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BAKGRUND OCH NULÄGE
Växjös evenemangs- och mötesstrategi tar sin utgångspunkt 
i ambitionen att skapa en god plattform för att utveckla Växjö 
som evenemangs- och mötesstad. Strategin tillvaratar de 
erfarenheter och den kompetens som byggts upp under de 
senaste åren och tar sikte på att skapa en utvecklad sam-
verkansplattform för att ta Växjö till nästa nivå och därmed 
ytterligare stärka Växjöregionen ur ett tillväxt- och attraktivi-
tetsperspektiv.

Evenemang bidrar till en stads identitet och skapar en 
kulturell attraktion och samhörighet för såväl boende som 
besökare. Undersökningar visar att en stor andel av besökare 
till större evenemang kommer från andra platser än orten för 
evenemanget. En vistelse i samband med evenemang och 
möten som varar längre ger direkt upphov till ökad omsätt-
ning inom handel, kommunikationer, hotell, besöksattraktio-
ner och service.

Förutom evenemang genererar mötesindustrin också besö-
kare till en stad, där mötena brukar delas upp i konferenser, 
mässor och företagsevent, incentive/belöningsresor och 
kongresser. Många av dessa möten är nationella och förflyttar 
sig mellan svenska städer, men givetvis finns också många 
potentiella internationella möten. 

För Växjö finns det goda möjligheter att arrangera evene-
mang och möten då faciliteter i form av arenor för evene-
mang, konferens- och kongresslokaler, hotellrum m m finns 
och är belägna på ett för kunden attraktivt och nära sätt. 

Från Växjö kommuns sida finns det uttalade målsättningar 
kring att utveckla Växjö som en attraktiv stad för möten och 

evenemang. Därför förhåller sig evenemangs- och mötesstra-
tegin till två styrdokument framtagna för Växjö kommun: 

a) Budgetdokument 2014-15, Växjö kommun 
 1. Utbudet av evenemang och antalet besökare ska öka. 
 2. Processledning och samordning av eventutveckling och  
 marknadsföring av Arenastaden ska skapas, vilken ska   
 kopplas till bland andra Växjö & Co.
 3. Kommunstyrelsen ska utveckla turism och besöksnäring- 
 en för att skapa fler jobb och stärka regionens dragningskraft.
 
Strategin förhåller sig även till de kärnvärden som är fram-
tagna för platsvarumärket Växjö Europas grönaste stad.
 
b) Kärnvärden kopplat till varumärket Växjö Europas  
grönaste stad
 1. Miljö – vinnande Växjö 
 Växjö tar ansvar för framtiden. Ambitionen är tydlig och  
 målsättningarna orubbliga. Ett innovativt och framgångs- 
 rikt miljö- och klimatarbete är en förutsättning för framtiden  
 och en självklar del i Växjö. Miljöarbetet sträcker sig lång  
 tillbaka i tiden och kommer på samma sätt ha en prioriterad  
 roll i framtiden.
 2. Livskvalitet – välmående Växjö
 Livskvalitet är till för både boende och besökare i Växjö.   
 Växjö omges av flera sjöar och har naturen precis intill   
 staden. Det ger en variation av både boende och upplevel- 
 ser, från stillhet till puls. Staden är historiskt sett en mötes- 
 plats; Växjö – där vägarna möts vid sjön.
 3. Tillväxt – växande Växjö
 Den småländska entreprenörsandan, uthålligheten och   
 förmågan att finna lösningar vid de mest osannolika tillfälle- 
 na har tillsammans med förmågan att samverka bidragit till  

 att Växjö präglas av en stark tillväxt och stark framtidstro. 
 4. Värdskap – välkomnande Växjö
 Människor dras till platser där andra människor trivs. Platser  
 som man har goda minnen ifrån, som andra människor   
 pratar gott om och där man blir väl bemött. Helt enkelt   
 platser där man känner sig välkommen. 

