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För en stad är det viktigt att sticka ut, att göra sig hörd bland andra städer som 

konkurrerar om besöksnäring och nya invånare. Hur kan en medelstor stad sticka ut från 

mängden? Kanske genom att marknadsföra sig tillsammans med en idrottsförening. 

Studien undersöker hur en stad tillsammans med det lokala elitishockeylaget och 

destinationsbolaget arbetar för att skapa en positiv bild av staden.    

 

Tidigare forskning har fokuserat på hur städer arbetat med stora mästerskap, såsom 

Olympiska spelen och världsmästerskap. Ingen relevant forskning som vi har tagit del av 

har behandlat samarbetet mellan ett lokalt elitlag i ishockey, destinationsbolag samt 

kommun. De teorier som använts är place branding och co-branding. Dessa teorier består 

av flera aspekter som kan appliceras på en studie, place branding har ”the five Rs of place 

branding” och co-branding har ”5C co-branding strategy”. 

  

Den metod som använts är kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer var strukturerade med 

öppna frågor för att få så informationsrika svar som möjligt. Anledningen till att 

kvalitativa intervjuer genomfördes var att få reda på om det fanns något samarbete mellan 

organisationerna. Resultatet visar att det inte finns något utbrett samarbete mellan dessa 

tre organisationer. Samtliga organisationer var positiva till ett framtida samarbete men i 

dagsläget finns inga planer från någon av organisationerna att inleda ett samarbete med 

någon av de andra.       
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It is important for a city to stand out, to make itself heard among other cities that are 

competing for the same tourism income and new citizens. How can an medium-sized city 

stand out from the crowd? Perhaps by marketing itself together with a sports club. This 

study investigates how a city together with the local elite ice hockey team and the visitors 

bureau work to create a positive image of the city. 

 

Previous research has focused on how cities work with big events, such as the Olympic 

games and world championships. No relevant research that we have come across has 

looked at the cooperation between a local elite ice hockey team, the visitors bureau and 

the local government. The theories that have been used are place branding and co-

branding. These theories are composed of multiple aspects that can be applied to a study, 

place branding has ”the five Rs of place branding” and co-branding has the ”5C co-

branding strategy”. 

 

The method that has been used is qualitative interviews. The interviews that have been 

carried out were structured with open question to get as much information from the 

answers as possible. The reason that qualitative interviews were carried out was to find 

out if there was any cooperation between these organizations. The results show that there 

is no widespread cooperation between these organizations. All of the organizations were 

positive to the idea of future cooperation, but as of now there are no plans from any of the 

organizations to commence a cooperation initiative with any of the others.   
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Förord 
Denna kandidatuppsats har skrivits under hösten och vintern 2015 samt början på januari 

2016. Idén till uppsatsens problemformulering kom från ett genuint intresse för ishockey hos 

båda författarna och en uppfattning om att en mindre stad som Jönköping skulle använda sig 

mycket av samarbete med HV71 som är starkt förknippat med staden. Tack till alla som 

hjälpt oss under detta arbete, utan er hade denna uppsats inte existerat. 

 

Först vill vi rikta ett stort tack till samtliga som ställde upp på intervju och låtit oss undersöka 

deras samarbete med de andra organisationerna. Tack till: Patrik Olderius, VD för 

Destination Jönköping, Agne Bengtsson, Klubbdirektör HV71, Andreas Karlsson, 

marknadsavdelningen HV71 och Jenny Lagström, marknadskommunikatör Jönköpings 

kommun. 

 

Ett tack går också till vår handledare Tomas Müllern som stöttat och uppmuntrat oss i vårt 

arbete och kommit med goda synpunkter. 

 

Tack till vår examinator Britt-Marie Leivik-Knowles. 
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1. Inledning  
Det blir allt vanligare i dagens samhälle att varumärken är beroende av varandra. 

Medieklimatet har blivit tuffare och vikten av att synas har ökat markant. En del företag 

väljer att samarbeta för att nå ut till allmänheten och dess konsumenter. Klimatet gäller inte 

bara privata företag och aktörer utan handlar också i stor utsträckning om hur den 

offentliga sektorn kan nå ut. Flertalet svenska kommuner håller på att dö ut, trots att 

befolkningsantalet ökar i landet. Under de senaste 20 åren har nitton svenska 

bruksortskommuner årligen minskat invånarantalet (Granestrand, 2013, 28 augusti). 

Samtidigt så växer allt fler småorter i närheten av storstäderna. Mellan år 2000 och 2010 

växte det fram 880 nya småorter i Sverige. En anledning till detta är att flertalet nya 

bostadsområden skapas. I Sveriges tre största städer, Stockholm, Göteborg och Malmö har 

flertalet småorter vuxit ut till att bli tätorter (Hedklint & Svanström, 2013, 6 mars). Allt fler 

unga vuxna riktar sina blickar mot storstäderna och flyttar från sin hemkommun i en tidig 

ålder. 

 

Kommunen är beroende av att staden och regionen växer och utvecklas. En stad med en 

stor befolkning ökar sin attraktionskraft och skapar arbeten. Vi tror även att många som 

flyttar från sin hemkommun tittar på en stads kulturella utbud, tillväxt, studiemöjligheter 

och välmående. En studie kring alla dessa komponenter hade varit intressant att ta del av, 

då vi tror att man skulle få en bättre bild av vad som bidrar till att en stad växer. Vi har dock 

valt att begränsa oss till att undersöka hur staden samarbetar med den lokala 

ishockeyklubben, om det finns något samarbete överhuvudtaget samt vilka fördelar, 

alternativt nackdelar detta har lett till. För att kunna genomföra studien så har kvalitativa 

intervjuer utförts med både turism-, kommun- och klubbrepresentanter från Destination 

Jönköping, Jönköpings kommun och HV71. För att nå en förståelse kring hur de bolagen 

som vi undersöker samarbetar har vi valt att utgå från co-branding. Co-branding kan 

beskrivas på många sätt. Vi kommer i första hand utgå från att co-branding är hur olika 

varumärken går ihop och exponeras tillsammans. Teorin används ofta inom finanssektorn, 

där flertalet stora varumärken har använt sig av strategin, t.ex. Nike och Apple (Armstrong, 

Kotler & Parment, 2010).  Vi anser att co-branding är en relevant teori för oss då HV71, 

Destination Jönköping och Jönköpings kommun är tre olika varumärken som har en del 

likheter och en del olikheter. Enligt Mats Georgsson (Spjuth, 2006), lektor på Institutet för 

Högre Kommunikations- och reklamutbildning, borde det vara en självklarhet att 

kommunen arbetar med sina varumärken. För att kommunen ska lyckas stärka sitt 

varumärke är det viktigt att man differentierar, skiljer sig från andra och att man är unik. 

Georgsson (Spjuth, 2006) menar att det finns tre viktiga perspektiv som en kommun bör 
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tänka på för att nå ett lyckat varumärkesarbete, det interna perspektivet, det externa 

perspektivet samt processperspektivet. Det interna perspektivet handlar om att man inom 

kommunen har ett gemensamt mål. Det är viktigt att samtliga inblandade vill nå samma 

mål, alltifrån kommunalpolitiker till medborgare. Det externa perspektivet handlar om att 

kommunen har en bild av hur den vill uppfattas externt. För att nå dit krävs det att man har 

en tydlig idé och en plan på hur man ska nå det målet. Det kan vara svårt att gå från plan till 

handling. Processperspektivet ska se till att kommunen uppfyller planen och når sina mål. 

Detta görs med hjälp av olika processer. Processer kan till exempel vara aktiviteter som äger 

rum i kommunen eller turister som besöker kommunen. För att lyckas med 

processperspektivet är det viktigt att man hanterar dem på rätt sätt utifrån vad kommunens 

varumärke står för (Spjuth, 2006). 

 

Co-branding är inget ovanligt numera. Det har genom åren skett flera lyckade samarbeten 

inom co-branding, till exempel Apple och Nike, Michael Jordan och Nike samt SeaWorld 

och Southwest Airlines (Bloomberg Business, u.å.). Det är dock inte alltid som co-branding 

går vägen. Ett exempel på detta är när Chevrolet gick ihop med Warner Bros. för att skapa 

en ”Chevrolet Venture Warner Bros. edition”, detta exempel på co-branding är rankad som 

en av de 12 mest meningslösa bilar som använt sig av co-branding (Minato, 2012, 11 juli).    

Studien är viktig att titta närmare på då en stad inte kan klassas som ett vanligt varumärke. 

Kommunpolitiker som företräder staden arbetar inte bara för sig själva, utan representerar 

folket. Detta kan medföra att staden står inför ett komplext dilemma. Hur kan man göra 

staden attraktiv samtidigt som det är viktigt att göra invånarna tillfredsställda. Vi har hittat 

en del forskning kring teorin co-branding, både utifrån en produkt men även utifrån 

service. Vi har däremot inte lyckats hitta något inom co-branding som behandlar hur en 

kommun/stad samarbetar med en ishockeyklubb. En kommun skiljer sig i många fall från 

ett kommersiellt varumärke, studien anses därför vara relevant. Vad co-branding samt 

place branding är kommer att förklaras mer utförligt i teorikapitlet. 

1.1 Syfte 

Det är inte längre bara teknik, sport och märkesvaror som är beroende av att ha ett 

varumärke. Också städer måste jobba inom detta område för att skilja sig från andra 

liknande städer. Att ta fram en bild av staden utifrån styrkor inom idrott, natur och 

näringsliv är mycket viktigt då det kan påverka hur många som reser till staden som turister 

och hur många som vill bosätta sig där. En stad kan inte längre bara vara en i mängden, den 

måste sticka ut. 
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Mängder av undersökningar har gjorts angående hur en stads varumärke och image 

påverkas av att vara värd för ett stort evenemang. De flesta av dessa studier har handlat om 

Olympiska Spelen. Det finns också studier som har forskat kring hur mycket människor 

associerar en viss stad med sport och hur troligt det är att de skulle åka dit på en kort 

semester. Det verkar dock inte finnas någon undersökning som forskar kring hur staden 

(kommunen), turistbolaget och en lokal elitförening inom en stor idrott samarbetar för att 

förbättra eller förändra bilden av staden och dess varumärke. Genom att ta del av 

synpunkter från alla tre av dessa organisationer (kommun, turismbolag och elitlag) kan vi 

uppnå syftet. 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur en stad och den lokala 

elitishockeyföreningen samt det lokala destinationsbolaget samarbetar med varandra och 

hur de arbetar för att skapa en bild av staden med hjälp av det lokala elitishockeylaget. 

Detta kommer att undersökas utifrån de teoretiska marknadsföringsbegreppen co-

branding samt place branding. Genom att genomföra kvalitativa intervjuer med 

representanter från både ishockeyn och turismen samt kommunen hoppas vi få en 

grundläggande uppfattning av hur ett eventuellt pågående samarbete fungerar, alternativt 

varför man inte har ett samarbete. De frågeställningar som vi har valt att fokusera på är 

baserade utifrån syftet. 

1.2 Frågeställningar 

• Vilket samarbete, om något, finns mellan den kommunägda turismnäringen, 

kommunen och den lokala elitishockeyklubben? 

•  Vilken roll spelar ishockeylaget för bilden av staden? Kan ishockeylaget förbättra 

bilden av staden? 

• Hur använder sig dessa organisationer av co-branding mellan varandra?  
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2. Tidigare forskning 

Denna uppsats kommer att titta närmare på relationen mellan ett elitlag i ishockey, ett 

destinationsbolag för en stad samt kommunen som de två är verksamma i och hur dessa tre 

separata organisationer kan samarbeta för att skapa en ny syn på staden genom co-

branding mellan två eller fler organisationer. Framförallt vill uppsatsen belysa rollen ett 

elitlag inom en stor idrott kan ha vid co-branding och hur viktigt detta lag är för 

kommunen och destinationsbolaget. Uppsatsen kommer också behandla hur dessa tre 

organisationer samarbetar. Staden som undersöks är Jönköping i norra Småland, 

destinationsbolaget heter Destination Jönköping och kommunen är då Jönköpings 

kommun och ishockeylaget är HV71.    

2.1 Översikt 

Det finns mycket forskning om hur man kan marknadsföra städer och hur man kan 

marknadsföra idrottslag. När det kommer till att kombinera de båda områdena finns det 

inte lika mycket forskning. Den tidigare forskningen som valts att fokusera på för denna 

uppsats handlar för det mesta om stora sportevenemang, framförallt har många 

undersökningar gjorts och uppsatser skrivits om och runt Olympiska Spelen (OS). Detta 

beror troligtvis på att OS är en bra plattform för en stad att marknadsföra sig själv på och 

tidigare forskning bekräftar detta. Det visas både fördelar och nackdelar i studierna som 

gjorts rörande OS och staden det utspelas i (Kurtzman, 2005; Herstein & Berger, 2013). 

Denna uppsats kommer att ta hjälp av tidigare kurslitteratur och vetenskapliga artiklar 

samt böcker från högskolebiblioteket. 

