Ryen (2004) 
beskriver som en interaktiv process för att omvandla rådata till kategorier. Syftet var att 
reducera datamängden och skapa struktur och mening. 

3.5 Beskrivning av analysprocess 
Relevant data från dokument samt data från kvalitativa intervjuer sammanställdes med syftet 
att analysera de två parternas identiteter. Anteckningar från de två första intervjutillfällena 
sammanställdes och sattes i relation till varandra efter typen av fråga. Svaren formulerades till 
löpande text med ljudinspelningen som stöd vid oklarheter. Sammanställningen gjordes för att 
undersöka om teoretisk mättnad var uppnådd. De två e-postintervjuerna fördes sedan in i den 
löpande texten för att fylla de glapp som funnits. Relevant data valdes därefter ut från den 
sekundära datan för att uppnå teoretisk mättnad. 

För analysen av datan användes Modellen för kundbaserat varumärkesvärde (se Figur 1) samt 
Hierarki för identitetselement (se Figur 2) för att utröna vilka faktorer som påverkar och 
skapar mening för en tjänsteleverantör inom fritidssektorn. För att analysera data i Hierarki 
för identitetselement (se Figur 2) användes bilder tagna på Arena Grosvad (se Figur 6-8) för 
att gå igenom de tre nivåerna, från presentation i nivå ett och vidare till de två nivåerna av 
basidentitet. 

Besökares attityder undersöktes därefter i en enkät där datan sedan sammanställdes fråga för 
fråga i affinitetsdiagram för att hitta olika grupperingar och mönster. Dessa grupperingar 
fördes gruppvis in i ABC-modellen (se Figur 3) och sattes i förhållande till intervjudata. 
Denna jämförelse ledde till svar på frågorna som behandlar vad en kommun behöver ha i 
åtanke då de ingår ett varumärkessamarbete, samt vilka konsekvenserna blir om den 
kommunicerade och den uppfattade identiteten inte stämmer överens. 

ABC-modellen (se Figur 3) användes för att tillsammans med AC4ID Test (se Figur 4) utröna 
olika identiteter. Efter att de inneboende identiteterna hade avslöjats användes REDSS för att 
analysera hur en ny enad identitet kan tas fram vilket besvarar studiens syfte. 

3.6 Validitet och Reliabilitet 
För att mäta studiens kvalité diskuteras validiteten och reliabiliteten, en god validitet ger en 
god reliabilitet.  Med validiteten menas med hur väl studiens författare mätt det som ämnats 
mätas i studien och hur giltig metoden, datainsamlingsmetoderna, analysen och resultatet för 
studien är. Reliabiliteten syftar till att bedöma hur konsekvent studiens författare utfört 
studien med utgångspunkt i hur datainsamlingen har skett. (Creswell, 2014; Svensson & 
Starrin, 1996) 

3.6.1 Sekundärdata 
Som beskrevs i delkapitel 3.3 Sekundärdata, studerades sekundärdata som bestod av 
dokument som var tryckta, signerade och inskannade vilka tillhandahölls av Arena Grosvads 
ägare. Då sekundärdatan bestod av förslag på åtgärder, riskbedömningar och krav vid 
upphandling var risken för missuppfattning och eventuell tolkning mindre vilket styrker 
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validiteten. Då endast en av parterna tillhandahöll sekundärdata och därmed kunde påverka 
bilden av samverkan sattes sekundärdatan i jämförelse mot primärdata från båda parter för att 
skapa en valid bild av nuläget. 

3.6.2 Primärdata, intervju  
Vid den primära datainsamlingen hade respondenterna som beskrivet i delkapitel 3.4.1 
Kvalitativa intervjuer, möjlighet att fråga intervjuaren om något var oklart vilket minskar 
risken för missuppfattningar. Att intervjuguiderna inte testades innan intervjuerna 
genomfördes påverkar validiteten negativt. Enligt studiens författare anses detta inte utgöra ett 
problem då kompletterande frågor var möjliga att ställa till alla respondenter i efterhand över 
mail eller telefon. Nackdelen med telefonintervjun som hölls är att kroppsspråket, den icke-
verbala kommunikationen, gick förlorad (Krag Jacobsen, 1993) och vilket påverkar 
reliabiliteten. För att validiteten fick respondenten frågorna i förväg vilket säkerhetsställde att 
respondenten inte missuppfattade frågorna på grund av dålig ljudkvalité, vilket annars kunde 
varit ett problem vid telefonintervju (Trost, 2007). 

Vid e-postintervjuerna fick studiens författare respondenternas svar nedskrivna vilket minskar 
risk för missuppfattning och eventuell tolkning samt tillför reliabilitet till studien (Ryen, 
2004). 

3.6.3 Primärdata, enkät 
För att minska risken att respondenter missuppfattade information (Wärneryd, 1993) och öka 
studiens validitet utfördes som beskrivet i delkapitel 3.4.2 Enkät med besökare, tester av 
enkäten med sex oberoende testpersoner som individuellt återkopplade till studiens författare.  

Då Medley stod som avsändare vid distributionen av webbenkäten kan respondenternas svar 
påverkas vid besvarandet av frågor vilket kan liknas vid användning av värdeladdade ord i 
enkätfrågor (Trost, 2007). Studiens författare är medvetna om detta påverkar studiens 
reliabilitet, men för att kunna distribuera enkäten till en tillräckligt stor mängd besökare 
ansågs detta vara det bästa alternativet. 

En hög grad av standardisering kan inte ansedd uppnådd trots att samma frågor ställdes till 
alla respondenter då den sociala miljön samt den sinnesstämning respondenterna befann sig i 
vid besvarandet av enkäten influerade respondenterna (Trost, 2007). Den analoga enkäten 
fylldes frivilligt i av respondenter som aktivt sökt sig till Arena Grosvad för att utföra någon 
form av aktivitet som anläggningen erbjuder. Webbenkäten nådde respondenterna i varierande 
miljöer och uppmaningen att fylla i denna kan ha påverkat respondenternas inställning vid 
deltagande i enkäten. Studiens författare är medvetna om att detta kan påverka studiens 
reliabilitet men hade ingen möjlighet att påverka på vilken plats eller i vilken sinnestämning 
respondenterna befann sig. 

Missuppfattning av frågor kan ha uppstått hos respondenterna vid ifyllande av enkäten då 
studiens författare inte fanns tillgängliga att be om hjälp, vilket är en nackdel vid enkäter och 
påverkar validiteten negativt. Studiens författare hade inte heller någon möjlighet att ställa 
följdfrågor eller vara säkra på att personen som enkäten skickades ut till faktiskt är den som 
fyllt i enkäten. (Bryman, 2011) 
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Enkätens stora bortfall kan bero på att respondenter kände sig osäkra och upplevde enkäten 
som tidskrävande då sex av enkätens åtta frågor var öppna och uppmanade till att skriva flera 
ord. Att sju av åtta frågor var obligatoriska kan också vara en bidragande faktor till bortfallet 
då respondenter kan ha valt att inte slutföra webbenkäten. Då enkäten ämnar undersöka 
respondenters uppfattningar anser inte studiens författare att det stora bortfallet påverkar 
validiteten då svaren var få men givande och bearbetades kvalitativt. (Trost, 2007) 

Att endast en av studiens författare förde in data från den analoga enkäten till webbenkäten är 
något som påverkar studiens reliabilitet. På grund av tidsbrist var det ej möjligt att studiens 
andra författare observerade då data fördes in. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas den data som samlats in för att undersöka studiens delproblem.  
Denna data rör studieobjektet Arena Grosvad samt de två parterna som ingått samverkan på 
anläggningen, Medley och Finspångs kommun. 

4.1 Parternas identiteter 
Arena Grosvad presenteras på Finspångs kommuns webbplats som Finspångs största idrotts- 
och rekreationsområde och består av Aluceum samt Grosvads idrottsplats som enligt 
Finspång (2014) drivs av Medley. 

De flesta av Medleys uppdrag kommer enligt Chef för affärsutveckling från kommuner vilka 
står för trygghet och stabilitet, något som är positivt för varumärket Medley. O’Learys är 
ytterligare en aktör Medley valts att tas in på anläggningen då de enligt samma respondent är 
ett beprövat koncept för sportbarer och bowling medan Medleys kunskaper inom 
restaurangbranschen är begränsade. Detta samarbete ses som positivt då Medley kan garantera 
en bra nivå på mat, dryck, sport-TV och service. 

Det är i dagsläget oklart om det finns några konkurrenter till Arena Grosvad enligt 
Fritidschef, medan Platschef ser allt som tar upp människors fritid som Arena Grosvads 
konkurrenter, vilket alltså inte enbart innebär idrottsaktiviteter. Vidare anser samma 
respondent att Arena Grosvad har en stark ställning med sitt breda utbud av aktiviteter och 
träningsformer, samt att det är unikt att samla så många olika aktiviteter på en och samma 
plats. Fritidschef instämmer i att Arena Grosvad har en stark ställning i regionen och är en av 
de mest kompletta anläggningarna då det erbjuds minst 25 olika idrotter i ett naturskönt 
område med ett bra geografiskt läge och närhet till större orter.  