Sedan hösten 2007, när Växjö kommun tillsammans med nä-
ringslivet gick samman i ett destinationsbolag, Växjö & Co, har 
man aktivt jobbat för att sälja och marknadsföra Växjö som 
destination för möten, evenemang och turism. 

VISION ATT STRÄVA MOT PÅ LÅNG SIKT
Växjös övergripande vision lyder: ”Växjö ska vara en internatio-
nell attraktiv mötesplats med världsledande miljöarbete, kreativt 
näringsliv och stolta invånare”.
Visionen med Växjös mötes- och evenemangsstrategi tar sin 
utgångspunkt från den övergripande visionen för Växjö och 
blir: Växjö – en välkänd och attraktiv destination för nationella 
och internationella möten och evenemang. 

SYFTET MED STRATEGIN
– bidra till att utveckla Växjö som evenemangs- och mötes- 
 stad genom framtagna riktlinjer för inriktningen av värv - 
 ning av venemang och möten
– vara ett verktyg för att koordinera och hantera evenemangs 
 frågor på ett sätt som sammanfaller med Växjös ambitioner  
 kring kärnvärdena Miljö, Livskvalitet, Tillväxt och Värdskap

MÅL
För att visionen med evenemangs- och mötesstrategin ska 
uppnås ställs ett antal övergripande mål upp. Målen är av-
görande steg på vägen mot visionen, och ska verka styrande 

för prioriteringar i berörda verksamhetsplaner de kommande 
åren.

Övergripande mål att uppnå till 2020
– Öka omsättningen och antal arbetstillfällen inom besöks-  
 näringen för att bidra till Växjös och regionens tillväxt.
– Utöka utbudet av evenemang och möten i Växjö på samtli- 
 ga nivåer i mötes- och evenemangspyramiden fram till 2020.
– Vara en attraktiv och professionell destination för evene- 
 mangs- och mötesarrangörer.
– Bidra till ökad stolthet hos invånarna och näringslivet.
– Utveckla och genomföra evenemang och möten på ett     
 hållbart sätt där hänsyn tas till ekonomiska, sociala och  
 miljömässiga aspekter i möjligaste mån.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT GÄLLANDE  
MÖTEN OCH EVENEMANG I VÄXJÖ 
I Växjö ska det vara lätt att genomföra arrangemang, genom 
god tillgänglighet, funktionella lösningar och god samverkan. 
Bemötandet mellan involverade är positivt och möjliggö-
rande. Handläggning sker utan fördröjningar och information 
som ges är tydlig och korrekt. 

Alla typer av evenemang och möten inom vitt skilda discipli-
ner är viktiga för att Växjö ska uppnå visionen. Här ska finnas 
ett rikt utbud av små och större evenemang, och det kan vara 
evenemang som vänder sig till såväl Växjöbor som till besö-
kande. Men det kan också vara möten och konferenser som 
vänder sig till en viss målgrupp utanför staden eller regionen 
och som både leder till intäkter för hotell- och mötesindustrin 
i staden och som kan skapa intresse för Växjös attraktivitet 
hos besökande.



ANSVARSFÖRDELNING
Växjö kommun
– verka för att kommunala bolag och förvaltningars evene- 
 mangsarbete sker i enlighet med strategin
– svara för att kommunen agerar koordinerat och service 
 inriktat genom en tydlig intern organisering för genomför 
 ande av evenemang
– tillhandahålla en välfungerande infrastruktur 
– i särskilda fall gå in med evenemangsbidrag – med tydliga  
 resultatkrav i enlighet med kriterier för evenemang som  
 finns fastställda i evenemangs- och mötesstrategin

Växjö & Co 
– ska med kompetens och professionalism ge trygghet åt  
 lokala aktörer så som föreningar, företag, myndigheter,  
 universitetet och organisationer att våga, vilja och kunna  
 söka ett evenemang eller möte.
– värva evenemang och möten till Växjö i samverkan med  
 berörda aktörer
– vara första kontakt för förfrågningar om evenemang och  
 möten av större karaktär
– lotsa och koordinera evenemang och möten i Växjö, för de  
 arrangörer som önskar
– utveckla nya evenemang och möten i samarbete med   
 berörd aktör/arrangör
– genomföra och projektleda evenemang och möten som  
 beslutats av bolaget 