 

De forskningstraditioner som dominerar är sports marketing, city branding och 

marknadsföring. I den tidigare forskningen har det inte skett något paradigmskifte, det har 

varit i stort sett samma tankemönster och världsbild som beskrivs. 

Geografiskt sett så är de flesta undersökningarna gjorda i Nordamerika (USA och Kanada) 

samt Storbritannien. Vi har hittat enstaka vetenskapliga artiklar från Asien (Taiwan). En 

stor majoritet av de vetenskapliga artiklarna och böckerna är skrivna i USA, Kanada eller 

Storbritannien. De metoder som dominerar området är främst kvalitativa studier och detta 

är något som kommer att användas i denna uppsats.   

2.2 Relevanta studier 

Till denna uppsats har det varit svårt att hitta studier som passar perfekt ihop med det 

denna uppsats vill undersöka, vilket är något positivt då uppsatsen kan bidra med något 

nytt. Det finns däremot några studier som är lite mer relevanta än andra då de behandlar 

frågor som är viktiga för denna studie.  
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Reimaging the City (Smith, 2005) är en vetenskaplig artikel som behandlar hur städer ser 

sport som ett verktyg för att förändra bilden av en stad. Smith har valt att fokusera till stor 

del på tre städer i Storbritannien som växte enormt mycket under industriella revolutionen, 

men under de senaste tjugo till trettio åren har tappat många av de jobb och industrier som 

en gång fanns där. Dessa tre städer har då med olika grader av framgång använt sport och 

idrott som ett verktyg för att förändra bilden av staden. De tre städerna Smith har 

undersökt är Manchester, Birmingham och Sheffield. Smith utgår inte uttryckligen från 

någon specifik teori, däremot så nämner han klassisk kommunikationsteori men utvecklar 

inte vidare. De metoder Smith använde för att få svar på sin fråga om hur sportinitiativ 

påverkar bilden av en stad för potentiella turister var en kombination av semi-strukturerade 

intervjuer och strukturerade enkäter. Enkäten användes till största del för att ta reda på hur 

medvetna de tillfrågade i varje stad var om olika initiativ i deras stad. Intervjuerna gav 

enligt Smith en mer detaljerad bild av hur de intervjuade såg på staden och åsikter om att 

associera en stad med sport. (Smith, 2005) 

 

Smith valde också att fokusera på ”potentiella turister” istället för dem som redan hade bestämt 

sig för vilken stad de skulle besöka. Potentiella turister definieras i studien som vuxna som bor i 

delar av England där en övernattning i de specifika städerna var möjlig. Detta innebar att Smith 

behövde sålla bort de orter där dagsresor till de berörda städerna var möjligt men det fick inte 

heller vara för långt bort då en kortare resa skulle kunna vara möjlig. Med hjälp av information 

om medeldistansen som inhemska turister reste skapades ett standardiserat avstånd på 76 miles 

(122 kilometer) runt städerna. De som bodde inom dessa zoner skulle man försöka hålla ute från 

studien. Deltagarna som var med i studien valdes sedan från strategiska punkter vid kanten av 

dessa zoner. Valet att välja deltagare från dessa platser istället för längre ut i landet gjorde att 

man kunde fråga deltagarna om alla tre städer. (Smith, 2005) 

 

De resultat som Smith hittade var att initiativen från Birmingham var vitt kända av 

potentiella turister. Däremot så var det under 20 procent som associerade Birmingham med 

sport. När det gällde Manchester var en stor andel potentiella turister också där medvetna 

om stadens försök att lansera nya sportinitiativ. Studien visar att Manchester har utvecklat 

ett starkt rykte som en stad för sport både hos potentiella turister och den allmänna 

befolkningen. Sheffield är den minsta staden av de tre och studien visar att deras försök 

bara har gett en blygsam förbättring av stadens önskan om att ses som en sportstad. Det 

som Smith påpekar med Sheffield är att det är en stor skillnad mellan den representativa 

delen och de som tittar på sport. Smith kommer fram till slutsatsen att Sheffields initiativ 
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uppskattas inom en mer kunnig målgrupp, men att dessa initiativ inte har lyckats tränga in 

hos den bredare turistmarknaden på samma sätt. (Smith, 2005) 

 

Ytterligare en studie som är intressant för denna uppsats är Effects of Hosting a Sport 

Event on Destination Brand: A Test of Co-branding and Match-up Models av Xiaoyan 

Xing och Laurence Chalip (2006) vid University of Texas. Denna studie är relevant för 

denna uppsats eftersom den behandlar flera områden som också denna uppsats kommer att 

behandla, framför allt co-branding, sportevent och destination branding samt destination 

image. Det bör tilläggas att Xing och Chalip fokuserar mest på hur co-branding kan ge en 

överföring av image mellan eventet och destinationen, men den har fortfarande relevanta 

delar för denna uppsats. 

 

Xing och Chalip (2006) börjar med att beskriva hur ett event kan ge stora fördelar för 

värdstaden, regionen och landet då turism är en av huvudindustrierna att tjäna på att vara 

värd för ett sportevent. De som besöker eventet spenderar pengar på boende, mat, 

souvenirer, biljetter och sightseeing. Mediebevakning ökar kännedomen om varumärket 

samt kan ge ett erkännande om staden som en turistdestination. För att de ekonomiska 

fördelarna ska sträcka sig till och med efter eventet krävs det strategisk planering för att öka 

värdstadens attraktionskraft som en turistdestination. En viktig sida av strategisk planering 

är att använda eventets image för att förbättra stadens image eller varumärke. För att stärka 

eller modifiera destinationens image kan destinationens marknadsförare förena delar i 

eventets image med deras reklamkampanj, även efter att eventet har ägt rum. Kontentan av 

att påverka en destinations image genom att använda ett event är att överföra delar av 

eventets image till destinationens image. Detta är en övning i co-branding i det att de två 

varumärkena är kopplade till varandra. (Xing & Chalip, 2006)  

 

En form av co-branding är celebrity endorsement, det vill säga när en känd person gör en 

reklamkampanj eller på annat vis associeras med ett varumärke. Arbete inom detta område 

har funnit att uppfattad likformighet mellan den kända personen och den marknadsförda 

produkten eller varumärket är ytterst viktig för en positiv syn på varumärket. Liknande 

resultat har upptäckts inom litteraturen för sponsorverksamhet. Om dessa upptäckter också 

gäller för event och deras värddestinationer så borde destinationsmarknadsförare välja att 

vara värd för event som redan passat destinationens redan existerande image, då borde det 

även vara så att ägarna till eventet placerar sina event på platser som passar eventets image 

(Xing & Chalip, 2006). Destinationer borde likväl försöka att ändra sin image till det bättre 

genom att vara värd för event, ägarna till dessa event kanske söker sig till gynnsamma 

platser för att förbättra eventets image. Xing och Chalip (2006) ger exemplet att en relativt 
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lugn badort kan vara värd för en surfingtävling för att öka den upplevda spänningen och 

uppståndelsen på orten. Ett världsmästerskap kanske ges till en världskänd huvudstad för 

att öka mästerskapets prestige. 

 

Xing och Chalip (2006) säger att co-branding uppstår när två varumärken är associerade 

med varandra på ett sådant sätt att delar av ett varumärkes image blir överförda till det 

andra varumärket. Genom att para ihop sitt varumärke med ett sponsrat event, ett lag eller 

en utövare så förväntar sig sponsorn att delar av eventets, lagets eller utövarens varumärke 

och image förs över till sitt eget varumärke. En stor utmaning är att bestämma vilka 

dimensioner som är troliga att vara mest betydelsefulla när man försöker para ihop två 

varumärken. Smith (2004, citerad i Xing & Chalip, 2006, s.53) hävdar att det finns sex 

stycken generella typer av association som kan skapa en bas för en match: produktattribut, 

user imagery, varumärkespersonlighet, experiential benefits samt symboliska fördelar. 

Vilken typ av association som är relevant beror på produkten och marknadsförarens mål. 

Utmaningen är att identifiera de mest relevanta dimensionerna för destinationens och 

eventets image och genom detta få dessa två att passa ihop (Xing & Chalip, 2006). Som 

slutsats säger Xing och Chalip (2006) att från ett marknadsföringsperspektiv är det oerhört 

viktigt på vilka sätt ett event påverkar samt inte påverkar uppfattningen om 

värddestinationen. 

 

En annan studie som är intressant för denna uppsats är “Sport Event and Tourism and the 

Destination Brand: Towards a General Theory” av Laurence Chalip och Carla A. Costa 

(2005). Författarna inleder sin vetenskapliga artikel med att beskriva att ett starkt 

varumärke är tänkt att lägga till mer prominens hos produkter och tjänster samt påverka 

uppfattningen om kvaliteten och värdet och genom detta skapa en större marknadsandel 

och lojalitet från kunderna. I artikeln beskriver Chalip och Costa (2005) ett varumärke som 

något mer än platsens namn och en logotyp, ett varumärke hänvisar till det totala intrycket 

destinationen skapar i sinnet av potentiella turister. Varumärket innehåller destinationens 

fysiska attribut, tjänster, attraktioner, namn, logotyp, rykte och fördelarna med alla dessa 

delar som en turist kan ta del av. Speciella event, framför allt sportevent, används av 

destinationsmarknadsförare allt mer för att förbättra värddestinationens varumärke. 

(Chalip & Costa, 2005) 
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3. Teoretiskt ramverk 
Denna uppsats kommer att utgå från co-branding samt place branding som teoretiskt 

ramverk. Det kan diskuteras om de ovanstående två teorierna är teoretiska verktyg, 

strategier eller begrepp. Det finns många olika tolkningar och mängder med texter som har 

olika definitioner kring co-branding och place branding. Vi definierar dem som teoretiska 

verktyg och har därför valt att använda oss av dessa i den här studien. För att förklara 

teorierna presenteras två figurer i det här kapitlet. 

 

Co-branding definieras av Xing och Chalip (2006) som en allians mellan varumärken som 

innefattar antingen kortsiktig eller långsiktig anknytning mellan två eller fler individuella 

varumärken eller produkter. Co-branding sker när två varumärken är förknippade på ett 

sådant sätt att sidor av det ena varumärkets image förs över till det andra varumärket, till 

exempel vid sponsring. Då sponsorn parar sitt varumärke med ett sponsrat event, lag eller 

utövare förväntar sig då sponsorn att sidor av eventet, laget eller utövaren förs över till sitt 

eget varumärke (Xing & Chalip, 2006). Place branding handlar i grunden om uppfattningar 

som påverkar och formar värderingar (Aitken & Campelo, 2011). Olika slags varumärken 

kan ha flertalet likheter med varandra, en av de viktigaste i många fall är platsens betydelse 

och dess kultur. Kulturen är en viktig del av ett varumärke och bör därför inte 

underskattas.  Till den här studien passar teorierna bra att förena då co-branding syftar på 

företag och organisationer medan place branding fokuserar på platsens betydelse. De bolag 

som studien undersöker är alla beroende av sitt varumärke. De skiljer sig en hel del men en 

gemensam nämnare är utan tvekan staden Jönköping. Bolagen är starkt förknippade till 

staden och staden är beroende av dem. När man väljer teorier som en studie utgår ifrån är 

det viktigt att kritiskt utvärdera dem. Även om det finns fördelar, som tidigare har nämnts, 

så finns det också nackdelar. Den största skillnaden mellan de bolag som studien 

undersöker är vinstintresset. Co-branding nämns ofta i samband med stora vinstdrivande 

företag inom finanssektorn. Den ekonomiska delen i våra bolag är en viktig del men inte 

den huvudsakliga. HV71 drivs av en vinnarkultur. Föreningen är, precis som alla andra 

svenska idrottsföreningar, medlemsägd. Ekonomin är viktig för att organisationen ska gå 

runt, men det primära är alltid att vinna. Kommunen får sina pengar via skatteintäkter och 

Destination Jönköping får sina pengar av Jönköpings kommun. 

3.1 5C co-branding strategy 

Chang (2009) beskriver co-branding som en marknadsåtgärd för att utnyttja flera 

varumärkesnamn för en produkt eller tjänst. Varumärkena assisterar varandra i att nå 

uppsatta mål. I sin artikel skriver Chang om hur Gaurav Doshi i en artikel från 2007 säger 

att synergi mellan två eller fler varumärken kan skapa och ge: (1) större kundkrets (mer 



 

15 
 
 
 

kunder), (2) ökad lönsamhet (3) svar på uttryckta och potentiella behov hos kunder genom 

utökade produktionslinjer (4) stärkt position genom en större marknadsandel (5) förbättrad 

produktintroduktion genom att förbättra varumärkets image (6) nytt värde från ett 

kundperspektiv och (7) fördelar inom operationen genom reducerade kostnader. 

Filosofin bakom co-branding är att få en större marknadsandel, öka inkomst samt förbättra 

konkurrenskraften genom kundmedvetenhet. (Chang, 2009) 

Figur 1 

 

 
 

 

Figur 1 (Chang, 2009, s. 78) Copyright Chang 2009. 