4.1.1 Regler gällande kommunikation 
Då Arena Grosvad drivs av Medley på uppdrag av Finspångs kommun menar 
Informationschef att kommunen inte kan applicera sin egen kommunikationspolicy och 
grafiska profil. Arena Grosvad lyder under Medley och de regler samt riktlinjer som Medley 
har, och några värdeord för anläggningen finns inte (Fritidschef; Informationschef; Platschef). 
Då Finspångs kommun har synpunkter rörande kommunikation vänder de sig enligt 
Informationschef till Medley.  

Platschef beskriver att bad, gym och idrottshallar omfattas av Medleys grafiska profil men att 
det finns en yttre gräns för denna. I takt med att skyltar och dylikt byts ut implementeras 
Medleys grafiska profil succesivt. Platschef sade sig kommunicera med sina kunder främst på 
plats på anläggningen men även genom digitala medier. De digitala medierna inkluderar en 
undersida på Medleys webbplats för Medley Arena Grosvad och sociala medier som 
Facebook, Twitter och Instagram. SMS, mail, tryckt reklam, tidningar, radioreklam och tv-
reklam är också kanaler som används. Vid kampanjer tar Platschef vid behov hjälp av 
Medleys centrala marknadsavdelning för att kommunicera informationen.  
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4.1.2 Marknadsföring av identitet 
Enligt Finspångs kommun (2003) är en avgörande framgångsfaktor en effektiv och 
målinriktad marknadsföring som utgår från besöksnäringar i kommunen och regionen även 
utöver Grosvadsanläggningen (i denna studie benämnd som Arena Grosvad). Detta främst för 
att attrahera externa gäster, men även lokala besökare. Externa gäster genererar externa 
intäkter för anläggningen och genom detta kan Grosvad fungera som ett nav för 
besöksnäringen i kommunen samt erbjuda attraktiva paket för idrott, boende, upplevelser, 
konferenser och kulturarrangemang enligt Finspång (2003). 

Utgångspunkten för marknadsföringen ska enligt Finspång kommun (2006) vara att sälja hela 
anläggningen utifrån samtliga aktuella verksamheter och aktiviteter, vilket innebär att 
marknadsföra Finspång som ort och kommun samt hela regionen kring Finspång i form av ett 
begrepp och en enhet. Detta inkluderar bland annat Rejmyre glasbruk, industrihistorian och 
den orörda vildmarken. Enligt Platschef marknadsförs anläggningen i dagsläget som en helhet 
under namnet Medley Arena Grosvad. 

4.2 Visuell form på Arena Grosvad 
Visuell form har studerats på Arena Grosvad och återges i Figur 6-8. Huvudbyggnaden på 
anläggningens avbildas i Figur 6 – Fasad. 

Figur 6 – Fasad, © Therese Ekstrand 

I Figur 6 – Fasad, kan ses att tre logotyper finns placerade på Arena Grosvads fasad. Till 
vänster syns Finspångs kommuns logotyp, till höger om denna är texten Arena Grosvad 
placerad och till höger om denna, Medleys logotyp. Under Medleys logotyp är O’Learys 
logotyp placerad. 

I figur 7 – Vepa, syns marknadsföringsmaterial för Arena Grosvad. 
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Figur 7 – Vepa, © Therese Ekstrand 

I Figur 7 – Vepa, återfinns en vepa för Medley som hänger på ett stängsel i anslutning till 
entrén. 

Hur entrén till Arena Grosvad ser ut från insidan avbildas i Figur 8 – Entré. 

Figur 8 – Entré (entré till simhall, Aluceum, gym, O’Learys).  © Therese Ekstrand 



30 
 

I Figur 8 – Entré, ligger blå mattor med Medleys logotyp på samt en gatupratare med Medleys 
logotyp. Till höger i bilden syns O’Learys entré och en tillhörande gatupratare. Till vänster 
ligger Medleys café samt reception.  

4.3 Varumärket vid OPS  
Finspångs kommun och den privata aktören Medleys nuvarande samverkan har sin grund i 
den vision som fastställdes i slutrapporten utförd av Finspång kommun (2003). I slutrapporten 
belystes att de investeringar som skulle behöva göras för att uppnå slutrapportens vision inte 
skulle kunna rymmas inom den kommunala ekonomin. Olika drift- och ägandeformer 
diskuterades samt det rekommenderas att Finspångs kommun ingår en samverkan med 
externa finansiärer. Liknande anläggningars samverkan undersöktes och risker kring att dessa 
kan bidra till problem belyses av Finspångs kommun (2003). Risker innefattades av att nya 
tankar gällande exempelvis målsättning och finansiering kan uppstå då olika 
organisationskulturer konfronteras med varandra för att lösa ett gemensamt problem. 
Slutrapporten menar att utmaningen med en finansiell samverkanslösning är att bibehålla 
samma inflytande för medborgarna som om verksamheten hade bedrivits i traditionell 
kommunal förvaltning. Det påpekas att en samverkan kan leda till oklarheter kring vem som 
bär huvudansvaret.  

Fritidschefen anser inte att Finspångs kommun har några problem med samarbetet i dagsläget 
och beskriver att de få gånger problem uppkommit har dessa lösts på ett smidigt sätt. Samma 
respondent anser att en anläggning som Arena Grosvad behöver ha snabba beslutsvägar vilka 
är kortare i privat regi än i kommunal, traditionell förvaltningsregi. En fördel med att leja ut 
till en privat aktör är att Medley kan specialisera sig på marknadsföringen vilket kommunen 
inte anser sig ha resurser till. Medley ligger i framkant vilket kommunen inte skulle kunna 
göra i egen regi enligt Fritidschef. 

4.3.1 Vad parterna får ut av samverkan 
Genom samarbetet anser Fritidschef att Finspångs kommun får bra PR och ett gott renommé 
hos de som besöker Arena Grosvad. Finspångsborna är stolta över badet och pratar gott om 
det vilket enligt samma respondent är bra då kommuninvånarna har något att vara stolta över 
och visa upp för bekanta som kommer på besök. Vidare menar Fritidschef att Arena Grosvad 
har en social betydelse och socialt värde då det blivit en träffpunkt för folk i allmänhet, 
speciellt pensionärer och daglediga. 

Chef för affärsutveckling tror att det finns en växande marknad för OPS och förklarar att de 
flesta av Medleys uppdrag kommer från kommuner. Anledningen till att Medley specialiserat 
sig på OPS är enligt samma respondent att de har goda förutsättningar att erbjuda bra tjänster 
till kommunerna. Då en samverkan ingås vill Medley enligt Chef för affärsutveckling att 
uppdraget ska inkludera en simhall. Uppfylls detta kriterie kan drift av andra 
idrottsverksamheter övervägas. 

Vidare menar Chef för affärsutveckling att Medley i förhållande till kommuner har helt andra 
förutsättningar att samla erfarenhet och bygga kompetens bland personalen och utveckla 
verksamheten. Simhallarna är i kommunerna en liten verksamhet, inte en kärnverksamhet till 
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skillnad från exempelvis skolan. Chef för affärsutveckling anser att Medley även är starkare 
då det kommer till marknadsföring och har en mer gedigen kunskap kring fastighetsfrågor. 

I förhållande till andra företag och föreningar som ibland konkurrerar om uppdragen att driva 
kommunernas simhallar har Medley enligt Chef för affärsutveckling i de allra flesta fall 
betydligt längre erfarenhet av verksamheten. Medley har även i kraft av relativ storlek 
skalfördelar, vilket innebär att verksamheten kan utvecklas genom att skapa koncept och 
utveckla spetskompetens inom olika områden. 

4.3.2 Om en ny aktör träder in 
Fritidschef ansåg att om en ny aktör träder in på anläggningen är det viktigt för Finspångs 
kommun att denna aktör håller minst samma kvalité och utbud som finns i dagsläget. Den nya 
aktörens namn skulle kunna ha en negativ inverkan på besökarnas uppfattning och vara 
förvirrande, åtminstone under en övergångstid. Vidare sade sig samma respondent veta att 
Medley är starkt förknippat med Arena Grosvad i dagsläget och är medveten om att det inte 
vore enkelt för en annan aktör att ta över efter Medley. 

4.4 Aktörernas tankar kring besökarnas uppfattningar  
I första hand trodde Fritidschef att Arena Grosvads besökare förknippar anläggningen med 
badet och ser det som en plats för idrott med bra service. Kommunen rustar upp områden 
vartefter det finns resurser, men Arena Grosvad är ett prioriterat område och har fått en 
mycket stor betydelse i den kommunala verksamheten. Vidare menar samma respondent att 
det finns områden på idrottssidan som behöver förbättras och rustas upp. En utveckling av 
Arena Grosvad är viktig för att skapa möjligheter till att exempelvis vara arrangör för olika 
arrangemang som exempelvis cuper. För att utvecklas bör bland annat boendemöjligheter i 
anslutning till anläggningen utvecklas.  

I dagsläget erbjuder Arena Grosvad ett brett utbud av aktiviteter enligt Fritidschef, vilket även 
Platschef instämde i. Vidare menade Platschef även att en upplevelse erbjuds och att målet är 
att kunderna ska känna sig nöjda när de lämnar anläggningen oavsett vilken aktivitet de ägnat 
sig åt. Samma respondent trodde att Arena Grosvad ses som en plats för utövande av motion 
och att besökare uppfattar anläggningen som en stor idrottsplats. Kommunens ambition var 
enligt Fritidschef att besökare ska uppfatta Arena Grosvad positivt och som en välskött, 
lättillgänglig anläggning med bra service där det är lätt att boka och få kontakt med personal.  