Utöver Växjö kommun och Växjö & Co finns flera aktörer som 
exempelvis Växjö Citysamverkan, föreningar, arenabolagen, 
universitetet m fl. som jobbar med att både värva och genom-
föra evenemang och möten i Växjö. 
Evenemangsrådet

En gång i månaden träffas Evenemangsrådet som består av 
representanter från tekniska förvaltningen, kultur- och fri-
tidsförvaltningen och Växjö & Co. Här utbyts information om 
inkommande evenemang och arbetsuppgifter fördelas för att 
kunna få tillstånd en smidig hantering av såväl handläggning 
som genomförande av evenemang. Växjö & Co är sammankal-
lande.

PRIORITERADE EVENEMANG OCH MÖTEN
Växjö ska prioritera evenemang och möten som stärker plats-
varumärket Växjö och relaterat till kärnvärdena Miljö, Tillväxt, 
Livskvalitet och Värdskap. 

Staden ska inte aktivt stödja evenemang och möten som är 
negativa för Växjös varumärke eller som är direkt skadliga för 
invånarna, till exempel om det medför orimlig påverkan på 
miljön, hotar säkerheten eller är diskriminerande.  

Evenemangs- och mötespyramiden illustrerar bilden av de 
olika evenemangsnivåerna som hanteras i Växjö. Alla nivåer är 
betydelsefulla, men kräver olika former av insats.

Basen i pyramiden, nivå 1–2, är mycket viktig! Det är den 
som lägger grunden för Växjö som evenemangs- och mötes-
stad. Basen omfattar bredden av alla de evenemang och 
möten som genomförs i Växjö dagligen, och det är också 
här som det finns potential att växla upp en del av arrang-
emangen till en högre nivå i pyramiden. För att detta ska 
kunna ske krävs långsiktiga planer och ett samarbete mellan 
flera aktörer. Dock finns inget självändamål att utvecklas till 
nästa nivå. Möjliga utförare av evenemang och möten på 
nivå 1–2 kan vara kommunen, näringslivet, universitetet, 
föreningar m fl. 

       

Evenemang och möten som finns på nivå 3–5 kräver ofta en 
omfattande och långsiktig strategi. Värvningsarbetet sker of-
tast genom Växjö & Co tillsammans med aktuella aktörer som 
kommer att vara inblandade.  Möjliga utförare av evenemang 
och möten på nivå 3–5 kan vara Växjö & Co, kommunen, 
universitetet, näringslivet, föreningar m fl.

Nivå 1 – lokala
Det lokala idrotts- och kulturlivet utgör den nödvändiga 
basen för evenemang och möten i Växjö. Genomförandet lig-
ger ofta på arrangören själv. Den aktör som önskar samverkan 
eller hjälp av annan instans för att utveckla evenemanget tar 
kontakten själv.

Nivå 2 – större lokala och regionala (återkommande) 
Större lokala festivaler, evenemang inom idrott och kultur är 
viktiga företeelser för att ge invånarna upplevelser på hem-
maplan. Här sker ofta samverkan i större omfattning än nivå 1. 
Ansvaret för planering/genomförande kan delas upp på flera 
inblandade. 

Nivå 3 – större regionala och medelstora nationella
På denna nivå återfinns idrottsevenemang med större 
dragningskraft än på endast lokal nivå. Med elitrepresenta-
tion inom flera idrotter och bra faciliteter på Arenastaden kan 
derbyn och viktiga matcher locka till sig inresande besökare. 
Ungdomscuper med regionalt eller nationellt upptagnings-
område kan locka mycket folk, främst deltagare och publik. 
Det kan också röra sig om större konserter, musikaler, mässor 
och konferenser/möten. 
Ansvaret för planering/genomförande ligger ofta hos en eller 
flera arrangörer. På den här nivån ska undersökas vilka evene-
mang/möten som har potential att växla upp till nivå 4.