 

Chang (2009) skriver att när de viktigaste delarna i en strategi för co-branding är klara så 

kommer det fem kritiska faktorer för att få till en lyckad strategi. Chang benämner den som 

”5C co-branding strategy”, se figur ovan (figur 1, s. 78, Chang, 2009). I denna strategi 

ingår: Cost (kostnad), det är viktigt att ta hänsyn till kostnaden för två företag som ger sig in 

i en lyckad co-branding-strategi. Det är också viktigt att känna till skillnaden mellan en 

sammanslagning och en gemensam satsning. BenQ slogs ihop med Siemens och var 
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tvungna att ge konstant finansiellt stöd eftersom Siemens hade stora förluster. Sony och 

Ericsson däremot, som gick ihop tillsammans, hade samma ansvar för vinst och risker. 

Kostnaderna för co-branding påverkar allvarligt framtiden för företagen som är 

involverade.  

 

Nästa del i denna strategi är Cultural Differences (kulturella skillnader), att försöka 

sammanslå företag eller varumärken från olika länder skapar många okända delar, framför 

allt på de anställdas nivå. Om ett företag har en konservativ kultur medan den andra är 

innovativ kan det visa sig att samarbete är svårt. Kulturella skillnader är en väldigt stor 

faktor i vilken riktning och resultat en strategi inom co-branding kan ta. Dessa skillnader 

mellan två företag eller varumärken ska bli noggrant undersökta i förväg och behöver 

väldigt effektiv ledning.  

 

Tredje c:et i denna strategi är Consumer Acceptance (konsumenternas acceptans), en 

design som är centrerad runt konsumenterna kommer att driva en lyckad co-branding-

strategi. Sony och Ericsson lyckades bra med detta när de lanserade flera telefoner som var 

konsumentcentrerade. De höjde nivån på funktioner (till exempel videoinspelning, 

Bluetooth, etc.) för att öka sin konkurrenskraft. BenQ och Siemens lyckades inte med att 

hitta en konsumentacceptans då de lanserade sina produkter i både Tyskland och Taiwan 

och kunderna i dessa två länder är väldigt olika. Det hjälpte inte heller att de riktade in sig 

mot tonåringar som kunder och sedan försökte förse dessa kunder med fler diverse 

modeller än för andra grupper av kunder. Företagen eller varumärken ska identifiera, 

fokusera och agera gemensamt beroende på vad specifika kunder vill ha och behöver.  

 

Nästa c i strategin är Core Positioning (kärnpositionering). Kärnkompetensen i ett 

varumärke är fundamentalt i attraktionskraften för stora nummer av kunder. Eftersom 

varje individuellt varumärke har sin egen kärnkompetens är synergin mellan två 

varumärken extremt viktig. Ett starkt varumärke ska klart och tydligt samt unikt, identifiera 

och positionera sin kärnkompetens så att det andra varumärket kan integrera med det. 

Denna kärnkompetens mellan två varumärken kan antingen vara homogen eller heterogen. 

Det ideala är att liknande, det vill säga homogena kärnkompetenser, genererar en starkare 

co-branding-effekt. Däremot så kan heterogena kärnkompetenser komplettera varandra så 

att en stark synergi skapas. Kärnkompetensen hos två varumärken eller företag ska bli 

tydligt identifierade för att en lyckad positionering av det nya varumärket ska kunna ske.  

 

Den sista delen i strategin är Capital Restructuring (omstrukturering av kapital). Som 

tidigare nämnt så finns det två grundläggande operationstyper för co-branding: gemensam 
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satsning och sammanslagning. I en gemensam satsning omstrukturerar båda företagen 

kapitalstrukturerna. Det vill säga, alla företag som är med i den gemensamma satsningen är 

ansvariga för den nya satsningen, framför allt de finansiella aspekterna. I situationen då en 

sammanslagning har skett ska det ledande företaget vara ansvarigt för vinst och förlust efter 

sammanslagningen. Ett exempel på omstrukturering av kapital är att efter BenQ slogs ihop 

med Siemens gick BenQ med en förlust på $810 miljoner mellan oktober 2005 och juni 

2006. Tillräckligt kapital för två företag eller varumärken är kritiskt innan de ens börjar 

värdera varandra och organiserar en plan för co-branding.    

 

Olika typer av positioner mellan två företag skapar val genom fyra allmänna positioner för 

att lokalisera det sammanslagna varumärket: Coalition, Coordination, Collaboration och 

Cooperation, det vill säga: koalition, koordination, kollaboration och kooperation.  

Koalition står för unionen mellan två företag i form av sammanslagning och företagsnivå. 

Koalition gör det möjligt för två företag att kombineras till ett företag med ett dubbelt 

varumärkesnamn, till exempel HP-Compaq. Generellt sett är det första varumärkesnamnet 

i ett co-brand det ledande företaget. Koordination står för att sätta in två företag i harmoni 

när det gäller rank och order på avdelningsnivå. Koordination gör det möjligt att två 

avdelningar kombineras till en avdelning i ett företag med ett dubbelt varumärkesnamn. 

Kollaboration står för att ett företag jobbar med ett annat företag i form av gemensam 

satsning och företagsnivå. Kollaboration gör det möjligt för två företag att dela resurserna, 

tyst kunskap och sakkunskap. Det finns en hög svårighetsgrad i att nå ett gemensamt mål, 

dela på resurser och kunskap samt att utföra samma strategi. Däremot kommer de 

potentiella fördelarna dyka upp om två företag samarbetar. Kooperation står för akten att 

arbeta tillsammans mot samma mål i form av gemensam satsning och avdelningsnivå. 

Kooperation gör det möjligt för två företag att hjälpa varandra att leda ett nytt samarbete 

(Chang, 2009). 
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3.2 The four Rs of place branding 

Figur 2 

 
 

Figur 2 (Aitken & Campelo, 2011, s. 926) Copyright Aitken & Campelo, 2011. 

 

För denna studie krävs det mer än bara co-branding-teori, något som också måste 

diskuteras är platsens betydelse. För att bestämma och diskutera kring platsens betydelse 

kommer place branding att användas som teori och underlag för diskussion. Denna teori 

tas från studien The four Rs of place branding av Robert Aitken och Adriana Campelo 

(2011) där författarna tar fram en modell för place branding och diskuterar vad som är 

viktigast och påverkar en plats mest. Till att börja med hävdar författarna att varumärken 

spelar en förenande roll när det gäller platser eftersom kärnan i varumärket finns kulturen 

och människorna som lever i och skapar den. När en försöker definiera, representera och 

förstå de ledande aspekterna av ett place brand är påverkningarna från den lokala kulturen 

och utvecklingen av samhällsidentitet av grundläggande betydelse. Varumärken består av 

meningar, symboler och värderingar, detta innebär att de påverkar identiteter både 

individuellt och kollektivt. Varumärken är en kraftfull påverkan på konsumenters tänkande, 

attityder och beteende samt utövar inflytande på kultur genom att inge eller förstärka 

mening i människors liv. I sin artikel hävdar Aitken och Campelo (2011) att ett varumärkes 

image är en social konstruktion genom en delad verklighet som är konstruerad genom 

social interaktion istället för den traditionella definitionen av ett varumärkes image som 
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säger att det är summan av individuella uppfattningar som skapar ett varumärkes image. 

Naturen i ett varumärkes image är, precis som med varumärket i sig, en process av 

upprepning. Aitken och Campelo (2011) diskuterar ett begrepp som kallas co-creation i sin 

studie. Vad co-creation innebär är att man positionerar konsumenters upplevelser i termer 

av varumärkesupplevelse. Co-creation innebär inte att meningen med ett varumärke bara 

går åt ett eller annat håll utan det är öppet för tolkning så att mening uppnås genom 

samspel mellan sociala relationer och samhälleliga upplevelser. När konsumenter är 

involverade i processen av att skapa värde i ett varumärke och i det avseendet påverkar 

varumärkets värde så skapar de samtidigt hot mot och möjligheter för företag. Denna co-

creation förändrar kontrollen och ägandet av varumärket från företaget till 

konsumentcentrerat. Det som skapar en känsla av gemenskap runt ett varumärke är 

känslan av att utbyta meningar och tillhörighet med hjälp av associerade identiteter. 

(Aitken & Campelo, 2011)  

 

Processen att designa och utforma ett varumärke som involverar beslut om hur man bygger 

upp varumärket samt kommunicerar det brukar vanligtvis prioritera intressenter inom 

företag och myndigheter. Detta definierar varumärkets natur och beslut angående dess 

engagemang, men gör väldigt lite för att framhäva inblandning med den lokala 

befolkningen. Ofta lämnas boende och lokalsamhället utanför processen att sätta ett 

varumärke på en plats och detta leder till att det finns en väldigt dålig koppling mellan och 

förståelse för känsla för platsen och banden och relationerna samt nätverk som bestämmer 

den lokala organisationen av ett samhälle. Detta resulterar i att varumärket får en lägre 

identifierbar nivå och då inte heller främjar autenticitet, igenkännande, acceptans och 

engagemang från lokalt håll och detta kan då hota den långsiktiga hållbarheten i det place 

brand som tagits fram. Något som är väldigt viktigt vid place branding är att man förstår 

lokala och kollektiva sedvanor. Dessa sedvanor är länkade till hur man förstår, pratar samt 

gör i ett specifikt samhälle. Det är relationerna och utbyten mellan människor i en miljö 

som skapar basen för en känsla av plats. Känsla av plats innefattar de fysiska 

dimensionerna av en plats och sociala konstruktioner av de människor som engagerar sig i 

just den platsen. (Aitken & Campelo, 2011)  

 

För att kunna utveckla ett place brand är det grundläggande att man förstår förhållanden 

mellan människor och platsen. En plats identitet tar skepnad när liknande uppfattningar 

delas i ett samhälle. Dessa delade uppfattningar påverkar attityder, formar värderingar, 

skapar mening samt bestämmer hur viktigt något är i samhällets liv (Aitken & Campelo, 

2011). I sin forskningsartikel skriver Aitken och Campelo (2011) om en ögrupp utanför Nya 

Zeeland som kallas Chathamöarna, och hur man kan skapa ett place brand för dessa öar 
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genom att titta på de komplicerade kulturella förhållandena på öarna och förstå vad som 

gör denna plats så unik. På Chathamöarna är familjen väldigt viktig, att föra efternamnet 

vidare och spelar en stor roll inom familjekulturen. Att man äger landet och naturliga 

resurser är också väldigt viktigt för invånarna då det skapar en känsla av kontakt med deras 

förfäder. Denna förstärkning av kultur gör att sättet att leva på och historien bekräftas på 

nytt och binder dem till denna plats. Det betonar också rättigheterna som är bundna till 

varje familj och vilka familjer som har inverkan på samhället. Dessa rättigheter bestämmer 

också de roller som individer och specifika familjer har både inom den egna familjen samt 

samhället. Vissa familjer och individer har etablerade roller att spela i sitt samhälle som kan 

sträcka sig över en mängd områden. Dessa roller är beroende av känslan av ansvar. 

Medlemmarna av samhället förväntas inte bara gå in i sina roller och ha sina rättigheter. De 

förväntas också bete sig ansvarsfullt inför sina uppgifter men också generellt sett för 

samhällets bästa. Relationer är det som binder ett samhälle samman, ger det en känsla av 

äganderätt och försäkrar att samhället förblir starkt, aktivt och tillgängligt. Relationer är 

både representativa och förenande vilket gör att de spelar en avgörande roll i hur 

människor ser sig själva och kopplingen till deras plats. Genom de sätt som dessa 

rättigheter, roller, ansvar samt relationer är representerade och förstådda skapas en stor 

utmaning inför uppgiften att sätta ett varumärke på en plats genom samhällets känsla av 

plats. Dessa känslor om rättigheter, roller, ansvar och relationer är extremt viktiga för att 

kunna skapa en känsla av tillhörighet. Den primära avgörande faktorn för ett place brand 

är blandningen av de rättigheter, roller, ansvar och relationer som sker i ett samhälle. De 

fyra R:en: rights (rättigheter), roles (roller), responsibilities (ansvar) och relationships 

(relationer) har kommit från det sociala kapitalet samt gemensamma metoder i samhället 

genom att de skapas utifrån engagemang från lokalsamhället. (Aitken & Campelo, 2011)  

 

För att skapa ett varumärke som representerar känslan av en plats krävs det en bra 

förståelse för dynamiken och komplexiteten i samhället och platsen i sig. Ett varumärkes 

betydelse är konstant i ett stadie av co-creation med hjälp av att samhället reflekterar över 

vad varumärket är om och om igen.           
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4. Metod och material 
Som så många andra ord inom akademin härstammar ”metod” från grekiskan. Metod kan 

brytas ner i två delar: meta, som betyder över, mellan eller efter och hodos som betyder väg 

eller rutt men det kan också användas i ett metaforiskt syfte för att beskriva ett visst sätt att 

utföra en uppgift på. Metod kan alltså ses som en färdrutt en resenär tar från punkt a till 

punkt b då de val av metod av uppsatsskrivaren kan ses som en strävan att hitta en väg som 

tar människor från brist på kunskap till kunskap på området, från ett problem till en 

lösning (Ahrne & Svensson, 2011).  