Vidare var Finspångs kommuns (2006) mål att Grosvads sportområde ska ses som en helhet 
och vara ett modernt idrottsområde där både de nya och gamla anläggningarna skall vara i 
toppskick. Den öppna ytan i entrén till anläggningens huvudbyggnad, även kallat torget, ska 
fungera både som entré till samtliga anläggningar och som en plats för information, betalning 
och dylikt. Torget ska även vara en mötesplats och samlingspunkt med utställningsytor, café, 
restaurang och eventuella försäljningsytor. Enligt Finspångs kommun (2006) ska torget ha ett 
högt symbolvärde och i stort sätta prägel på anläggningen. 

Generellt sett ansåg Platschef att kunderna ger dem höga betyg, att besökare åker relativt långt 
för att besöka badet och även idrottsanläggningen i samband med cuper samt att besökarnas 
uppfattning om anläggningen i dagsläget är positiv överlag. Samma respondent ville att 
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besökarna ska uppfatta Arena Grosvad som trevligt, öppet och anläggningen ska ge en trygg 
och härlig känsla. 

Fritidschef ville att besökare ska ha en bra upplevelse då de kommer till Arena Grosvad och 
att de upplever god service, samt önskar att besökarna efter sitt besök ska känna en längtan 
efter att återkomma till anläggningen. Samma respondent ville att själva anläggningen ska 
uppfattas som en attraktiv och naturskön plats med en fin omgivande miljö som även får de 
som bor utanför Finspångs kommun att vilja besöka Arena Grosvad. Vidare trodde Fritidschef 
att Arena Grosvads besökare uppfattar anläggningen just som bra, och som en bra upplevelse 
med bra service. Totalt sett tros besökarna ha en väldigt positiv uppfattning specifikt när det 
kommer till badet, Fritidschef menar att det också finns en del att arbeta med, som 
förbättringar av idrottsplatsen, fler omklädningsrum och upprustning av läktare och 
bandybana. 

Att Finspångsborna är stolta över Arena Grosvad är något som Fritidschef sade sig vara säker 
på, samt det är en pluspost med närhet till bra fritidsmöjligheter, närhet till kommunen, 
äventyrsbad, kulturupplevelser då man bosätter sig i Finspång. Invånarna i kommunen tar 
förgivet att äldreomsorg, barnomsorg och skola ska fungera där man bor och att ha något 
extra, en anläggning som Arena Grosvad, påverkar trivseln. Arena Grosvad har enligt samma 
respondent stor betydelse och kan få fler att bosätta sig i Finspång, och fler invånare i 
kommunen underlättar för industri och näringsliv. 

4.5 Besökarnas uppfattningar 
På frågan ”Hur uppfattar du Arena Grosvad” framkom positiva och negativa uppfattningar. 

De negativa uppfattningar som återfanns i enkäten är återgivna i Tabell 2 – Negativa 
uppfattningar. 

Tabell 2 – Negativa uppfattningar 
Uppfattning Antal 
Dåligt städat  2 
För litet 2 
Dålig luft 1 
Fuskbygge 1 
För fullt gym 1 
Ibland rörighet bland personal 1 
Sunkiga omklädningsrum 1 
 
De positiva uppfattningar som återfanns i enkäten är återgivna i Tabell 3 – Positiva 
uppfattningar. 

Tabell 3 – Positiva uppfattningar 
Uppfattning Antal 
Trevlig 18 
Trevlig personal 15 
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Bra 12 
Fräsch 9 
Stort utbud 8 
Avkopplande 6 
Mycket bra 6 
Träningstillfredsställelse  6 
Glädje 5 
Mötesplats/socialt 5 
Trivsam 5 
Välbefinnande 5 
Positiv 4 
Energigivande 3 
Ett andra hem 3 
Harmoni 3 
Skön 3 
Bäst 2 
Rent 2 
Underbar 2 
Vänlig 2 
Aktivitet 1 
Bad 1 
Ett lyft för Finspång 1 
Fin plats 1 
Friskvård 1 
Fritidsarena 1 
Fungerande/välskött 1 
Funktionell 1 
Lagom stort 1 
Lugn miljö 1 
Modern 1 
Motion med likasinnade 1 
Motiverande 1 
Möjligheter 1 
Närheten 1 
Plats för beslut 1 
Plats för frid 1 
Plats för motion 1 
Rolig 1 
Roligt bad 1 
Stolthet 1 
Sund 1 
Trygg 1 
Träningsvärk 1 
Upprymd 1 
Välkomnande 1 
Öppet 1 
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4.6 Två parters identiteter i en samverkan 
På Arena Grosvad var målet för Platschef att de anställda ska känna att Medley är en öppen 
och trevlig arbetsplats där det är ordning och reda samt att Medley som arbetsplats är en trygg 
tillvaro. Medley ska ses som en mötesplats som är öppen för alla, något som samma 
respondent menade ska genomsyra allt Medley gör. Medley ska vara en knytpunkt för 
folkhälsa. 

Medleys vision var att de ska bli det självklara valet i Sverige för en aktiv fritid på land och i 
vatten uppgav Chef för affärsutveckling. Visionen avser både slutkunder: de som badar och 
tränar, samt uppdragsgivare i kommuner: de som äger badhusen och låter Medley sköta dem. 

Visionen specifikt för Medley Arena Grosvad var att det ska vara en central mötesplats för 
främjande av folkhälsa, och i samverkan med kommun ska anläggningen utvecklas åt rätt håll 
menar Platschef. Samma respondents personliga vision för anläggningen var att Arena 
Grosvad ska vara den bästa mötesplatsen för idrott i Sverige. 

Visionen från Finspångs kommun (2003, s.24) lever fortfarande kvar: 

“Utredningens vision är att Grosvad ska vara regionens mest attraktiva kultur-, sport- och 
fritidscenter, med en bredd i utbudet som lockar en bred allmänhet och ungdom till motion 
och idrott. Som ger skolan goda möjligheter att utveckla undervisningen. Som ger 
idrottsföreningar goda förutsättningar att utveckla sin sport och locka nya utövare. Som 
lockar turister och andra besökare och som är attraktiv för idrottsorganisationer utanför 
kommunen för att förlägga träningsläger och andra aktiviteter.” 

4.7 Besökares intryck 
För att undersöka kännedom kring Arena Grosvads identitet och ägare ställdes frågan om vem 
som äger Arena Grosvad samt vilken som är respondentens hemkommun. Efter genomförd 
enkät med 118 respondenter var det tio respondenter som uppgav att de ej var bosatta i 
Finspångs kommun. Fyra av respondenterna bosatta utanför Finspångs kommun valde 
svarsalternativet att Finspångs kommun äger anläggningen. Vidare valde fem av dessa tio 
respondenter alternativet Medley som ägare. Den tionde respondenten valde alternativet vet 
ej. 

Av de 108 övriga respondenterna bosatta i Finspångs kommun valde 83 respondenter 
Finspångs kommun som ägare, 29 valde Medley samt sex valde alternativet vet ej. Se tabell 4. 

Tabell 4 – Respondenters hemkommun och Arena Grosvads ägare 

  
Ägare 

  
Finspångs kommun Medley Vet ej 

H
em

ko
m

m
un

 Finspång 79 24 5 
Norrköping 3 4   

Kalmar 1     
Stockholm     1 
Södertälje   1   

 
Totalt 83 29 6 

Hemkommun 
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På frågan “Vad är Arena Grosvad för dig?” uppmanades respondenten att i fritext fortsätta 
meningen “Arena Grosvad är en plats där jag…” med de exemplifierade alternativen badar, 
tränar och umgås. En respondent utmärkte sig genom att uppge att anläggningen var: ”Som ett 
vattenhål i öknen för mig. Det är här som jag hämtar kraft, energi och glädje. Arena Grosvad 
hjälper mig att förgylla min vardag.”. 

På frågan “Benämner du Arena Grosvad olika beroende på vilken aktivitet du ska utföra?” var 
antalet respondenter som svarade nej på frågan och därmed inte uppgav sin benämning var 
62. Resterande 56 respondenter svarade ja och uppmanades att lista samtliga benämningar 
denne använder. Se tabell 5 – Benämning och aktivitet. 

Tabell 5 – Benämning och aktivitet 

Aktivitet Benämning Antal 
Träna Medley 25 
Umgås/bowla/äta O’Learys 22 
Bada Badhuset 18 
Bada Medley 13 
Motionsspår Grosvad 7 
Uteanläggning Grosvad 7 
Träna Gymmet 4 
Inomhusidrott Aluceum 4 
Ibland alla aktiviteter Grosvad 4 
Allt Medley 3 
Träna Simhallen 2 
Ishallen Ishallen 2 
Alla övriga aktiviteter Grosvad 1 
Bada Arena Grosvad 1 
Bada Finspångs badhus 1 
Bada Arena Grosvad 1 
Evenemang Arena Grosvad 1 
Evenemang Aluceum 1 
Kolla på fotboll FFSKs fotbollsplan 1 
Motionsspår Grosvadsskogen 1 
Motionsspår Grosvadsskogen 1 
Se på idrott Grosvad 1 
Tennis Tennishallen 1 
Träna Träna i Finspång 1 
Äta mat Hamburgerpalatset 1 
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Den vänstra kolumnen förklarar vilken aktivitet de utför och kolumnen i mitten vilken 
benämning de använder vid utförandet av aktiviteten. Den högra kolumnen uppger hur många 
respondenter som uppgav kombinationen aktivitet och benämning. En respondent kunde ange 
mer än en kombination av aktivitet och benämning. 