Nivå 4 – nationella och internationella
Svenska Mästerskap, Nordiska Mästerskap och landskamper 
är tänkta evenemang på den här nivån. Ungdomscuper med 
slutspel har ett nationellt upptagningsområde. Växjö har po-
tential att söka upp den typen av evenemang med tanke på 
faciliteterna på Arenastaden. Konferenser och möten som 

5. Stora nationella  
och internationella

(engångstillfälle)  
ex. EM, VM, kongresser 
forskningssymposier

4. Nationella och internationella
ex. SM, NM, New Body Cup, landskamper, 

konferenser 200–600 pers

3. Större regionala och medelstora nationella
ex. MAT, Växjö-konferensen, Idrottskonferensen, cuper, 

konserter, mässor, tävlingar

2. Större lokala och regionala (återkommande)
ex. Karl-Oskardagarna, Vårstad, Kulturnatten, derbyn, cuper, 

elitmatcher, festivaler, allsången

1. Lokala
ex. Hemmamatcher/tävlingar, nätverksträffar, marknader

företagsevent, möten



besöks av 200 till 600 deltagare är av intresse att aktivt bear-
beta på den här nivån. För att den här typen av evenemang 
och möten ska landa in i Växjö krävs ett värvningsarbete som 
görs av Växjö & Co eller annan aktör. Planering/genomförande 
sker oftast i samarbete med aktuellt förbund/nationell orga-
nisation, lokal aktör samt Växjö & Co. Vissa evenemang på den 
här nivån kan komma att behöva extra anslag eller resurser 
från Växjö kommun.

Nivå 5 – stora nationella och internationella (engångstillfälle)
Här återfinns evenemang som är viktiga för att stärka Växjös, 
Smålands och Sveriges varumärken så som exempelvis minis-
termöten, europamästerskap, världsmästerskap, forsknings-
symposier, större kulturevenemang. Värvningsarbetet startar 
oftast 3–6 år före genomförandet och kräver delaktighet av 
flera olika instanser och leds ibland av Växjö & Co, men kan 
också ledas av annan aktör.  Växjö kommun blir ofta invol-
verad i den här typen av stora evenemang där både evene-
mangsbidrag och resurser från olika förvaltningar brukar 
behöva säkras. 

Genomförandet kräver stort engagemang och struktur med 
styrgrupp, projektgrupper och arbetsgrupper, med mandat 
och ansvarsfördelning tydligt dokumenterat. 

KRITERIER FÖR EVENEMANG OCH MÖTEN I VÄXJÖ
Växjö kommer att sträva efter nya, och främja befintliga, mö-
ten och evenemang som uppfyller två eller flera av följande 
kriterier:

– skapar affärer för besöksnäringen 
– attraherar nationella och/eller internationella besökare och  
 deltagare

– attraherar invånarna i Växjö och regionen
– stärker Växjös varumärke med utgångspunkt från kärnvär- 
 dena Miljö, Tillväxt, Värdskap och Livskvalitet
– är intressant ur mediasynpunkt och ger positiv PR för staden
– är miljöcertifierat eller miljödiplomerat

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
I Växjös ambition att utveckla staden till en framgångsrik eve-
nemangs- och mötesstad är det viktigt att kunna visa på vad 
just evenemang och möten genererar. Med relevant underlag 
ökar förutsättningarna att kunna ta beslut för att bestämma 
fortsatt riktning.

De olika större evenemangen och mötena kan utvärderas 
genom att:
– mäta antalet nationella och internationella besökare
– mäta antalet gästnätter
– mäta deltagare och publik
– redovisa ekonomisk omsättning av utvalda möten och     
 evenemang 
– genomföra attitydundersökningar/varumärkesuppföljning  
 (vissa evenemang)
– redovisa antalet ungdomar som evenemanget/mötet har  
 engagerat
– redovisa sidoeffekter av själva evenemanget/mötet 