Denna uppsats har använt sig av kvalitativa intervjuer som sedan analyserats utifrån ett co-

branding- samt place branding-perspektiv. Som tidigare sagts är syftet med denna uppsats 

att undersöka hur en elitishockeyförening och staden de är baserade i samt det lokala 

destinationsbolaget arbetar för att skapa en bild av staden framför allt med hjälp av 

elitishockeylaget. 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas bland annat av att de frågor som ställs är raka och enkla 

och på dessa frågor får man breda och innehållsrika svar. Det innebär att när intervjuerna 

är utförda finns det ett enormt rikt material som man med hårt arbete och lite tur kan hitta 

många åsikter, processer, mönster och mycket mer. Det kvantitativa tillvägagångssättet, till 

skillnad från det kvalitativa ”… analyserar relationer mellan variabler och inte mellan 

människor” (Trost, 2010, s. 27). Om man är intresserad av att förstå människors sätt att 

resonera och reagera så är en kvalitativ studie passande. Kvalitativa metoder betraktas ofta 

som mer misstänksamma då de inte är representativa och bygger på små urval, till skillnad 

från kvantitativa metoder som ofta ses som mer accepterade. Val av metod sker i 

anknytning till val av det teoretiska perspektivet samt den aktuella frågeställningen (Trost, 

2010). 

 

En kvalitativ intervju har olika delar som kan utföras på bättre och sämre sätt. Den första av 

dessa delar är var intervjun äger rum. Det första som är viktigt för var intervjun äger rum är 

att det ska vara bekvämt, både för den som blir intervjuad och den som ställer frågorna. 

Inte bara den fysiska känslan utan också den psykiska känslan av bekvämlighet är viktig. 

Det är också viktigt att få vara i fred under intervjun, då intervjun helst inte ska bli avbruten 

och det ska samtidigt vara tyst då det skapar en mer avslappnad miljö och förhindrar 

problem med inspelningen. Det är också bra att fråga den som blir intervjuad var de vill att 

intervjun ska hållas.  Viktigt för intervjun är att den som blir intervjuad känner sig bekväm 

och då är det viktigt att den som intervjuar bygger upp en slags gemenskap. Däremot får det 

inte gå för långt så att kvaliteten på intervjun går ner för att den som genomför intervjun vill 
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bli för omtyckt hos den intervjuade. I en kvalitativ intervju är det också viktigt att tänka på 

hur intervjun inleds och hur den avslutas. Sättet intervjun inleds på kan ha stor effekt på 

hur resten av intervjun utspelar sig och avslutningen ska inte ske direkt efter att den 

intervjuade har gett sitt mest detaljerade eller känslomässiga svar. Det är generellt sett en 

bra avslutning att fråga den intervjuade om de har något mer att säga och fråga om han eller 

hon har frågor som rör forskningsprojektet (King & Horrocks, 2010). 

 

För att få fram material till vår studie har vi valt att genomföra strukturerade kvalitativa 

intervjuer med öppna frågor med en person i taget från Jönköpings kommun, Destination 

Jönköping och Hv71. Intervjuerna är strukturerade enligt Trosts (2010) begreppsdefinition 

att en strukturerad intervju med öppna frågor handlar om samma område men det finns 

inga fasta svarsalternativ.  Det finns ett undantag i vår metod, då den andra halvan av 

intervjun med HV71:s VD Agne Bengtsson genomfördes tillsammans med Andreas 

Karlsson, verksam på Hv71:s marknadsavdelning. Samtliga intervjuer har ägt rum på de 

medverkandes arbetsplatser. Denna metod valdes eftersom studiens syfte är att undersöka 

samarbetet mellan flera organisationer och då kvalitativa metoder enligt Trost (2010, s. 32) 

är: ”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera 

eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en 

kvalitativ studie rimlig.” En strukturerad intervju med öppna frågor valdes då för att så 

mycket material som möjligt skulle utvinnas från de intervjuer som utfördes samt så gav 

detta en insyn i alla tre organisationers syn på samarbetet och hur de tycker och tänker 

kring problemet som undersöks. 

4.2 Urval 

Vi har kontaktat personer med positioner inom sina respektive organisationer som vi finner 

relevanta för studien. Vi har gjort intervjuer med personer som sitter på chefspositioner och 

som arbetar på marknadsavdelningar. Anledningen till detta är att vi ser den positionen 

som ytterst ansvarig och beslutsfattande. 

4.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka en stad (Jönköping), ett lag (HV71) och ett 

destinationsbolag (Destination Jönköping). I genomförandet av de strukturerade 

intervjuerna utan fasta svarsalternativ togs beslutet att försöka få tag i VD (eller högst 

uppsatte person) samt marknadschef. Då metoden är kvalitativa intervjuer är det svårt att 

få tag i båda dessa personer samtidigt och då de är högt uppsatta är de också väldigt 

upptagna. Intervjuerna som har genomförts har gjorts med klubbdirektören för HV71, vd:n 

för Destination Jönköping samt en marknadskommunikatör från Jönköpings kommun. 



 

23 
 
 
 

    

Studien avser att undersöka om en stad och den lokala ishockeyklubben samt 

destinationsbolaget i staden samarbetar med varandra, samt hur ett eventuellt samarbete 

dem emellan ser ut. Vi ville även få en förståelse över vad det finns för eventuella problem 

med att en kommunägd organisation (destinationsbolaget) samarbetar med en 

idrottsförening. Samtliga SHL-klubbar går under Riksidrottsförbundets stadgar, dock drivs 

klubbarna av moderföreningarna själva (Ros, Karlsson & Abrahamsson, 2012, 11 

november). 
 

Många av landets största ishockeyklubbar använder sig av marknadsföring som riktar sig 

till stadens medborgare. Vi har inte valt att undersöka hur föreningens medlemmar eller 

stadens medborgare ser på ett samarbete. Vi ser absolut möjligheter till en sådan studie i 

framtida forskning. Vi har lagt att lägga stor vikt vid vad de intervjuade har sagt. Finns det 

samma bild av ett samarbete hos de olika organisationerna? Finns det skillnader mellan 

städerna? Har bägge parter samma bild av hur relationen dem emellan ser ut. 
 

Service-delen av co-branding är den del av begreppet som vi har valt att titta närmare på. 

Både den lokala turismnäringen och ishockeyn är starkt beroende av en god service. Mycket 

av turismens arbete grundar sig i att locka besökare till staden och regionen. För 

ishockeyklubben gäller det att skapa god publicitet kring varumärket och att få besökare till 

sina matcher. Detta kommer att generera sponsorer och nya supportrar som genererar 

pengar till klubben som i sin tur genererar pengar till staden. 

4.4 Etiska aspekter 

Etiska aspekter har tagits hänsyn till i den här uppsatsen. Vi har förklarat för 

intervjuobjektet vad som kommer att undersökas, vilka andra som kommer att medverka 

samt hur studien kommer att presenteras. Samtliga personer som har blivit intervjuade har 

blivit tillfrågade om deras namn får publiceras i studien då valet av anonymitet är väldigt 

viktigt (Ahrne & Svensson, 2011). För att försäkra oss om att citat inte blir förvrängda är 

samtliga intervjuer inspelade med bandspelare och har därefter transkriberats ordagrant. I 

transkriberingen anges både vad intervjuaren och intervjuobjektet säger under samtalet. 

Trost säger: ”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska 

kraven.” (2010, s. 123). 
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4.5 Material 

Studien baseras på material från både frågor och svar inom de kvalitativa intervjuerna som 

har genomförts. Frågorna som ställs grundar sig i vad vi vill ta reda på samt det som 

tidigare forskning har undersökt. Intervjuer har genomförts med följande personer: 

  

• Agne Bengtsson, Klubbdirektör HV71 och Andreas Karlsson, Marknadsavdelningen 

Hv71. 

Intervjun varade i 24 minuter och genomfördes den 11 november 2015 på 

Bengtssons kontor i Kinnarps Arena, Jönköping.  Närvarande under intervjun var 

Agne Bengtsson, Markus Berg, Isac Enhamn och Andreas Karlsson. Den 

sistnämnda medverkade dock inte under hela intervjun, utan kom in efter cirka 

halva intervjun. Intervjun blev dokumenterad med hjälp av anteckningar som 

skrevs ner på en dator och den blev även inspelad. De intervjuade har godkänt att vi 

skriver ut deras namn och att den blev inspelad. 
 

• Patrik Olderius – VD Destination Jönköping  

Intervjun varade i 32 minuter och utfördes den 10 november 2015 i ett 

konferensrum hos Destination Jönköping. Närvarande under intervjun var Markus 

Berg, Isac Enhamn och Patrik Olderius. Intervjun blev inspelad och även 

dokumenterad med hjälp av anteckningar som skrevs ner på en dator. 

Intervjuobjektet har godkänt att vi skriver ut hans namn och att intervjun blev 

inspelad.  

 

• Jenny Lagström – Marknadskommunikatör Jönköpings Kommun 

Intervjun varade i 21 minuter och genomfördes 25 november 2015 i ett 

konferensrum hos Jönköpings kommun. Medverkande under intervjun var Markus 

Berg, Isac Enhamn och Jenny Lagström.  Intervjun blev inspelad och även 

dokumenterad med hjälp av anteckningar som skrevs ner på en dator. 

Intervjuobjektet har godkänt att vi skriver ut hennes namn och att intervjun blev 

inspelad. 

4.6 Analysschema 

Här kommer de frågor vi använt för att analysera intervjuerna att förklaras. De faktorer 

som undersökts för att besvara frågeställningarna kommer att presenteras. 

 

För frågeställning ett ställdes följande frågor till intervjuerna: 

• Går det att hitta någon form av samarbete mellan organisationerna? 
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Den här frågan formulerades för att ta reda på om det fanns något samarbete mellan 

organisationerna överhuvudtaget. För att besvara den här frågan söktes eventuella 

meningar som antydde eller bekräftade en typ av samarbete. 

• Är samarbetet tydligt förklarat? 

Frågan formulerades för att undersöka om de tre organisationerna hade ett tydligt och klart 

samarbete eller om det var mer komplicerat. Här studerades om de tre intervjuobjekten 

själva hade koll på vad deras samarbete var med varandra. 

 

För frågeställning två ställdes följande frågor till intervjuerna: 

• Är HV71 viktigt för övriga två organisationer? 

Den här frågan ställdes för att se hur relationen mellan Hv71 och de andra två 

organisationerna såg ut och hur viktigt HV71 är för dem.  

• Nämns något annat som är viktigt för bilden av staden, och i så fall, vad? 

Den här frågan ställdes för att se om inte HV71 är viktigt enligt de övriga två 

organisationerna, vad är då viktigt för bilden av staden enligt Destination Jönköping och 

Jönköpings kommun?  

 

För frågeställning tre ställdes följande frågor till intervjuerna: 

• Tycker organisationerna att det finns ett behov av co-branding? 

Frågan formulerades för att ta reda på hur inställningen är hos Hv71, Destination 

Jönköping och Jönköpings kommun när det gäller co-branding. 

• Fungerar samarbetet inom co-branding bra? 

Frågan formulerades för att ta reda på hur organisationerna ser på samarbetet inom co-

branding.  

4.7 Metodkritik 

Under arbetets gång så har vi, genom hela processen, haft i åtanke att en god reliabilitet är 

viktigt att behålla. Intervjuerna är därför genomförda med personer som har 

chefspositioner samt är verksamma på marknadsavdelningen. Det finns fyra olika begrepp 

som hänger samman med reliabilitet; kongruens, frågor som undersöker och mäter samma 

sak, precision, hur vi registrerar svaren vi får av våra intervjuobjekt, objektivitet, skildrar 

intervjuarens sätt att registrera, och konstans, att intervjuerna genomförs under samma 

tidsaspekt (Trost, 2010).  

Vi har försökt att tänka på alla de ovan nämnda begreppen. Det går dock inte att 

undkomma att viss metodkritik är nödvändig att diskutera kring den använda metoden och 

använt material.  
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Då det endast har genomförts intervjuer med fyra personer från tre olika organisationer så 

kan den empiriska undersökningen framstå som aningen tunn. Att genomföra kvalitativa 

intervjuer med personer som arbetar hos de tre bolagen som vi har gjort intervjuer med har 

inte varit enkelt. Vi började med att höra av oss om intervjuer redan i ett tidigt skede av 

uppsatsskrivandet och anser att vi har gjort vad vi har kunnat för att få in en god 

datainsamling. Tyvärr var intresset att vara med i undersökningen inte så stort som vi hade 

räknat med i ett tidigare skede. I efterhand kan vi konstatera att en annan metod kan ha 

varit enklare att genomföra. En nackdel med kvalitativa intervjuer är att det tar lång tid att 

få allt att stämma, det vill säga att de som blir intervjuade måste vara tillgängliga när de 

som undersöker är tillgängliga, intervjuerna får inte heller krocka med varandra utan ska ha 

ett litet mellanrum mellan varandra. Kvalitativa metoder är generellt väldigt tidskrävande 

då det krävs genomförande av intervjuer som kan vara olika långa samt transkribering av 

dessa vilket tar upp väldigt mycket tid. Detta var en anledning till att det inte gick att få till 

fler intervjuer senare i studien: det tog för lång tid att få allt att passa ihop samt att det inte 

fanns mer tid för genomförande av intervjuerna samt transkribering av dem. Vid en 

transkribering, som är en omskrivning från talade ord till text, så kan viss information gå 

förlorad och det kan också uppstå tillfällen då det är svårt att höra vad den intervjuade 

säger.  