Av respondenterna som deltog i enkäten framkom en kommentar gällande namnet Arena 
Grosvad: ”Arena Grosvad är nog ett förlegat namn för dagens Medley eftersom att jag inte 
använder mig av varken fotbollsplaner eller ishockeyhallar.”. 
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5 Analys 

I analysen har den insamlade datan återgivits från kvalitativa intervjuer och den genomförda 
enkäten i kapitel 4 Empiri, kopplats mot de teorier som presenterats i kapitel 2 Referensram. 
Analysen har genomförts utifrån den tidigare presenterade analysmodellen (se delkapitel 2.4 
Analysmodell). Ur analysen härleds studiens slutsatser. 

5.1 Hur varumärkesidentitet och image skapas 
I detta delkapitel återfinns den data som med hjälp av teori har analyserats för att utröna hur 
varumärkesidentitet och image ser ut för Arena Grosvad. Analysen av hur varumärkesidentitet 
och image skapas leder sedan till att slutsatser för det första delproblemet, hur 
varumärkesidentitet och image skapas, kan dras. 

5.1.1 Det som påverkar och skapar mening vid identitetsskapande 
Respondenterna för webbenkätens urval bestod av befintliga medlemmar på Arena Grosvad. 
Hela 35 respondenter saknade kunskap om vem som faktiskt äger Arena Grosvad (se Tabell 4 
– Respondenters hemkommun och Arena Grosvads ägare). För att nivå ett, kännedom, i 
Keller et al. (2012) Modellen för kundbaserat varumärkesvärde, ska uppnås behöver kunderna 
veta vilket behov varumärket fyller för dem. Nivå ett, kännedom, kan delvis anses uppfylld då 
respondenterna är medvetna om vilket behov varumärket tillfredsställer för dem. En brist i 
kännedomen kring Arena Grosvads identitet har identifierats då det råder oklarheter kring 
vem som äger Arena Grosvad.  

Att Finspångs kommun inte kan applicera sin egen kommunikationspolicy på Arena Grosvad 
i enlighet med delkapitel 4.1.1 Regler gällande kommunikation, samt att Platschef i enlighet 
med delkapitel 4.1.2 Marknadsföring av identiteter, beskrev att Arena Grosvad säljs in under 
namnet Medley Arena Grosvad kan hänföras till Schmitt (1997) teori angående att 
varumärkets uttryck missuppfattats eller uppfattats som oenhetligt då identiteten inte 
underhållits. Då två parter kommunicerar olika uttryck kan därför bland annat namnet 
missuppfattas. 

I Figur 9 – Analys av benämningar i ABC-modellen presenterades hur respondenter benämner 
Arena Grosvad. Data har förts in i enlighet med delkapitel 3.6 Beskrivning av 
analysprocessen, genom att placera det som Finspångs kommun anser att de sänder ut i dess 
Konkurrenskraftiga identitet respektive det Medley anser att de sänder ut i dess 
Konkurrenskraftiga identitet. På samma sätt placerades de respektives kommunicerade 
identiteter i respektive cirkel för Varumärkesidentitet. Denna data härstammar ur delkapitel 
4.1.1 Regler gällande kommunikation, samt 4.1.2 Marknadsföring av identitet. Benämningar 
av Arena Grosvad härstammar ur Tabell 5 – Benämning och aktivitet. Inringade ord stämmer 
överens mellan två parter. 
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Figur 9 – Analys av benämningar i ABC-modellen (egen modell baserad på Baxter et al. 
2013, s. 1085, egen översättning). 



39 
 

Enligt Baxter et al. (2003) behöver identiteterna inte vara identiska men de ska stämma 
överens. Som kan ses i Figur 9 - Analys av benämningar i ABC-modellen, kommunicerar 
Finspångs kommun Arena Grosvads identitet genom Grosvads idrottsplats, Aluceum samt 
Arena Grosvad. Benämningen Arena Grosvad har valts som dess konkurrenskraftiga identitet 
vilken är den enda benämning respondenter uppfattat, men denna benämning kommunicerar 
inte Medley. Däremot stämmer respondenters benämningar O’Learys och Medley överens 
med det som Medley kommunicerar i sin varumärkesidentitet för Arena Grosvad. Då ingen 
respondent uppfattat Medleys valda konkurrenskraftiga identitet stämmer inte identiteterna 
överens. Detta kan vara en negativ effekt av att varumärket Arena Grosvad kommunicerar 
många olika identiteter och kan skapa förvirring kring varumärket.  

Både Fritidschef och Platschef vill att samtliga respondenter ska se Arena Grosvad som en 
helhet. Enligt Bergström (2009) måste de signaler som sänds ut vara tydliga, konsekventa, 
förtroendeingivande och eniga. Schmitt (1997) menar att det är viktigt att vara uppmärksam 
på vad som kommuniceras och hur det tolkas för att inte skapa skiftande intryck. Vidare 
menar Schmitt (1997) att en identitet bara kan anses framgångsrik om alla delar i varumärkets 
identitet hör samman. Den kommunicerade identiteten för Arena Grosvad kan därför inte 
anses framgångsrik. Det är därför av stor vikt att Arena Grosvad uttrycker ett tydligt bildspråk 
för att skapa det önskvärda helhetsintrycket. 

I Tabell 3 – Positiva uppfattningar, kan utläsas att tre respondenter uppfattar Arena Grosvad 
som sitt andra hem och flertalet respondenter uppger att anläggningen är trevlig och trivsam. 
En respondent besvarade frågan “Vad är Arena Grosvad för dig?” med att det är “Som ett 
vattenhål i öknen för mig. Det är här som jag hämtar kraft, energi och glädje. Arena Grosvad 
hjälper mig att förgylla min vardag.”. Keller et al. (2012) menar att efter att mening för ett 
varumärke uppnåtts skapas förutsättningar för att bygga relationer. Vidare menar Haig (2005) 
att en relation kan skapats då känslomässiga band har skapats. Citatet visar på att en relation 
har skapats, därav har mening för varumärket också uppnåtts. 

5.1.2 Visuellt uttyck 
Hierarki för identitetselement har använts för att betrakta komponenter som tillsammans 
skapar Arena Grosvads identitet. Visuella nyckelelement som funnits utifrån bilder (se Figur 
6 – 8) i delkapitel 4.2 Visuell form på Arena Grosvad: 

• Egenskaper: på fasaden återfinns Finspångs kommuns logotyp, Arena Grosvad, 
Medleys logotyp och O’Learys logotyp. 

• Huvudentré: en vepa för Medleys som hänger på ett stängsel i anslutning till entrén. 
• Skyltning: gatupratare med Medleys logotyp, O’Learys gatupratare. 
• Torget: Medleys café samt reception. Entré till O’Learys 
• Inredning: blå mattor med Medleys logotyp 

Schmitt (1997) menar att vid upprepning av nyckelelement kan målkunden lägga varumärket 
på minnet och att dess första intryck påverkas av visuella element. De visuella nyckelelement 
som återfunnits på Arena Grosvad vid analys genom Hierarki för identitetselement 
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framkommer att Medley konsekvent använder sin grafiska profil då de upprepar elementen på 
området i form av bland annat vepor, gatupratare och mattor. 

Torget ska fungera som en mötesplats samt ha ett högt symbolvärde och sätta prägel på 
anläggningen (Fritidschef; Finspångs kommun, 2006). I entrén återfinns flera av Medleys 
visuella element (se delkapitel 4.2 Visuell form på Arena Grosvad). Schmitt (1997) menar att 
det första intrycket är det starkaste. Torget i entrén är det första en kund möts av oavsett om 
besökaren ska till gymmet, O’Learys, bowlinghallen, Aluceum, badet, receptionen eller 
caféet. Genom de visuella element som återfinns och upprepas på torget sätter Medley prägel 
på anläggningen. Detta leder till att besökarna i första hand förknippar anläggningen med 
Medley.  

Fritidschef är medveten om att Medley i dagsläget är starkt förknippat med Arena Grosvad 
och menar att det är en fördel att Medleys grafiska form råder på området då de har bättre 
kunskaper inom marknadsföring än kommunen. Uggla (2013a) belyser att då 
varumärkessamarbetet ingåtts för att stärka varumärkets image finns en risk att kontrollen 
över varumärket förloras och därmed blir beroende av den andra parten. Då Medley tillåts att 
succesivt implementera sin grafiska profil kan Finspångs kommun förlora kontrollen över 
varumärket Arena Grosvad.  

Enligt Informationschef kan Finspångs kommuns grafiska profil inte appliceras på Arena 
Grosvad eftersom Medley driver anläggningen. Bergström (2009) menar att alla beslut ett 
företag tar påverkar kommunikationen, därför krävs att Finspångs kommun är medveten om 
hur besökarnas intryck påverkas av beslutet att Medleys grafiska profil appliceras på Arena 
Grosvad.  

Sammanfattningsvis har oklarheter identifieras kring vem som äger Arena Grosvad och vilket 
namn anläggningen går under finns bland respondenterna. Analys av visuella element visar 
att respondenterna i första hand förknippar Arena Grosvad med Medley vilket kan hänföras 
till att Medleys grafiska profil är applicerad och succesivt implementeras på anläggningen. 
Detta är något Finspångs kommun är medvetna om och har avtalat med Medley. Medvetenhet 
kring det varumärke som ett samarbete inleds med är essentiellt då kontrollen över det egna 
varumärket kan förloras. Det är också viktigt att ha kännedom om att den kommunicerade 
identiteten, imagen, inte kan anses framgångsrik om inte varumärkets alla delar hör samman. 

5.2 Hur en helhet skapas 
Hur Arena Grosvads erbjudande ser ut, hur det uppfattas och hur de två parternas mål och 
visioner påverkar varumärket analyseras i detta delkapitel. Detta leder till att studiens andra 
delproblem, hur skillnader och likheter som finns mellan kommunicerad och uppfattad 
identitet kan identifieras, kan lösas. 

5.2.1 Uppfattningen, erbjudandet och marknaden 
Med ett brett utbud och dess geografiska läge ansåg både Fritidschef och Platschef att Arena 
Grosvad har en stark ställning i regionen. Enligt Wheeler (2013) är det viktigt att ha en tydlig 
bild av sin marknad, position och sitt erbjudande. De båda parterna vid Arena Grosvad har en 
enad bild av hur anläggningen ska uppfattas, har gemensam syn på vad Arena Grosvad 
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erbjuder besökarna och har en god insikt i konkurrensfördelarna. Att parterna har en tydlig 
uppfattning och åsikt som stämmer överens stärker deras tillförlitlighet ytterligare. 

Fritidschef och Platschef uppger att Arena Grosvad har ett unikt utbud av många sporter, 
vidare menar Platschef att målet är att Arena Grosvad ska vara en plats för utövande av 
motion. I tabell 3 – Positiva uppfattningar återfinns besökarnas uppfattningar av 
anläggningen. Enligt Wheeler (2013) har ett varumärke värde då de uttrycker sina 
konkurrensfördelar och de egenskaper de vill att besökarna ska uppfatta som särskiljande 
stämmer överens med vad som uppfattas. Vidare menar Wheeler (2013) att det är även viktigt 
med sammanhang, värde och tillförlitlighet i enlighet varumärkesidealen. I tabell 3 – Positiva 
uppfattningar går det att utläsa att flertalet av de båda parternas önskemål om uppfattning 
finns bland besökarnas uppfattningar. Värde och tillförlitlighet hos varumärket har skapats då 
båda parterna i samverkan har en gemensam bild av vad de erbjuder sina kunder då god 
service och en trevlig plats är uppfattningar som alla tre parter delar. 

5.2.2 Starkt varumärke 
I Figur 10 – Analys av uppfattningar i ABC-modellen har det som Fritidschef vill och tror att 
Arena Grosvad uppfattas som i den konkurrenskraftiga identiteten respektive det som 
Platschef vill och tror att Medley uppfattas som förts in i den konkurrenskraftiga identiteten. 
Datan kan hänföras till delkapitel 4.3.1 Vad parterna får ut av samverkan. Uppfattningar av 
Arena Grosvad härstammar ur Tabell 2 samt Tabell 3. Den varumärkesidentitet som sänds ut 
lyder under Medleys grafiska profil, se delkapitel 4.1.1 Regler gällande kommunikation, 
därav sänder endast Medley ut en varumärkesidentitet för Arena Grosvad. De inringade 
uppfattningarna stämmer överens mellan två parter och de uppfattningar som stämmer 
överens mellan samtliga tre parter har markeratsmed en grå bakgrundsfärg. 
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Figur 10 – Analys av uppfattningar i ABC-modellen (egen modell baserad på Baxter et al. 
2013, s. 1085, egen översättning). 
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Wheeler (2013) anser att det är viktigt att leva upp till konsumenters förväntningar för att 
skapa ett starkt varumärke. Ur Figur 10 – Analys av uppfattningar i ABC-modellen, kan 
utläsas att Arena Grosvad i hög grad stämmer överens med de uppfattningar som besökarna 
har då de besöker anläggningen. De överensstämmande uppfattningarna: mötesplats, positiv, 
bra upplevelse, stor idrottsplats/brett utbud gör att varumärket kan anses starkt då 
associationerna stämmer överens mellan varumärket och respondenterna. 

Respondenter uppgav i enkäten (se Tabell 2 – Negativa uppfattningar) att de anser att det är 
för litet och att anläggningen är i behov av att fräscha upp vissa delar. Fritidschef ser behovet 
av uppfräschning av exempelvis omklädningsrum. Bergström (2009) menar att det är viktigt 
med medvetenhet kring vad ett varumärke sänder ut. I dagsläget är varumärket Arena 
Grosvad inte helt anpassat efter vad kunderna söker men att Fritidschef är medveten om att 
brister på anläggningen finns stärker Arena Grosvads varumärke. 

5.2.3 Ej flexibelt och hållbart varumärke 
Enligt Fritidschef är Medley i dagsläget starkt förknippat med Arena Grosvad och samma 
respondent menat att ett skifte av privat aktör i samverkan skulle kunna innebära negativa 
effekter på varumärket Arena Grosvad. Medvetenhet hos Fritidschef finns kring att ett skifte 
även skulle kunna göra det svårt för en ny privat aktör att etablera sig. I enkätsvaren 
framkommer att benämningen Medley används av respondenter vid besök på Arena Grosvad 
(se Tabell 5 – Benämning och aktivitet). Wheeler (2013) menar i sina varumärkesideal att ett 
effektivt varumärke kan vara flexibelt om identiteten kan hjälpa till vid positionering av 
varumärket. Varumärket Arena Grosvad kan inte anses flexibelt och hållbart då det skulle 
uppstå problem om ett skifte av privat aktör skulle ske i den samverkan som pågår. 

Fritidschef uppgav att Arena Grosvad utvecklas i takt med att det behövs. En respondent 
anser att Arena Grosvad är ett förlegat namn: ”Arena Grosvad är nog ett förlegat namn för 
dagens Medley eftersom att jag inte använder mig av varken fotbollsplaner eller 
ishockeyhallar.”. För att ett varumärke ska vara hållbart måste det enligt Wheeler (2013): 
följa med i utvecklingen, vara föränderligt och anpassat till marknaden. Citatet samt de olika 
benämningar som framkommit ur analysen i delkapitel 5.1.1 Det som påverkar och skapar 
mening vid identitetsskapande, tyder på att varumärket Arena Grosvad inte är hållbart då 
namnet inte följt med i utvecklingen. Varumärket Arena Grosvad skulle dock till viss del 
kunna ses som hållbart ur aspekten att verksamheten är föränderlig och anpassad till 
marknaden. 

5.2.4 Att stärka varandra 
Medley har enligt Chef för affärsutveckling begränsade kunskaper inom restaurangbranschen 
vilket lett till att de ingått ett samarbete med O’Learys som är ett beprövat koncept för 
sportbarer och bowling. Vidare menar Chef för affärsutveckling att kommuner står för 
trygghet och stabilitet vilket är positivt för Medleys varumärke. Fritidschef beskrev att efter 
OPS inletts har få problem uppstått och att Arena Grosvad, samt hela Finspångs kommun, fått 
ett gott renommé och bra PR. Vidare ansåg Fritidschef att Medley ligger i framkant vilket 
kommunen inte skulle kunna göra i egen regi. Detta då Chef för affärsutveckling beskrev att 
Medley har möjlighet att skapa och utveckla spetskompetens inom olika områden. 
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Lee et al. (2011) beskriver att ett varumärke kan förbättra sin image genom att inleda ett 
samarbete med ett varumärke som har en bättre image. Uggla (2013a) menar att då 
varumärken spiller över kan de stärka och dra nytta av varandra. Strategin nå upp används för 
att förstärka ett varumärkes image genom att välja en partner som har egenskaper som saknas 
hos varumärket. Strategin nå in används för att förstärka en produkts huvudskapliga uppgift 
för att särskilja sig från konkurrenter enligt Uggla (2013a). Medley har använt strategin nå 
upp vid samarbete med O’Learys för att komplettera avsaknaden av kompetens inom 
restaurangbranschen. Vid samverkan med Finspångs kommun har strategin nå in använts då 
kommunens trygghet och stabilitet är positivt för varumärket Medley, även Finspångs 
kommun har använt sig av samma strategi då de förbättrar sitt erbjudande med hjälp av 
Medleys erfarenhet och kompetens. Finspångs kommun och Medley anses stärka varandra då 
båda parter ser positiva effekter av varumärkessamarbetet. 

5.2.5 Visioner, värdeord och mål 
Det saknas värdeord för varumärket Arena Grosvad enligt Fritidschef och Platschef. 
Finspångs kommun och Medley har delvis överensstämmande visioner enligt Fritidschef och 
Platschef då de båda anser att det ska vara en attraktiv plats för idrott. Risker som belystes i 
slutrapporten av Finspångs kommun (2003) angående att nya tankar kring målsättning kan 
komma att bli ett problem har inte realiserats. 

Överensstämmande visioner och värdeord är något som Wheeler (2013) menar skapar en 
stark grund att stå på samt ger varumärket tillförlitlighet. Vidare menar Wheeler (2013) att ett 
varumärke med engagemang kan bygga en stark image då de vårdar sin verksamhet och 
sköter om sina tillgångar aktivt. Att parternas visioner överensstämmer är positivt för 
varumärket Arena Grosvad då målsättningarna mellan de två parterna blivit en styrka vilket 
skapat engagemang mellan parterna. Detta gör att Arena Grosvad kan ses som ett starkt 
varumärke om de två parterna fortsatt är överens om mål och visioner och vårdar sitt 
varumärke som en tillgång. Dock kan avsaknaden av värdeord för Arena Grosvad leda till att 
varumärkets betydelse blir svagare. 