 

När det gäller reliabilitet kan det argumenteras för att en kvalitativ studie inte har hög 

reliabilitet då idén om reliabilitet förutsätter en kvantitativ studie. Denna idé bygger också 

på att om en fråga ställs vid olika tidpunkter ska samma svar komma fram. Det går inte att 

se på kvalitativa intervjuer på detta sätt då människor inte är statiska utan är deltagare 

samt aktörer i processer. Validitet innebär att frågan mäter det den är avsedd att mäta. I 

kvalitativa intervjuer strävar man efter att få veta hur den intervjuade uppfattar ett ord eller 

ett fenomen. (Trost, 2010)  

 
Om jag t.ex. i en kvalitativ intervju frågar hur den intervjuades familj ser ut är jag 

intresserad av att veta vad den intervjuade menar med sin familj. Inte 

familjebegreppet i största allmänhet eller vad flygbolagen menar med familj då de 

gör reklam för familjerabatter (Trost, 2010, s.133). 
    

Det är svårt att använda begreppen reliabilitet och validitet vid kvalitativa intervjuer då vår 

föreställningsvärld förändras gradvis vilket innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga 

hela tiden förändras. Dessa två begrepp som ofta förekommer inom forskning härstammar 

från kvantitativ forskning och blir därför lite annorlunda när man applicerar dem på 

kvalitativa studier (Trost, 2010). 



 

27 
 
 
 

4.8 Operationalisering 

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att ställa frågor under intervjuerna som 

kunde ge oss svar på dem. Uppsatsen är baserad på tre frågeställningar, målet med 

intervjuerna var att ställa flertalet frågor som kunde hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar. 

 

Vi valde att ställa frågan rakt ut till den personen vi intervjuade i form av att fråga om det 

fanns något rådande samarbete. För att se till så att frågan inte besvarades av endast ett ja 

eller nej följdes den upp av flertalet följdfrågor, detta för att få ut ett så fullständigt svar som 

möjligt. Exempel på följdfrågor kunde vara vad för typ av samarbete som finns, om det har 

funnits ett samarbete tidigare samt hur organisationen ser på att upprätta ett eventuellt 

samarbete. Våra följdfrågor hjälpte inte bara oss utan vi upplevde även under intervjuerna 

att personerna som blev tillfrågade tänkte till och ett svar som till en början kanske 

framstod som solklart var mer komplext än så. Vi fick således en bättre förståelse över hur 

organisationerna arbetade och kunde då även förstå bättre hur eller varför ett samarbete 

existerade alternativt inte existerade.  

Den andra frågeställningen fokuserar mer kring ishockeyklubben HV71. Då klubben är 

välkänd inom idrottssverige var vi intresserade av att ta reda på om HV71 kunde påverka 

staden på ett positivt sätt. Ishockey är en av de största idrotterna i Sverige och HV71 tillhör 

en av de mest framgångsrika föreningarna. Vi valde därför att fråga om de intervjuade 

upplevde att klubben gynnade Jönköping. På vilket sätt gynnas staden och hur kan de 

mätas? Nämns staden oftare i media? Framstår staden och dess invånare som aktiva? Även 

den här frågeställningen kan vara enkel att besvaras med ett ja eller nej, vi valde därför att 

även här fördjupa oss i frågan och hitta olika sätt kring hur vi kunde få ett mer 

genomarbetat svar. Frågeställningen grundar sig i att vi var nyfikna och intresserade av hur 

och om det ens var möjligt att få fram ett svar på hur staden påverkas. Det finns i dag olika 

sätt att försöka ta reda på detta, till exempelvis med hjälp av det digitala mediearkivet 

Retriever där man kan få en överblick över hur ofta Jönköping nämns i media i samband 

med HV71. Vi var intresserade av att ta reda på om organisationerna har resonerat kring 

vilken roll klubben har i staden.  

Vid en första anblick kan man tro att den första och den tredje frågeställningen går in i 

varandra. För att förstå skillnaderna gäller det att man är välbekant med grunderna inom 

co-branding. Vi har därför presenterat teorin samt förklarat den med hjälp av Chang 

(2009) under kapitel 3.1 5C co-branding strategy. Vi frågade först den intervjuade om hen 

var bekant med co-branding. När vi fick svar på våra frågor så formades det nya frågor som 
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ställdes under tidens gång. På detta sätt fick vi igång ett samtal och fick en tydlig bild av 

organisationernas utgångspunkt angående co-branding 

Frågorna som ställdes under samtliga intervjuer grundar sig i våra frågeställningar. 

Grundfrågorna som ställdes under intervjuerna är valda med omsorg för att sedan kunde 

byggas vidare på med följdfrågor.   
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5. Resultatredovisning 
Resultatredovisningen behandlar de resultat som har kommit fram utifrån studiens 

undersökning. Teorier, metoder och material som presenterats i tidigare kapitel kommer att 

diskuteras för att nå fram till en slutsats. Metoden och materialet som analysen utgår från 

är de som har redogjorts för i kapitel 4. Teorierna kommer att analyseras och 

resultatredovisas utifrån kapitel 3. 

5.1 HV71 

För att få en förståelse om ishockeyklubben HV71 samarbetar med Jönköpings kommun 

och/eller Destination Jönköping så ställde vi frågor till alla parter om ett eventuellt 

samarbete finns, svaren vi fick skilde sig en aning från varandra. Vi kunde snabbt se ett 

mönster som visade att det inte fanns något klart samarbete mellan Jönköpings kommun 

och HV71. HV71 menade att de hade ett stort samarbete med kommunen när det kom till 

anläggningen Kinnarps Arena. Anläggningen ägs av föreningen, HV71, men hyrs ut till 

kommunen för att de i sin tur ska kunna hyra ut isytor till lokala ishockeylag, som t.ex. 

korpenlag och studentlag, men även till den lokala konståkningsklubben och till skolor i 

närområdet. Anläggningen har även kapacitet att genomföra evenemang som inte sker på 

is. Kinnarps Arena har tidigare arrangerat delfinaler i Melodifestivalen och nu i vår står 

arenan som värd för världsmästerskapen i Muay-Thai. Det är dock inte bara runt 

faciliteterna som det finns ett samarbete med kommunen. Agne Bengtsson (personlig 

kommunikation, 11 november, 2015) säger att det även finns ett samarbete kring 

evenemangen som HV71 anordnar, ”Men vi har ju också hjälp av räddningstjänsten i 

samband med matcher och sjukvårdsberedskap och där är de jätteviktiga för oss. Att de 

finns. Annars får vi inte arrangera sådana här event som vi har om det finns någon sådan 

beredskap.” (A. Bengtsson, personlig kommunikation, 11 november, 2015). Vi kan således 

nå en slutsats att det finns ett samarbete mellan kommunen och ishockeyklubben, även om 

det inte är ur ett marknadsföringssyfte. 

 

Om samarbetet med kommunen inte är marknadsföringsinriktat kanske samarbetet med 

Destination Jönköping är mer lagt åt det hållet. Med hjälp av den europeiska 

ishockeyturneringen Champions Hockey League (CHL) når Hv71 och Jönköping stad en 

bredare internationell publik. Våra förväntningar var att det skulle finnas ett större 

samarbete mellan dessa organisationer. CHL spelas i flertalet europeiska länder, däribland 

länder som Finland, Tyskland, Schweiz, England och Österrike. CHL öppnar således inte 

bara upp sportsliga dörrar för föreningen, utan ger även möjligheter för staden och klubben 

att synas.  
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Vi kommer från och lever i Jönköping och vi har ett starkt varumärke i sportens 

värld och kommer ut på den internationella marknaden. Det tycker vi är 

jätteintressant. Det är ju destinationens uppgift, att marknadsföra Jönköping utåt, 

och vi är ju bärare av Jönköping. Det är ett samarbete som är ganska logiskt. (A. 

Karlsson, personlig kommunikation, 11 november, 2015). 

 

Under intervjun som genomfördes med HV71 framgick det att ett avtal med Destination 

Jönköping är skrivet till den pågående säsongen (2015/2016). Avtalet går ut på att 

turismorganisationen skall synas på spelarnas matchställ, i form av reklam för webbsidan 

jonkoping.com på spelarnas hockeybyxor. Karlsson (personlig kommunikation, 11 

november, 2015) sade även att samtal pågår med Destination Jönköping om att utveckla 

samarbetet framöver. Bortsett från en reklamplats på dräkterna så har Destination 

Jönköping varit ett biljettombud för klubben och organisationerna har en del samarbeten 

kring konferenser. 
 

5.2 Destination Jönköping 

För att få en förståelse för hur och om Destination Jönköping samarbetar med HV71 och 

Jönköpings kommun ställde vi samma frågor som till de andra organisationerna. Frågorna 

till Destination Jönköping skiljer sig dock lite från de andra i och med att Destination 

Jönköping jobbar under kommunens ledning och därför är de flesta frågorna fokuserade 

kring samarbetet mellan Destination Jönköping och HV71, mer om detta ovan i 4.7 

Metodkritik.  

 

Det Destination Jönköping jobbar med är att skapa attraktionskraft till staden för att locka 

dit fler tillfälliga besökare, de jobbar inte med de som redan bor i staden. I detta arbete 

jobbar Destination Jönköping inom tre olika områden: turism, event samt möte och 

kongress. När det gäller möte- och kongressdelen så är det en icke-vinstdrivande del av 

Destination Jönköping med ett antal partners som till exempel Jönköping University, 

Jönköpings kommun och Jordbruksverket. När de är ute på olika möten eller kongresser så 

försöker de få andra möten eller kongresser till just Jönköping. När det gäller event jobbar 

Destination Jönköping framförallt med att försöka få event till staden. Detta arbete sker i 

två spår: det ena är ungdomsturneringar som driver turism och besöksnäringen då 

föräldrarna ofta följer med, i och med det ökar beläggningen på hotellen. Det andra spåret 

är att jobba med staden och platsen som arena, detta innebär att de följer trender och följer 

dessa genom att försöka använda staden som arena för dessa evenemang. Enligt 

Destination Jönköping (P. Olderius, personlig kommunikation 10 november, 2015) har 

Jönköping en av Europas modernaste isanläggningar och den tycker Olderius att staden 
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borde utnyttja mer, till exempel genom att bygga upp ungdomsturneringar eller en 

Champions Hockey League för ungdomar. Om ett möte kan ge staden ett kulturevent eller 

idrottsevent som också kan kopplas till besöksmålen är det något som Destination 

Jönköping ser som viktigt. Jönköping ligger geografiskt sett väldigt bra till då det är enkelt 

att ta sig dit och därifrån samt att det ligger någorlunda nära de tre största städerna i 

landet.  

 

Något som Destination Jönköping anser att de kan bli bättre på är att försöka locka fler 

turister till staden då det passerar fyra och en halv miljon bilar förbi Jönköping varje år och 

av dessa kommer 67 procent under sommaren. Olderius säger att det passerar mellan sju 

till åtta miljarder kronor i bilar eftersom ”… normalt sett spenderar svenskar mellan 13800-

15000 per sommarsemester. Det innebär att det passerar nånstans mellan sju till åtta 

miljarder, bilvägen förbi oss.” (P. Olderius, personlig kommunikation, 10 november, 2015). 

Detta är inte inräknat pendlare och det är enligt Patrik räknat på bilar som kommer från 

E4:an norr om Gränna och söder om Barnarp. Det som gör det geografiska läget så bra 

enligt Patrik Olderius (personlig kommunikation, 10 november, 2015) är att vare sig man 

vill eller inte så måste man passera igenom Jönköping.  