Värde och tillförlitlighet hos varumärket har skapats då båda parterna i samverkan har en 
gemensam bild av vad de erbjuder sina kunder då god service och en trevlig plats är 
uppfattningar som alla parter delar. 

Sammanfattningsvis kan varumärkessamarbetet mellan Finspångs kommun och Medley anses 
positivt då parterna stärker varandra. Med delvis gemensam vision och målsättning har 
engagemang skapats mellan parterna, och i kombination med att Arena Grosvad i hög mån 
lever upp till vad de vill uppfattas som kan varumärket anses starkt. Varumärkets hållbarhet 
och flexibelt är något som kan förbättras, likväl dess helhetsbild. Som tidigare identifierat i 
delkapitel 5.1 Hur varumärkesidentitet och image skapas, kommuniceras inte Arena Grosvads 
varumärke som den helhet det önskas uppfattas, vilket kan försvaga varumärket. 
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5.3 AC4ID Test 
Enligt Balmer (2002) kan ett företag ha flera inneboende identiteter trots att de endast anser 
sig ha en identitet. Genom AC4ID Test (se Figur 4 – AC4ID Test) avslöjas de identiteter som 
existerar i varumärket Arena Grosvad. 

A - Aktuell identitet: Arena Grosvad drivs av Medley på uppdrag av Finspångs kommun. 
Medley är en aktör som har erfarenhet av att driva OPS åt kommuner i Sverige enligt Medley 
(2014b). Vid OPS är finansiering och riskfördelning beroende av vad parterna har kommit 
överens om enligt Konkurrensverket (2008). Som arbetsplats är Platschefens mål att Arena 
Grosvad ska vara en trygg och öppen arbetsplats. Den marknad som Arena Grosvad täcker in 
inkluderar minst 25 olika idrotter samt kulturarrangemang enligt Fritidschef. Vidare menar 
samma respondent att Arena Grosvad är en stolthet för Finspångs kommun och att deras 
bredd gör dem starka i förhållande till konkurrenter, men samtidigt vet Fritidschef att det 
finns förbättringar att göra på anläggningen.  

Balmer och Greyser (2002) menar att den aktuella identiteten utgörs av företagets 
organisationsstruktur, värderingar hos chefer, de marknader som täcks, variationer och kvalité 
av tjänster samt helhet av framträdandet. Enligt Balmer (2012) sänder den aktuella identiteten 
ut företagets varumärkeslöfte. I Arena Grosvads aktuella identitet ingår två parter: ägaren 
Finspångs kommun och driftansvariga Medley. Arena Grosvad är en stolthet för Finspångs 
kommun med ett brett erbjudande som är starkt i förhållande till konkurrenter. Den 
helhetsbild som sänds ut av de två parterna står för Arena Grosvads varumärkeslöfte. 

C - Kommunicerad identitet: Enligt Finspång kommun (2006) ska marknadsföringen rikta in 
sig på att sälja hela anläggningen utifrån samtliga aktuella verksamheter och aktiviteter, detta 
är något Platschef anser att anläggningen idag gör under namnet Medley Arena Grosvad. 
Enligt Informationschef lyder kommunikationen under de regler och riktlinjer Medley har och 
innefattar enligt Platschef många olika medier (se delkapitel 4.1.1 Regler gällande 
kommunikation) men främst genom en hemsida för Medley Arena Grosvad. I Figur 9 – 
Analys av benämningar i ABC-modellen, påvisas att Finspångs kommun kommunicerar tre 
namn, Medley två och respondenterna uppger att de benämner Arena Grosvad på femton 
olika vis. 

Balmer och Greyser (2002) menar att den kommunikation företaget styr över avslöjar 
varumärkets kommunicerade identitet och enligt Balmer (2012) även refererar till 
varumärkeslöftet. Uppfattningar som konsumenter har ligger enligt Balmer och Greyser 
(2002) utanför varumärkets kontroll. Då Medley styr över hur Arena Grosvads varumärke 
kommuniceras är de ansvariga för hur varumärkeslöftet skapas. De femton benämningar som 
uppfattas av respondenter ligger utanför varumärkets kontroll och påverkar, tillsammans med 
de sammanlagt fem benämningar som kommuniceras mot respondenterna, den 
kommunicerade identiteten.  

C - Föreställd identitet: Medleys grafiska profil appliceras på Arena Grosvad enligt Platschef, 
vilket kan ses i Figur 6-8. Enligt Balmer och Greyser (2002) skapas den föreställda identiteten 



46 
 

av de element som kan uppfattas, och på Arena Grosvad har Medleys grafiska profil 
applicerats på de visuella elementen vilket skapar den föreställda identiteten. 

C - Överenskommen identitet: Arena Grosvad visuella identitet utgörs av ett namn och 
Medleys visuella identitet (se delkapitel 4.2 Visuell form på Arena Grosvad). Enligt Balmer 
(2012) utgörs den överenskomna identiteten av dess namn, logotyp och visuella identitet 
vilket symboliserar dess varumärkeslöfte. För att uttrycka sitt varumärkeslöfte bör kriterierna: 
trovärdiga, hållbara, meningsfulla för kunder och intressenter, ansvarsfulla samt lönsamma 
för organisationen, uppfyllas för att effektivt identifiera varumärkets position enligt Balmer 
(2012). För att vara meningsfulla för sina kunder Keller et al. (2012) att det är viktigt att ett 
företag är trovärdiga och hållbara. Vidare menar Keller et al. (2012) att risk finns att djup 
kännedom inte kan uppnås då konsumenter inte kan relatera till varumärkeselement. 
Varumärket Arena Grosvad kan inte anses meningsfullt då den överenskomna identiteten 
endast utgörs av ett namn. Då en logotyp och visuell identitet saknas för specifikt för Arena 
Grosvad kan djup kännedom inte skapas, och varumärkeslöftet kan inte anses uttryckt. 

C - Kulturell identitet: Platschef menar att Medley ska ses som en öppen, trevlig och trygg 
arbetsplats samt en mötesplats som är öppen för alla, vilket ska genomsyra allt Medley gör. 
Medleys ambition, att Arena Grosvad ska vara en mötesplats som är öppen för alla och 
genomsyra allt de gör, återspeglar dess kulturella identitet. Balmer (2012) beskriver att en 
företagskultur är viktig då relationer mellan anställda och relationer till kunder återspeglar 
varumärket.  

I - Ideal identitet: Fritidschef ser att en generell utveckling av anläggningen är på gång, och 
konkret föreslår denna respondent en utveckling av boendemöjligheter i anslutning till 
anläggningen vilket skapar möjligheter att vara värd för arrangemang. Enligt Balmer och 
Greyser (2002) utgörs den ideala identiteten av den optimala marknadspositionen under en 
viss tidsperiod. Arena Grosvads ideala identitet innefattar därmed möjligheten att erbjuda logi 
och att stå som värd för arrangemang. 

D - Eftertraktad identitet: Platschef beskriver sin personliga vision för anläggningen som att 
Arena Grosvad ska vara den bästa mötesplatsen för idrott i Sverige. Ett varumärkes 
eftertraktade identitet utgörs av en företagsledares personliga vision enligt Balmer och 
Greyser (2002). För Arena Grosvad blir därför den eftertraktade identitet att vara den bästa 
mötesplatsen för idrott i Sverige. 

Efter genomfört AC4ID Test kan den överenskomna identiteten inte anses uttryckt. Detta är 
det första steget mot att skapa en ny identitet och även det första fasen i REDSS. 

5.4  REDSS 
Då det första steget i REDSS redan utförts i delkapitel 5.3 AC4ID Test, följer det andra steget 
där de övriga sex identiteterna undersöks för att stämma överens med kärnan: den 
överenskomna identiteten. Detta steg gick inte att slutföra på studieobjektet då den 
överenskomna identiteten inte uttryckts i enlighet med Balmer (2012). 
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Platschefs personliga vision är att Arena Grosvad ska bli den bästa mötesplatsen för idrott i 
Sverige och Fritidschef ser utvecklingsmöjligheter för boende och att vara arrangör. I tredje 
steget av REDSS, diagnostiseras obalans och avvikelser mellan den ideala, önskade samt 
överenskomna identiteten enligt Balmer (2012). Därmed kan konstateras att det råder balans 
mellan den ideala identiteten och den eftertraktade identiteten. Den överenskomna identiteten 
avviker då den inte uttrycks.  

I steg fyra i REDSS väljs enligt Balmer (2012) de obalanserade identiteterna ut som behöver 
hanteras utefter kriterierna brådskande, önskvärda och genomförbara. Då den överenskomna 
identiteten inte uttrycks är denna identitet mest brådskande att hantera. Den aktuella 
identiteten anses inte vara i obalans, men då den sänder ut företagets varumärkeslöfte måste 
identiteten ses över vid problem med den överenskomna identiteten.  