 

När det gäller samarbetet med HV71 är det inte ett speciellt stort samarbete. Destination 

Jönköping har tidigare haft reklamplats på sargen i Kinnarps Arena men nu sitter reklamen 

på spelarnas byxor istället. Det som marknadsförs där är inte Destination Jönköping utan 

jkpg.com som är deras hemsida, detta görs eftersom det är helt värdelöst för någon som bor 

i Jönköping att få veta att det finns ett destinationsbolag som heter Destination Jönköping 

(P. Olderius, personlig kommunikation, 10 november, 2015). Det är inte heller bara HV71 

som är intressanta för Destination Jönköping; Jönköpings Södra är precis lika intressant då 

de nu är i fotbollens högsta serie. Destination Jönköping är inte intresserade av att synas på 

hemmatröjorna, utan vill synas på bortatröjorna. Eftersom de som är potentiella turister 

inte bor i Jönköping är det mer intressant att ha reklam på bortatröjor då det blir större 

exponering för Destination Jönköping utanför staden de är verksamma i. Olderius nämner 

igen att det är viktigt för platsens varumärke att skapa en bra ungdomsturnering och att det 

är viktigt för platsvarumärket att både Jönköpings Södra och HV71 är i högsta serien i 

respektive sport. Något som är intressant för Destination Jönköping är att prata med 

bortaklacken i HV71:s arena (Kinnarps Arena) och skapa det kontaktnätet så att det skapas 

fler potentiella turister. Något som Destination Jönköping tar hänsyn till i alla aspekter av 

platsvarumärket är synligheten som gör att just deras platsvarumärke kommer ut till andra 

städer och människor. Olderius för ett intressant resonemang om vad som ger mest 

synlighet (P. Olderius, personlig kommunikation, 10 november 2015): reklam på byxorna 
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hos HV71 eller större reklam precis under klubbmärket hos Karlskrona Hockeyklubb? Men 

ger det ännu mer synlighet genom att ha reklam hos Karlskrona då de ligger absolut sist i 

Svenska Hockeyligan och får då mer publicitet i riksmedia än Hv71 som ligger i 

mittenskiktet av serien? (Tabellplacering 16/12 2015). Diskussionen om var man ska 

annonsera är enligt Olderius (personlig kommunikation, 10 november, 2015). ”[…] ju rena 

rama raketbränslet.” Då detta kan skapa en diskussion om att man inte stöttar sitt lokala lag 

med de medel man har, men enligt Olderius handlar det inte om det utan det handlar om 

synligheten och vad som ger flest potentiella besökare till Jönköping. 

”Alla synligheter ger ju något till platsvarumärket…” (P. Olderius, personlig 

kommunikation, 10 november, 2015). Olderius fortsätter att diskutera annonsering på 

tröjorna utifrån en synpunkt som har platsvarumärket som centrum. Han jämför HV71 med 

Barcelona i fotbollen som bara har en sponsor på tröjan eftersom varumärket är så pass 

starkt att de inte behöver mer. Detta ger enligt Olderius en klubbtillhörighet och känsla av 

plats. Eftersom HV71 har klart mer reklam på sina tröjor än Barcelona kan det bli lite 

komplicerat om man inte är så insatt i och med att det står ”Fagerhult” precis under 

klubbmärket med stora bokstäver. ”… är HV71 Fagerhult eller är Fagerhult HV71?” (P. 

Olderius, personlig kommunikation, 10 november, 2015). 

 

När HV71 är ute och spelar match så är de HV71, inte Jönköping. Däremot så är HV71 

väldigt intimt kopplat till just Jönköping och därför måste man utnyttja denna plats styrkor. 

Ett platsvarumärke är aldrig en avsändare utan det är en form av garant (P. Olderius, 

personlig kommunikation, 10 november, 2015). Det som gäller är att koppla ihop HV71 till 

Jönköping, ”Det är inte Malmö, det är inte liksom där uppe, det är inte Karlstad. Men du 

måste koppla ihop bara.” (P. Olderius, personlig kommunikation, 10 november, 2015). 

Olderius tror att om man går ut och frågar vanliga människor som inte är så intresserade av 

hockey så kommer de inte att koppla Färjestad till Karlstad. Det som är viktigt är alltså att 

koppla till en plats så att man förstår var det är någonstans. Detta gör att det blir intressant 

för platsen också då både Jönköpings Södra och HV71 är varumärkesbärande, det är också 

Jönköping University och de som bor i Jönköping. Platsvarumärket tar ingen hänsyn till 

detta, allt som är kopplat till staden på något vis ger ifrån sig en känsla av platsen och 

påverkar därmed platsvarumärket. Frågar man den sportintresserade är HV71 troligtvis 

väldigt viktigt för bilden av staden och platsen, men om frågan skulle ställas till någon som 

är kulturintresserad skulle HV71 inte alls vara lika viktigt, då skulle Smålands Musik och 

Teater vara klart viktigare och om frågan riktas till naturälskare skulle de troligtvis värdera 

Tabergsgruvan högre än HV71. HV71 har sin plats i platsvarumärket men de har inte 

egenrätt på det eftersom i vissa segment har universitetet större plats i platsvarumärket och 

i andra har Smålands Musik och Teater större plats (P. Olderius, personlig kommunikation, 
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10 november, 2015). 

 

Patrik fortsätter med att diskutera hur ishockeyn kan locka mer människor till arenan och 

hur den ska bli roligare att se live. Han tror att kanske tio procent av alla som köpt biljetter 

står i baren i arenan och tittar på matchen på tv-skärmar.  

 
”… okej, ska man börja sälja barbiljetter nu här istället? Och istället för 

sittplatsbiljetter ska man släppa in folk fritt och stå där lite grann och så hänga och 

titta och dricka öl då, så kan man ju få mer revenue-stream om man vill göra det va.” 

(P. Olderius, personlig kommunikation, 10 november, 2015) 

 

En del andra idéer kommer upp under intervjun som till exempel att sätta upp mikrofoner i 

båsen, sätta kameror på vissa spelares hjälmar och att man ska kunna satsa pengar på 

hårdaste skottet under matchen. Det ska inte ta över från själva sporten, men det är en del i 

att locka fler till arenan. I Jönköping bor det 132,140 människor (Statistiska Centralbyrån, 

2014) och HV71 snittade under säsongen 2014/2015 6,784 åskådare per match (Josefsson, 

24 mars, 2015). Olderius frågar sig då hur de resterande 125,356 människorna i Jönköpings 

kommun ska bli mer intresserade så att de också vill gå på matcher. Om tio procent fler blir 

intresserade så blir det drygt tolv tusen till som är intresserade av ishockey. Hur får man in 

dem i arenan? ”Ska de se någon hockey light, alltså vad är det för nånting dom ska se? Ska 

de få vara med backstage? Whatever, man gör det liksom till en upplevelse helt och hållet 

när man kommer.” (P. Olderius, personlig kommunikation, 10 november, 2015). Enligt 

Olderius är HV71 och kommer alltid att vara en ”extremt viktig del i platsens attraktion, 

självklart. Och framför allt isytorna och den hockeykultur som finns i staden i form av 

alltså, ungdomar och mycket liksom… Hela ungdomssatsningen och sånt som man har med 

ungdomsverksamhet så tycker jag det.” (P. Olderius, personlig kommunikation, 10 

november, 2015). Det samarbete som finns i nuläget med HV71 är bara inom synligheten, 

det vill säga reklam på sargen tidigare och nu på byxorna spelarna har under match. 

Däremot finns det inget stort, formellt samarbete som till exempel en ungdomsturnering (P. 

Olderius, personlig kommunikation, 10 november, 2015).    

5.3 Jönköpings kommun 

I vår intervju med Jönköpings kommun valde vi att intervjua en av kommunens 

marknadskommunikatörer. Jenny Lagström (personlig kommunikation, 25 november, 

2015) berättade att kommunen har ett utbrett samarbete med Destination Jönköping. 

Arbetet med Destination Jönköping är en självklarhet för Jönköpings Kommun, i och med 

att Destination Jönköping är ett kommunägt bolag. För närvarande arbetar parterna 

tillsammans i flertalet projekt, till exempelvis inom bolaget Södra Munksjön Utvecklings AB 
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och till viss del även Götalandsbanan. Att ett samarbete mellan organisationerna finns är 

således en självklarhet och allt tyder på att samarbetet kommer att fortgå. 

 

När vi frågade ifall kommunen har ett samarbete inom marknadsföring med HV71 var 

svaret inte lika jakande. ”Nej, det gör vi inte. Det kan man inte säga i branding och 

marknadsföring gör vi inte det, och det beror ju också på att vi har en otroligt bred grund att 

stå på. HV71 är ju en förening utav tusentals i den här kommunen” (J. Lagström, personlig 

kommunikation, 25 november, 2015). Även om HV71 är den mest framgångsrika 

ishockeyföreningen i Jönköpings län finns det inget självklart intresse från kommunen att 

arbeta med Hv71. För kommunen är ingen förening viktigare än någon annan. Lagström 

understryker dock att det är positivt för kommunen när det går bra för stadens 

idrottsföreningar. Då kommunen får in sina pengar via skattemedel måste de tillgodose alla 

medborgare. Att det går bra för HV71 är lika viktigt för kommunen som att det går bra för 

stadens handbollslag, fotbollslag eller simklubb.  

 

Jönköping är en av Sveriges mest föreningstäta städer, vilket gör att det är viktigt för 

Jönköpings kommun att alla får plats. Om kommunen skulle fokusera på de mest 

framgångsrika föreningarna skulle många mindre bli lidande. ”Ingen är ju mer värd än den 

andra, sen kan det ju vara många fler som har ett intresse för en viss sport eller vad det nu 

kan vara. Men den där blockflöjtsföreningen är ju också viktig, för det finns ganska många 

som engagerar sig i den också och de fyller en bra funktion.” (J. Lagström, personlig 

kommunikation, 25 november, 2015). För en organisation så bred som Jönköpings 

kommun blir det svårt att ha ett speciellt samarbete med en specifik idrottsförening.  

5.4 Resultat av frågeställningar 

Här kommer svaren på frågeställningarna att redovisas utifrån det som sagts i intervjuerna. 

5.4.1 Frågeställning ett 

Vilket samarbete, om något, finns mellan den kommunägda turismnäringen, kommunen 

och den lokala ishockeyklubben? Samtliga organisationer har i intervjuerna sagt att det 

finns ett samarbete dem emellan. Det finns alltså samarbete mellan organisationerna.  

Däremot är samarbetet inte tydligt förklarat, samtliga intervjuade sa att det fanns ett 

samarbete men hade inga konkreta exempel på ett stort och lyckat samarbete. Slutsatsen av 

den första frågeställningen blir att det finns ett samarbete, men det är inte tydligt förklarat i 

intervjuerna.  
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5.4.2 Frågeställning två 

Vilken roll spelar ishockeylaget för bilden av staden? Kan ishockeylaget förbättra bilden av 

staden? Patrik Olderius (personlig kommunikation, 10 november, 2015) hävdade i intervjun 

att HV71 har en viktig roll i bilden av Jönköping men att de bara är en del av en helhet. 

Jönköpings kommun gav liknande svar; att HV71 är viktigt för en del av befolkningen och 

potentiella turister men absolut inte alla. Destination Jönköping och Jönköpings kommun 

ger intryck av att vara av samma åsikt, nämligen att alla föreningar är viktiga för en stad 

men att de största självklart har en större förmåga att synas mer. Det nämndes inget 

specifikt som det absolut viktigaste för bilden av staden, utan det som sades var att helheten 

av staden är det som är mest viktigt, inte en enskild organisation. 

5.4.3 Frågeställning tre 

Hur använder sig dessa organisationer av co-branding mellan varandra? Det faktum att det 

inte verkar finnas så mycket co-branding mellan dessa organisationer är intressant. Dessa 

tre organisationer har som tidigare nämnt samarbeten mellan varandra men inget av dem 

verkar innehålla co-branding. Ingen av Jönköpings kommun, HV71 och Destination 

Jönköping har i intervjuerna uttryckligen sagt att de vill inleda ett samarbete som 

inkluderar co-branding. Då det finns en stor brist på co-branding mellan organisationerna 

är det svårt att säga att samarbetet skulle fungera bra eller dåligt eftersom det inte finns 

något samarbete inom co-branding att prata om.     
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6. Analys 
Analysen behandlar de resultat som har kommit fram utifrån studiens undersökning. 

Teorier som presenterats i kapitel 3 diskuteras för att nå fram till en slutsats. Metoderna 

och materialet som analysen utgår från är presenterade i kapitel 4. 

6.1 Co-Branding 

Materialet som har kommit fram i de kvalitativa intervjuerna kommer att analyseras utifrån 

co-branding teorin. Materialet analyseras i Changs (2009) fem kritiska metoder, cost, 

cultural differences, consumer acceptance, core positioning och capital restructuring. De 

fem nämnda begreppen beskrivs i kapitel 3.  

6.1.1 Cost 

För de bolagen som studien undersöker är kostnadsdelen inte den mest väsentliga vid ett 

eventuellt samarbete, dock är ekonomin inte en obetydlig faktor. Som tidigare har skrivits 

är Destination Jönköping och Jönköpings kommun två organisationer som drivs av 

skattemedel. HV71 är en medlemsägd förening där ekonomi och intäkter är viktiga faktorer 

för möjligheten att driva en elitsatsande verksamhet. Då kostnaden för co-branding kan 

påverka framtiden för de involverade bolagen kan kostnadsdelen bli en vital del i ett 

samarbete.  