Kommunicerad identitet relaterar till varumärkeslöftet och är därför den önskvärda identiteten 
att hantera. Åtgärder både för den överenskomna identiteten och den kommunicerade 
identiteten kan anses genomförbara då det är essentiellt att få dem att fungera för att enligt 
Balmer (2012) kunna undvika att varumärket tar skada av den obalans som upptäckts. 

Sammanfattningsvis har Arena Grosvad flera inneboende identiteter som behöver ses över. 
Genom att undersöka, diagnostisera och välja identiteter som behöver åtgärdas kan en ny 
identitet formas vilket leder till en ny image. Arena Grosvads överenskomna identitet är den 
mest brådskande att utveckla då den inte uttrycker varumärkeslöftet. Även då andra 
identiteter anses vara i balans kan de behöva ses över då samtliga relaterar till den 
överenskomna identiteten. 
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6 Avslutning 

I avslutningen presenteras de slutsatser som studiens författare har kommit fram till utifrån 
studiens preciserade frågeställningar. Vidare har en diskussion förts och rekommendationer 
utformats samt förslag till fortsatta studier tagits fram. 

6.1 Slutsatser 

Medvetenhet om identiteter är essentiellt 
Som framkommit vid analysen i delkapitel 5.1 Hur varumärkesidentitet och image skapas, bör 
de två respektive varumärkena som ingår OPS vara medvetna om vilka identiteter de har samt 
hur de i dagsläget kommunicerar dessa. Som påvisat i analysen är det viktigt att respektive 
parts identitet skapar mening för att parterna ska kunna stärka varandra i ett 
varumärkessamarbete. 

Se varumärket som en tillgång i offentlig-privat samverkan (OPS) 
I delkapitel 5.2 Hur en helhet skapas, påvisas att då en kommun ska ingå OPS med en extern 
aktör är det både högst viktigt att mål och visioner stämmer överens med den andra parten 
samt att de ser det gemensamma varumärket som en tillgång de äger. För att en 
tjänsteleverantör inom fritidssektorn inte ska tappa kontrollen över varumärket är det därmed 
essentiellt att vårda varumärket som den tillgång det är. 

Inkonsekvens leder till förvirring 
Delkapitel 5.2 Hur en helhet skapas, visar att inkonsekvent kommunikation leder till att 
kundernas uppfattning av identiteterna blir delade, detta skapar en förvirring bland kunderna 
vilket försvagar tillförlitligheten. Om inte en enad bild av varumärket kommuniceras är det 
svårt för kunderna att känna tillförlitlighet och därmed kan inte värde för varumärket skapas. 

Ett enat uttryck leder till framgång 
Som framkommit i delkapitel 5.3 AC4ID Test, och 5.4 REDSS, behöver parterna se till att de 
befintliga inneboende identiteterna stämmer överens för att skapa ett enat uttryck. Då 
skillnader och likheter mellan två parters identiteter har utrönats kan eventuella diskrepanser 
åtgärdas och ett nytt enat uttryck formas och framgångsrikt kommuniceras. Som framkommit 
vid analysen behöver ett nytt enat uttryck inte betyda att en helt ny identitet tas fram utan 
svagheter i befintliga identiteter kan justeras och styrkor kan utnyttjas för att skapa en ny 
framgångsrik identitet.  

6.2 Diskussion 
Studiens författare anser att en kommun bör vara medvetna om att de äger sitt varumärke, 
detta för att vara beredd på att den privata aktören i samverkan kan skifta vid en ny 
upphandling. Genom att vårda varumärket och införskaffa sig större kännedom om 
varumärkets konkurrensfördel kan kommunen minimera eventuella framtida risker som kan 
uppstå i samband med skiftet. Då en privat aktörs varumärke är för starkt kan kunder uppleva 
det som oenhetligt om aktören skulle försvinna från platsen men verksamheten fortfarande 
finns kvar. Om kommunen hade haft kontroll över sitt varumärke och den privata aktören inte 
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tilläts kommunicera sin identitet i större grad än kommunens varumärke hade det första 
intrycket varit annorlunda. 

Om varumärket Arena Grosvad hade haft en effektiv och enad identitet är det möjligt att 
effekterna av ett eventuellt skifte av privat aktör hade varit mindre. Detta då varumärket 
Medley anses vara mycket starkt förknippat med anläggningen i dagsläget, och vid ett skifte 
av privat aktör skulle Medley alltså bytas ut mot ett ny privat aktör som kommer in på 
anläggningen med ett nytt varumärke. Om varumärket Arena Grosvad istället 
kommunicerades med ett eget uttryck finns möjligheten att ett eventuellt ägandeskifte inte 
skulle påverka besökarnas uppfattningar och associationer i lika hög grad, och därmed skulle 
skiftet till den nya privata aktören ske mindre märkbart. 

Då studiens författare upplevde svårigheter i att enkelt finna information om hela 
anläggningen bör all information samlas på ett ställe. Detta för att underlätta för både 
befintliga och nya besökare att förstå vad Arena Grosvad inkluderar samt vem som står 
bakom varumärket. De båda parterna bör först av allt fokusera på att definiera och 
kommunicera sitt erbjudande för att lyfta fram Arena Grosvads största konkurrensfördelar, 
exempelvis de fler än 25 idrotter som erbjuds. Genom att ta fram en slogan för Arena Grosvad 
skulle de enklare kunna kommunicera dessa konkurrensfördelar. När erbjudandet fastställts 
bör det tydligt kommuniceras, förslagsvis genom att en separat hemsida för Arena Grosvad 
tas fram, för att bidra till en enhetligare och tydligare kommunikation. Detta skulle även 
kunna leda till att turistnäringen i Finspångs kommun ökar. Även sociala medier bör ses över 
så att de går i linje med övrig kommunikation, samt att de aktivt underhålls för att underhålla 
och utveckla relationen med besökarna. 

6.3 Rekommendationer 
Utifrån studiens slutsatser ges följande rekommendationer för att undvika att belysta problem 
uppstår. 

Värdeord 
Parterna som ingått OPS bör ta fram värdeord för det gemensamma varumärket då värdeord 
är viktigt för ett varumärkes betydelse och en del i grunden för att bygga ett varumärkes 
identitet. 

Var medveten om den visuella kommunikationen 
Två parter som ingått eller ska ingå OPS bör utforma en enad visuell identitet för varumärket 
de vill kommunicera. Detta kan antingen innebära att skapa en ny profil för varumärket eller 
att de väljer att använda en befintlig profil som någon av de två parterna redan innehar. Ett 
aktivt val måste göras för att behålla kontrollen över varumärket och för att vårda 
identiteterna. 

Vårda och underhåll varumärket 
Varumärket som i en samverkan ska kommuniceras bör underhållas för att fortsätta vara 
aktuellt och inte stagnera. Då varumärket är en stor tillgång är det också viktigt att vårda det 
för att skapa mening för konsumenterna. Om en kommun som ingått OPS kommunicerar 



50 
 

varumärkets fördelar kan de utnyttjas som konkurrensfördel vid marknadsföring av 
kommunen. 

Ha ett enat uttryck 
Två parter i samverkan bör se över sina inneboende identiteter samt vara medvetna om dem. 
Efter detta kan de båda parterna tillsammans komma överens om vilken eller vilka identiteter 
de gemensamt vill kommunicera för att skapa ett enat uttryck. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
Följande ämnen är förslag på fortsatta studier utifrån vad studiens författare anser outforskat 
men av betydelse. Då studien berör steg innan implementering av slutsatserna kan följande 
områden vidare utforskas för att fortsätta den påbörjade processen. 

Välja konkurrenskraftig identitet 
Då denna studie endast översiktligt utvärderar vilka identiteter som behöver ses över, föreslås 
fortsatta studier för att djupare analysera identiteterna samt utföra åtgärder för att välja 
konkurrenskraftig identitet. En fortsatt studie anses nödvändig för att kunna att fram ett starkt 
varumärke. 

Design, strategi och implementering 
Då en eventuell studie genomförts där konkurrenskraftig identitet valts föreslås att design och 
strategi tas fram, samt att implementering och utvärdering av denna genomförs i enlighet med 
Baxter et al. (2013). Genom ett enhetligt uttryck kan varumärket förstärkas vilket gör att 
denna vidare studie är av relevans. 

Platsvarumärken 
Då undersökningar kring Arena Grosvad som platsvarumärke avbröts på grund av ämnets 
omfattning, föreslås att det vidare studeras hur varumärket kan marknadsföras som ett 
platsvarumärke för att skapa turistnäring. 
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Bilaga 1 – Modellen för kundbaserat varumärkesvärde 

 

Modellen för kundbaserat varumärkesvärde, (Keller et al. 2012, s.66, egen översättning). 

Nivå 1: Framträdande 

För att rätt identitet ska uppnås behövs kännedom om varumärket skapas för kunderna. 
Varumärkets framträdande handlar om hur ofta och enkelt ett varumärke identifieras hos en 
kund i olika situationer. Kännedom om ett varumärke kan vara djup eller bred. Den djupa 
kännedomen kännetecknas genom hur enkelt kunden kommer att tänka på ett 
varumärkeselement. Då en kund kommer att tänka på olika varumärket i köp- och 
användningssituation har en bred kännedom om det skapats. Kännedom handlar även om att 
sammanfoga associationer ur en kunds minne med namn, logotyp, symboler etc. Det ska vara 
klart för kunderna vilket behov varumärket fyller för dem och vilken funktion dess produkter 
har. 