 

Om Destination Jönköping går in som sponsorer på Hv71:s matchdräkt så blir ekonomin en 

viktig faktor. Reklamintäkter är HV71:s främsta inkomst. Klubbens inkomster från reklam 

landade på 59 710 029 kronor under säsongen 2015/2016. HV71 har sedan 2012 ingått ett 

tjugoårigt avtal med Jönköpings kommun. Avtalet avser att kommunen hyr 

träningshallarna tillhörande fastigheten Kinnarps Arena (HV71, 2015), Då Destination 

Jönköping drivs av skattemedel väcks en ny fråga, är det rätt att en del av medborgarnas 

skattemedel går till att sponsra en idrottsförening? Kostnaderna för co-branding skulle 

kunna bli en bromskloss för ett eventuellt samarbetsavtal mellan bolagen. Destination 

Jönköping är ett relativt nyskapat bolag. Tabellen nedan visar bolagets årsredovisning, där 

vi kan se att deras ekonomiska förutsättningar har expanderat kraftigt. Destination 

Jönköping är trots det den organisationen som är minst av de tre som har undersökts i den 

här studien. På bara tre år (2012-2014) har Destination Jönköping tagit stora kliv och 

omsatte år 2014 enligt tabellen nedan 22 996 000 kr. Vi tolkar tabellen som att Destination 

Jönköping har tagit stora kliv och är i dag ett viktigt dotterbolag till kommunen. Med 

moderbolaget Jönköpings kommun bakom sig finns det stora möjligheter att fortsätta 

utveckla ett samarbete med HV71 framöver. Tabellen nedan är med för att visa hur stor 

Destination Jönköpings nettoomsättning har varit de senaste åren. Andra faktorer som 
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exempelvis antal besökare, antal föreställningar och investeringar är inte viktigt för den här 

studien, det är därför inte heller något som vi har valt att titta närmare på.  

 

Tabell 1 – Destination Jönköpings årsredovisning 2014 

 
    
Hämtad från Jönköpings Rådhus AB årsredovisning 2014, s. 5. Copyright Jönköpings 

Rådhus AB, 2014. 

6.1.2 Cultural differences 

De kulturella skillnaderna som skulle kunna uppstå mellan våra organisationer hade inte 

blivit särskilt omfattande. Organisationerna är baserade i samma geografiska område och 

de pratar samma språk. Samtliga organisationer är politiskt och religiöst obundna vilket 

hade kunnat underlätta ett samarbete. De problem som kan uppenbaras är om kärnvärden 

och värderingar inte överensstämmer, vilket analyseras under 6.1.4.  

6.1.3 Consumer acceptance 

Konsumenternas acceptans kan skapa problem vid ett eventuellt samarbete. Att Jönköpings 

kommun och Destination Jönköping samarbetar är en självklarhet. Jönköpings kommun 

vill ha besöksnäring till staden. Att få turister till Jönköpings län gynnar regionen 

ekonomiskt och öppnar även upp möjligheter till nya arbeten. Det tror vi att de flesta av 

stadens medborgare är tillfredsställda med. Ett samarbete med HV71 hade däremot kunnat 

väcka frågor och debatt. När det går sportsligt bra för föreningen är det självklart lättare att 

hålla invånare, fans och sponsorer tillfredsställda, när det inte går lika bra kan det lätt blåsa 

upp till storm. Går det inte sportsligt bra för föreningen kan sponsorer lämna samarbetet 

och supportrar sluta att gå på matcher. HV71 har under de senaste fem säsongerna åkt ut 

redan i kvartsfinalerna i Svenska Hockey Ligan (SHL) samtidigt som man under det senaste 

året haft viss intern turbulens (Abrahamsson & Ros, 2015, 9 maj). Detta är naturligtvis inte 

idealiskt för en förening som satsar på att vara en av Sveriges ledande ishockeyklubbar. 
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Risken finns att ett negativt sportsligt resultat kan påverka klubbens varumärke negativt. 

Genom att läsa igenom föreningens årsredovisning kan slutsatsen dras att HV71 är starkt 

beroende av dess sponsorer. Att ingå i ett nytt samarbete med Jönköpings kommun skulle 

kunna påverka klubbens sponsorer, om det påverkas på ett positivt eller negativt sätt är 

svårt att förutse.  

6.1.4 Core positioning 

När man startar ett samarbete inom co-branding är det av stor vikt att varumärkena passar 

bra tillsammans. Kärnkompetensen lockar kunder. Co-branding kan på detta sätt vara en 

möjlighet för varumärkena att nå en bredare publik och komplettera varandra. De 

organisationer som studien undersöker är både homogena och heterogena. Efter att ha läst 

på och genomfört intervjuer med studiens utvalda organisationer anser vi att det finns både 

heterogena och homogena kärnkompetenser inom dem. 

 

När det kommer till organisationernas styrelseskick så kan vi se ett par likheter. Inom HV71 

röstas styrelsen fram under en demokratisk omröstning. Styrelsen utses under föreningens 

årliga årsmöte. Valberedningen har som uppdrag att utse kandidater till styrelsens poster. 

Det är dock föreningsmedlemmarna som har det slutgiltiga beslutet i sina händer. Att gå på 

valberedningens linje är ingen lag. Jönköpings kommun och Destination Jönköpings 

styrelser är även de folkvalda. Styrelsemedlemmarna hos dessa bolag är politiker från 

flertalet svenska politiska partier. Hur de styrs samt hur styrelsen utses är ett exempel på 

hur bolagen är homogena.  

 

En av flera olikheter mellan organisationerna är hur de styrs ekonomiskt. Det diskuteras i 

uppsatsen hur ekonomin skiljer sig mellan HV71 kontra Jönköpings kommun och 

Destination Jönköping. HV71 är starkt beroende av att få in pengar för att täcka de utgifter 

som finns. Det är ingen självklarhet för klubben att pengar kommer in, utan detta är något 

som de ständigt arbetar aktivt med. Inom idrotten har ekonomin blivit en väldigt viktig del. 

Flertalet föreningar, både inrikes och utrikes har gått i graven då de inte har klarat av de 

ekonomiska kraven som finns. För Jönköpings kommun och Destination Jönköping finns 

det däremot en helt annan ekonomi att ta hänsyn till. Skattemedel kommer in och för de 

här bolagen är utmaningen snarare hur, vad och varför man ska investera skattemedel i 

olika slags verksamheter.  På detta vis skiljer sig HV71 från de andra bolagen. HV71 i sin tur 

får, som vi tidigare nämnt, större delen av sina inkomster från sponsorer och supportrar 

(HV71, 2015). Detta tror vi kan påverka ett samarbete inom co-branding då 

organisationerna har olika agendor.   
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När det diskuteras om bolagen har en likvärdig kärnkompetens är det omöjligt att bortse 

från att det finns en hel del skillnader dem emellan. Hv71:s kärnkompetens är ishockeyn, 

Destination Jönköpings är att marknadsföra Jönköpings kommun, kommunen i sig har ett 

stort övergripande ansvar som innefattar allt ifrån utbildning, omsorg och infrastruktur till 

politiska beslut. Vi tror att om organisationernas kärnkompetenser kombineras kan 

samtliga parter tjäna på ett samarbete. Till exempelvis kan idrotten (HV71) gynna 

utbildning och folkhälsan (Jönköpings kommun) och på så sätt göra staden mer attraktiv 

(Destination Jönköping).  

6.1.5 Capital restructuring 

Då det inte finns någon etablerad co-branding mellan bolagen så finns det inte något behov 

av att omstrukturera bolagens kapital. 

6.2 Place branding 

Materialet som har kommit fram i de kvalitativa intervjuerna kommer också att analyseras 

utifrån place branding-teorin, mer specifikt de fyra R:en inom co-branding som Aitken och 

Campelo (2011) presenterade. Dessa fyra R är: rights (rättigheter), roles (roller), 

responsibilities (ansvar) samt relationships (relationer) och definitionen av dessa begrepp 

finns i kapitel 3.   

6.2.1 Rights 

Dessa rättigheter bestämmer som tidigare nämnt vilka som kan ha en inverkan på 

samhället då det är förutbestämt på grund av till exempel efternamn vilken roll någon ska 

ha i samhället. Rättigheter innebär alltså att man kan vara förutbestämd till en viss plats, 

genom exempelvis släkttraditioner.  

När det gäller platsvarumärket Jönköping finns det olika rättigheter hos olika 

organisationer. HV71 har inte alla rättigheter till ishockeyn i regionen, men de är den 

största organisationen inom det området och har därmed störst rättigheter inom området. 

HV71 influerar hockeykulturen och hockeysamhället i Jönköping på ett väldigt stort plan (P. 

Olderius, personlig kommunikation, 10 november, 2015). Destination Jönköping har 

rättigheter inom turistnäringen då de har skött detta område under en tid. Destination 

Jönköping influerar turistbranschen på en hög nivå då de är den största organisationen på 

det området i Jönköping. De är också ytterst ansvariga för detta område då det är det enda 

de jobbar med. Jönköpings kommun har också vissa rättigheter i och med sin historia och 

det faktum att de representerar befolkningen ”Ingen är ju mer värd än den andra…” (J. 

Lagström, personlig kommunikation, 25 november, 2015). Kommunen har en stor inverkan 

på samhället då det är den lokala ledningen för ett helt samhälle. Om kommunen väljer att 
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satsa mer pengar i föreningen HV71 tror vi att kommunen eventuellt hade kunnat få mer 

utrymme nationellt.  

6.2.2 Roles 

De rättigheter som dessa organisationer har bestämmer också de roller de spelar i 

samhället. Rollerna som organisationerna spelar kan sträcka sig över ett antal områden som 

till exempel hos kommunen som jobbar med allt från järnvägar till blockflöjtsföreningar (J. 

Lagström, personlig kommunikation, 25 november, 2015). Kommunen kan alltså både vara 

konduktör och flöjtlärare. HV71 spelar inte bara rollen som elitklubb inom svensk ishockey. 

De är också en stor faktor i platsvarumärket (P. Olderius, personlig kommunikation, 10 

november, 2015), de jobbar med ungdomsverksamhet och då de genom sitt fastighetsbolag 

hyr ut arenan till kommunen är de också med och sköter evenemang i Kinnarps Arena (A. 

Bengtsson, personlig kommunikation, 11 november, 2015). Destination Jönköping spelar 

också fler än en roll då de ansvarar för möten, turism samt event till staden. Rollerna som 

Destination Jönköping spelar är viktiga för både kommunen och HV71 då de ansvarar för 

att människor kommer till staden och då kan se staden, alla möjligheter och några av de 

som kommer hit kanske också är ishockeyfans som då gärna går på en HV71-match. Det är 

svårt att förutse om en viss organisation skulle tjäna mer på ett samarbete inom co-

branding då samtliga tre är ledande inom sitt område. 

6.2.3 Responsibilities 

Dessa roller som organisationer och människor spelar är beroende av en känsla av ansvar. 

Dessa organisationer förväntas inte endast spela sina roller och ta sina rättigheter för givet, 

utan de förväntas också bete sig ansvarsfullt och sköta sina uppgifter för samhällets bästa. 

HV71 måste vara ansvarsfulla när det gäller uppgifterna inom elitishockey men också precis 

lika mycket ansvar krävs för ungdomsverksamheten och uthyrningen av arenan. Om detta 

inte tas på fullaste allvar kommer resultaten för elitlaget att bli sämre och om det vill sig 

riktigt illa kan HV71 åka ur Svenska Hockeyligan och då istället få spela i 

Hockeyallsvenskan. Detta i sin tur skulle leda till sämre publiksiffror och färre i 

bortaklacken vilket gör att turismnäringen blir lidande. Destination Jönköping tar ett 

ansvar för turismen i Jönköping och förväntas fokusera på detta. Om Destination 

Jönköping inte skulle ta sina uppgifter på allvar skulle färre åka till Jönköping och detta 

skulle leda till mindre inkomster för butiker och restauranger. Staden skulle möjligtvis 

kunna få ett rykte om sig som en dålig turiststad då färre åker till just Jönköping. 

Jönköpings kommun är troligtvis den organisation som har störst ansvar och på flest 

områden då både HV71 och Destination Jönköping är beroende av att kommunen gör ett 

bra jobb. Om kommunen inte tar sina uppgifter på allvar faller hela lokalsamhället då 
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kommunen är det som binder ihop ett samhälle. Kommunen har i dag ett ansvar för 

turismnäringen då Destination Jönköping är ett dotterbolag till kommunen.            

6.2.4 Relationships 

Relationer mellan människor är väldigt viktigt i ett samhälle. Något som också är viktigt är 

relationer mellan organisationer och företag. Dessa relationer binder ett samhälle samman 

och försäkrar att samhället förblir starkt, aktivt och öppet. Relationer är förenande och 

detta gör att de spelar en avgörande roll för människors koppling till deras plats. För de 

organisationer som undersökts är relationer också oerhört viktigt. HV71 vill skapa en 

relation med sina fans och åskådare, Jönköpings kommun vill ha en bra relation med sina 

invånare och Destination Jönköping vill ha en bra relation med turister och företag och 

organisationer så att de ska vilja komma tillbaka för fler kongresser och möten. Om det inte 

finns en relation mellan dessa tre organisationer kommer det att gå dåligt för var och en. 

Relationerna mellan dessa organisationer gör att samhället förblir starkt och aktivt och det 

gynnar både organisationerna i sig och invånarna i lokalsamhället. 

6.3 Resultat 

Denna studie har tittat på om och hur en lokal elitishockeyförening, en kommun samt ett 

destinationsbolag samarbetar för att skapa en bild av staden med hjälp av framför allt det 

lokala ishockeylaget. Det har genomförts intervjuer med en representant från varje 

organisation, i HV71:s fall blev det efter halva intervjun två. Även om undersökningen har 

bristande empiri (se kapitel 4.6 Metodkritik) har det likväl kommit fram intressanta resultat 

angående samarbetet samt bristen på samarbete mellan dessa tre organisationer. 

 

Det finns stora skillnader mellan de organisationer som undersökts. En av dessa är att 

Jönköpings kommun och Destination Jönköping drivs med hjälp av skattemedel medan 

HV71 är en medlemsägd förening där reklamintäkter är en av de viktigaste inkomstkällorna. 

I och med detta uppstår ett etiskt dilemma som Patrik Olderius (personlig kommunikation, 

10 november, 2015) diskuterade under intervjun; ska skattemedel användas till att sponsra 

ett idrottslag? Detta leder till att ett samarbete inom co-branding skulle bli komplicerat om 

sponsring är en del av samarbetet. Det finns möjligheter till framtida samarbeten men 

ekonomin runt samarbetet måste granskas noga. Det var inga uppenbara kulturella 

skillnader mellan dessa tre organisationer vilket underlättar samarbeten dem emellan. 

 

Ett resultat angående samarbeten mellan dessa tre organisationer är att Jönköpings 

kommun och Destination Jönköping vill att det kommer många människor hit, med den 

skillnaden att Destination Jönköping vill ha hit turister och kommunen vill ha permanenta 
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boende. Detta leder till att ett samarbete mellan dessa två troligtvis skulle accepteras på 

bred front av allmänheten. Problem uppstår återigen när HV71 kommer in i bilden. 

Förutsatt att det går bra för HV71 är det lätt att motivera ett samarbete. När de sportsliga 

resultaten inte går den väg som de flesta hoppats på kan vinden vända snabbt och 

allmänheten kan börja ifrågasätta samarbetet mellan kommunen och HV71. Det är alltid 

lättare att vara en del av ett företag eller en förening som det går bra för.  

Något av det absolut viktigaste när ett samarbete inom co-branding startar är att de olika 

varumärkena passar bra ihop. Detta kan locka fler kunder och organisationerna når en 

bredare publik och kompletterar varandra. Ytterligare ett resultat av denna undersökning är 

att alla tre organisationer vill samarbeta med varandra men i nuläget finns det inget 

utförligt samarbete och förutom Destination Jönköpings sponsring av HV71 inga större 

framtida planer. Är dessa organisationer lika varandra? Till viss del, de är till exempel som 

tidigare sagt verksamma i samma geografiska område samt obundna politiskt och religiöst. 

Dessa tre organisationer skiljer sig också från varandra i och med det faktum att två av dem, 

Destination Jönköping och HV71, är byggda runt en specifik spetskompetens. Hos 

Destination Jönköping är det att marknadsföra kommunen och HV71:s spetskompetens är 

inom ishockey. Jönköpings kommun däremot har ett så stort ansvarsområde att de inte 

riktigt är speciellt inriktade på något. Jönköpings kommun måste tillgodose samtliga 

officiella föreningar inom kommunens gränser.  

De resultat som kom fram under intervjuerna var också intressanta ur ett place branding-

perspektiv. Samtliga organisationer är störst inom sitt område i Jönköping. Det finns ingen 

som kan flytta på HV71 som största ishockeyförening, inget annat destinationsbolag är lika 

stort som Destination Jönköping och kommunen är självklart störst. Samtliga intervjuade 

sade att ingen organisation eller människa har egenrätt på ett område. ”Ingen är ju mer 

värd än den andra…” (J. Lagström, personlig kommunikation, 25 november, 2015). Även 

om det finns stora aktörer måste alla få en chans att hävda sig. Något som är intressant är 

att det finns inget större samarbete mellan HV71 och Destination Jönköping men båda är 

på olika sätt beroende av den andra. HV71 vill ha folk till arenan, inklusive bortasupportrar, 

och Destination Jönköping vill ha turister till Jönköping. Här finns det en stor öppning för 

ett samarbete mellan HV71 och Destination Jönköping.  

 

Det största och mest intressanta resultatet av denna undersökning är att det inte finns 

något samarbete mellan dessa tre organisationer, inget utbrett och stort samarbete som vi 

kanske hade kunnat förvänta oss. Detta resultat är också intressant då alla som har 

medverkat i intervjuerna säger att de skulle vilja ha ett samarbete med de andra 

organisationerna. Slutsatsen av denna undersökning är då alltså att det inte finns något 

större samarbete mellan HV71, Jönköpings kommun och Destination Jönköping för att 
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skapa en bild av staden Jönköping med hjälp av HV71, men alla tre organisationer skulle 

gärna se att det fanns ett större samarbete dem emellan.  
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7. Diskussion 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka hur en stad och den lokala 

elitishockeyföreningen samt det lokala destinationsbolaget samarbetar med varandra och 

hur de arbetar för att skapa en bild av staden med hjälp av det lokala elitishockeylaget. 

Studien har kommit fram till att det inte finns något större samarbete mellan dessa 

organisationer men att samtliga av dessa organisationer vill utöka samarbetet. Ingen av de 

intervjuade hade några exempel på framtida planer för samarbete inom co-branding eller 

place branding. Samtliga personer som har blivit intervjuade har sagt att ett samarbete 

skulle vara bra. Det är då intressant att diskutera varför det inte finns något större 

samarbete mellan dessa organisationer.  

 

Destination Jönköping vill att turister kommer till staden, HV71 vill att folk kommer till 

arenan och Jönköpings kommun vill att folk som kommer hit som turister och de som 

bosätter sig permanent ska trivas. Det finns stora möjligheter till framtida samarbeten, 

framför allt mellan HV71 och Destination Jönköping. Detta eftersom det kan vara svårt att 

fylla bortasektionen i Kinnarps Arena när till exempel MoDo från Örnsköldsvik kommer på 

besök. Om man kan få dessa supportrar att stanna över en helg (förutsatt att det är en 

helgmatch) så tjänar alla tre organisationer på detta: HV71 fyller en del av arenan som ofta 

inte är helt full, Destination Jönköping lockar turister och kan börja marknadsföra staden 

som en plats man gärna tar en helgresa till och kommunen kommer att se det som något 

positivt att det kommer fler till Jönköping. Detta är bara ett exempel, verkligheten kanske 

är en annan men utifrån det som har kommit fram i intervjuerna så är detta något som alla 

har sagt att de vill. Vi tror att ett samarbete hade gynnat samtliga tre organisationer, både 

långsiktigt och kortsiktigt. Om fler hockeysupportrar väljer att besöka staden under en helg 

kan vi anta att till exempel restauranger, butiker och hotell hade gynnats ekonomiskt. Om 

besökarna får en god bild av Jönköping tror vi att fler besöker staden i framtiden.   

 

Denna studie har besvärats av inledande problem då det var svårt att få tag i de personer 

som var bäst lämpade att intervjua. Efter denna inledande problematik ändrades formen på 

studien till att bara fokusera på Jönköping då tidsbrist började bli en faktor. Trots detta har 

studien fått fram intressanta resultat som ytterligare forskning kan bygga vidare på, mer om 

detta i kapitel 7.1 Vidare forskning.  

      

De teoretiska ramverken som studien utgår ifrån, teorin om co-branding-teorin samt teorin 

om place branding, används främst inom andra vetenskapliga studier. Utgångspunkterna i 

teorin om co-branding, enligt Xing (2006), förklaras under kapitel 3. Undersökningen som 

har genomförts tittar på offentliga förvaltningar och en medlemsägd idrottsförening, vilket 
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skiljer sig kring tidigare forskning som vi har tagit del av. Där handlar det istället ofta om 

vinstdrivande organisationer och företag. Kritik mot denna studie kan uppstå på grund av 

detta då vissa kanske anser att det inte är lämpligt att applicera dessa teorier på denna 

problemformulering. Då denna studie undersöker hur en stad och den lokala 

elitishockeyföreningen samt det lokala destinationsbolaget samarbetar med varandra och 

hur de arbetar för att skapa en bild av staden med hjälp av det lokala ishockeylaget är det 

svårt att hitta några andra teorier som kompletterar varandra så bra som dessa två gör i 

förhållande till problemformuleringen. Självklart är dessa teorier inte utformade för att 

appliceras på just dessa omständigheter, utan som tidigare nämnts mer för företag med 

vinstintresse. Trots detta är dessa två teorier de som är lämpligast för denna studie. 

  

Resultatet och tillvägagångssättet har redovisats i detalj, alltifrån urvalet, avgränsningar, 

etiska aspekter till materialet har redovisats i kapitel 4. Att genomföra kvalitativa intervjuer 

har varit det bästa alternativet för att få svar på frågeställningarna då frågorna har varit 

enkla och raka men krävt komplexa svar för att få fram information samt data (Trost, 

2010). Denna metod är dock väldigt tidskrävande och det tog lång tid att boka in 

intervjuerna, genomföra dessa samt sedan transkribera dem. Trots detta är denna metod 

den mest lämpade för denna undersökning då den studerar samarbeten, eller bristen av 

samarbeten, mellan olika organisationer och människor. Denna studie söker inte efter svar 

på hur mycket pengar en viss organisation lägger på co-branding eller place branding, 

denna studie söker efter hur dessa organisationer ser på sitt samarbete eller brist på detta. 

Detta innebär att det inte är kvantitativ data som ska analyseras utan det är kvalitativ data 

och då var strukturerade kvalitativa intervjuer med öppna frågor mest lämpligt för denna 

studie.       

7.1 Vidare forskning 

Det finns goda förutsättningar för vidare forskning kring hur kommuner och 

idrottsföreningar samarbetar i landet. Det finns många frågor som en djupare studie inom 

ämnet kan diskutera, till exempel om samarbetet skiljer sig mellan mindre och större 

städer? Ett förslag skulle kunna vara att titta på till exempel Djurgården Hockey 

(Stockholm), Frölunda HC (Göteborg) och Malmö Redhawks som är från Sveriges största 

städer och MoDo Hockey (Örnsköldsvik), Rögle BK (Ängelholm) samt Karlskrona HK som 

är de minsta städerna som denna säsong (säsongen 2015/2016) har lag i Svenska Hockey 

Ligan (SHL). Hur ser kommunens invånare på ett samarbete? Skiljer sig attityderna mellan 

stora och mindre städer? Är mindre städer mer beroende av ishockeyn än de större 

städerna? Studien som vi har genomfört innehar en del begränsningar, vilket kan ses som 

en svaghet. Vi är väl medvetna om detta men anser att vår studie kan ligga till grund för 
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framtida mer genomgående studier. Det är därför viktigt att poängtera att man inte kan dra 

alltför stora slutsatser av huvudresultatet som studien har kommit fram till. . I en mer 

omfattande studie kring de teoretiska begreppen co-branding och place branding skulle 

man kunna undersöka hur offentliga förvaltningar och vinstdrivande företag kan samverka. 

Det behöver inte handla om idrott, en framtida studie skulle likväl kunna handla om till 

exempelvis vård och omsorg eller utbildning. Det finns stora möjligheter och en hel del för 

framtida forskning att undersöka. 
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8. Sammanfattning och slutsats 
Denna studie syftade till att undersöka hur en stad och den lokala elitishockeyföreningen 

samt destinationsbolaget samarbetar för att skapa en bild av staden med hjälp av 

ishockeylaget. Den här studiens resultat tyder på att i Jönköping är så inte fallet, däremot så 

vill samtliga organisationer öka sitt samarbete med varandra. Trots att det inte finns några 

långt framskridna planer på ett samarbete inom co-branding och/eller place branding ser 

samtliga organisationer ett samarbete som något de vill utveckla. Till studien användes 

kvalitativa intervjuer som metod, denna metod ansågs vara bäst anpassad till att få svar på 

frågeställningarna. Resultaten utifrån denna metod är då öppna för tolkning och går att 

bygga vidare på med hjälp av de teorier som har använts.  

 

De teorier som använts är place branding samt co-branding. Dessa teorier valdes eftersom 

studien undersöker hur tre olika organisationer på en specifik plats samarbetar för att 

skapa en bild av staden med hjälp av det lokala elitishockeylaget. Då platsen har en 

betydelse är place branding väl anpassat som teori till den här studien. För att komma fram 

till slutsatser om hur dessa tre organisationer samarbetar är teorin om co-branding väl 

anpassad för att svara på de frågor som studien ställer.  

 

Resultatet visar att vid studiens slutförande fanns det inte något utbrett samarbete mellan 

dessa tre organisationer men att samtliga vill utöka samarbetet. Samtliga organisationer har 

sagt sig vara villiga att inleda ett samarbete, dock är inte intresset lika stort hos samtliga 

parter. Då Jönköpings kommun och Destination Jönköping är statligt finansierade 

organisationer finns det ingen självklar väg att gå utan att det blir diskussioner om 

skattemedel. Destination Jönköping och HV71 var väldigt öppna för att inleda ett samarbete 

med varandra. Jönköpings kommun säger sig inte kunna gå in i ett större samarbete med 

HV71 eftersom alla föreningar måste behandlas lika. Slutsatsen blir att det inte finns något 

utbrett samarbete mellan dessa tre organisationer, det finns inte heller några nuvarande 

planer på att i dagsläget starta något sådant. 
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