Nivå 2: Utförande och inre bildspråk 

Blocket utförande representerar hur produkten möter kunders funktionella behov. Vissa 
element måste finnas för funktionens skull, andra kan vara skräddarsydda. Produkten är 
kundens primära sätt att uppleva varumärket och därmed kärnan i varumärkesvärde. 
Produktens utförande påverkar vad kunden uttrycker om varumärket, samt hör från andra. 
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Blocket inre bildspråk förklarar hur produkten eller tjänsten uppfyller konsumentens 
psykologiska och/eller sociala behov. Inre bildspråk står för konsumentens uppfattning om 
varumärket, snarare än vad varumärket faktiskt levererar. Associationer till varumärket kan 
skapas direkt, vid användande av produkt, eller indirekt, genom marknadsföring eller 
ryktesvägen. Inre bildspråk kan användas för att knyta samman inköp- och 
användningssituationer, värderingar, personlighet, historia, arv och erfarenheter. 

Nivå 3: Omdöme och Känslor 

Omdöme 

Kundens personliga åsikter om varumärket skapas av upplevelsen av blocken i nivå två, 
prestanda och inre bildspråk. För att bygga ett starkt varumärke är de viktigaste omdömen om 
varumärket följande: kvalité, trovärdighet, avseende, överlägsenhet/förträfflighet. 

Känslor 

Blocket står för vad varumärket skapar för känslor hos kunden som person och dennes 
relation till andra. Den emotionella respons till ett varumärke och de reaktioner som väcks hos 
kunden vid marknadsföring. 

Nivå 4: Vad är du och jag? 

Resonans 

Då toppen av pyramiden har nåtts har det ultimata förhållandet mellan kund och varumärke 
skapats, då kunden identifierar sig med varumärket. Mäts i intensitet eller djup i de 
psykologiska band kunden har med varumärket, till vilken grad kunden är synkroniserad med 
detta. Det finns fyra kategorier av resonans: lojalitet vid situationer för inköp, lojal attityd, 
känsla av gemenskap med andra kunder och personal. Den starkaste lojaliteteten har nåtts då 
kunden aktivt lägger ned tid, pengar och engagemang på varumärket. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 1 
 
Introduktion 
Vi kommer att ställa frågor som berör Medleys roll på Arena Grosvad i samarbetet med 
kommunen. Vi fokuserar på hur ni kommunicerar ert erbjudande till besökare. Vi kommer 
också att göra en intervju med kommunen för att få reda på hur de uppfattar samarbetet. 

Intervjufrågor 
Hur kommunicerar ni med era kunder?  
– Hur når ni era kunder? 
– Använder ni er av någon form av marknadsföring? 

Vad erbjuder ni era kunder när de besöker Arena Grosvad? 

Vilken verksamhet tror du att besökarna förknippar Arena Grosvad med? 

Hur tror du att besökare uppfattar Medley idag? 

Hur tror du att besökare uppfattar anläggningen Arena Grosvad idag? 
– Hur vill du att besökare ska uppfatta Arena Grosvad? 
– Vilken känsla vill du att besökarna ska få när de besöker Arena Grosvad? 

Vilka anser ni vara Arena Grosvads konkurrenter? 
– Hur ser ni på er ställning (som idrottsanläggning) i regionen? 

Vad har ni för företagskultur? 
– Hur vill du att de anställda ska uppfatta Arena Grosvad som arbetsplats? 

Vad har ni för krav på anläggningen, från kommunens sida, på driften av det som ni driver på 
uppdrag av kommunen? Vad som menas med krav på anläggningen är hela området, alla 
anläggningar (ishall, gym, simhall, Aluceum, motionsspår etc), café, skyltning på området, 
marknadsföring osv. 

Vad har ni för krav på anläggningen ni driver, centralt från Medley?   

Vilka direktiv finns centralt från Medley på kommunikationen? 
– Vilka krav finns på grafisk profil och visuell form? 

Vilka direktiv finns centralt från kommunen på kommunikation och visuell from? 

Vad har ni för vision på Medley, Arena Grosvad? 
– Vad har ni för värdeord/värdegrund? 
– Vad har ni för framtidsmål vad gäller utvecklingen av anläggningen? 

Har du en personlig vision för Arena Grosvad? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 2 
 
Introduktion 
Vi kommer att ställa frågor som berör kommunens roll på Arena Grosvad i samarbetet med 
Medley. Vi har haft en intervju med platschefen på Medley Arena Grosvad för att få reda på 
hur de uppfattar samarbetet med er. Studien genomförs då vi på uppdrag av kommunen 
undersöker Arena Grosvad möjligheter och verksamhet. 
Intervjufrågor 
Hur tror du att besökare uppfattar Arena Grosvad idag? 
– Hur vill du att besökare ska uppfatta Arena Grosvad? 
– Vad tror du att besökarna förknippar Arena Grosvad med? 
– Vilken känsla vill du att besökarna ska få när de besöker Arena Grosvad? 

Vad vill ni att kunderna ska erbjudas när de besöker Arena Grosvad? 

Vilka anser ni vara anläggningens konkurrenter? 
– Hur ser ni på idrottsanläggningens ställning i regionen? 

Hur fungerar samarbetet med en privat aktör sett från kommunens sida? 
– Vad var anledningen till att samverkan med en privat aktör inleddes?  
– Vad får ni som kommun ut av samverkan? 
– Har några problem uppstått? 

Hur valdes namnet Arena Grosvad? 

Vilka direktiv finns från kommunen på kommunikationen på Arena Grosvad? 
– Vilka krav finns på grafisk profil och visuell form? mf på kommunen? 

Vad har ni i kommunen för framtidsvision för Arena Grosvad? 

Har ni några värdeord eller någon värdegrund för fritidsverksamheten i Finspångs kommun? 

Hur tänker ni kring Arena Grosvads varumärke om en ny aktör vinner nästa upphandling? 
– Påverkar namnbyte om en ny kommer in istället för medley?  

Har du något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide 3 
 
Introduktion 
Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som utför en studien på uppdrag av kommunen 
vi undersöker Arena Grosvads möjligheter och verksamhet. Vi har några frågor som berör 
kommunens roll på Arena Grosvad i samarbetet med Medley. Vi har haft en intervju med 
Finspångs kommuns fritidschef angående de krav kommunen ställer på Medley men skulle 
behöva lite kompletterande information gällande kommunikation. Vi undrar därför om du 
skulle kunna hjälpa oss att svara på dessa frågor? 

Intervjufrågor 
Vilka direktiv finns från kommunen på kommunikationen på Arena Grosvad? 

Vilka krav finns på grafisk profil och visuell form? (marknadsföring, uppsättning av nya 
skyltar etc.) 

Marknadsföring för kommunens aktiviteter/event? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 4 
 
Introduktion 
Vi kommer att ställa frågor som berör Medleys roll på Arena Grosvad i samarbetet med 
kommunen. Vi fokuserar på hur ni kommunicerar ert erbjudande till besökare. Vi kommer 
också att göra en intervju med kommunen för att få reda på hur de uppfattar samarbetet. 

Intervjufrågor 
Berätta om er vision 

Vad är det som gör Medley konkurrenskraftiga? 

Vad är anledningen till att ni specialiserat er på offentlig-privat samverkan (OPS)? 
– Hur tänker ni kring OPS? 
– Anser ni er ha konkurrenter som också sysslar med OPS? 

Har ni fler anläggningar där ni förvaltar/driver mer än bara badhus och gym? Som 
fotbollsplaner och friluftsliv. 

Vilken är er största anläggning? Område ni driver, exempelvis fotbollsplaner etc. respektive 
anläggning? 
– Hur ser ni på att driva fler stora områden, som Arena Grosvad? 

Påverkas varumärket Medley av att gå ihop med varumärken, som kommuner eller O'Learys? 
Om ja, hur? 
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Bilaga 6 – Enkät 
Enkät om besökarnas uppfattning av Arena Grosvad  
Syftet med enkäten är att ta reda på besökares uppfattning om anläggningen för ett 
examensarbete som utförs av två studenter vid Linköpings universitet. 

Med Arena Grosvad menas anläggningen för gym, simhall, O‘Learys, bowling, 
inomhusidrott samt alla de aktiviteter som kan genomföras på̊ det intilliggande 
området, så som friidrott, hockey, fotboll, motionsspår etc. 

 1. I vilken kommun bor du?  
  

 2. Hur ofta besöker du Arena Grosvad? 
 Exempelvis 1 gång/vecka, 1 gång/mån  
  

 3. Vad är Arena Grosvad för dig? 
En plats/anläggning där jag... (ex. badar/tränar/umgås)  
  
  

 4. Hur uppfattar du Arena Grosvad? 
En plats/anläggning som är... (känslan den ger dig)  
  
  

 5. I vilket syfte utnyttjar du Arena Grosvad?  
Skriv gärna fler alternativ om du utnyttjar mer än en del på anläggningen.  
Bad, gym, bowling, O'Learys, motionsspår, hockey, tennis, fotboll etc.  
  
  

 6. Benämner du Arena Grosvad olika beroende på vilken aktivitet du ska utföra?  
☐ Ja 

☐ Nej 

 7. Om ja, vad kallar du den? 
Lista dina olika benämningar. Exempelvis: jag säger... när jag ska...  
  
  

 8. Vem tror du äger Arena Grosvad?   
☐ Finspångs kommun  

☐ Medley 

☐ Vet ej  
 


