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Abstract 
 

 

 

This study is about organizing major sporting events. Sporting events’ numerous positive 

outcomes for the hosting region has resulted in a growing number and size of sporting events 

globally. The aim of this study was therefore to provide further knowledge about how 

organizations in major sport events practically and strategically operate and how processes 

related to organization and leadership can contribute to the success of the event. The study 

focuses the context of a Swedish national multi-sport event hosted and held by three different 

cities, three different years. Questions about networking, cooperation with different 

stakeholders, project strategy and Knowledge Management were examined. The data was 

collected through means of qualitative interviews of different project leaders and archival 

materials. The results show the complexity of the event organization mostly related to its 

temporariness and complicated stakeholder network. The results also show that Knowledge 

Management is a crucial factor in this kind of organization. This indicates overall that it is of 

great importance that the leader of the organization is able to coordinate and balance the many 

needs and desires of each stakeholder. 
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Inledning 

Under de senaste decennierna har man kunnat se en snabb och rejäl global tillväxt av antalet 

idrottsevenemang. Emery (2010) skriver att man sedan millenniumskiftet kunnat se en kraftig 

efterfrågan hos länder och städer att få arrangera stora idrottsevenemang. Anledningen till detta 

verkar vara en ökad medvetenhet om evenemangens positiva konsekvenser på såväl 

ekonomiska, sociala, kulturella som idrottsliga plan (Chalip, 2006; Getz, 2008; Parent, 2008). 

 

Även i Sverige har man sett en tydlig trend hos städer att vilja arrangera olika typer av 

idrottsevenemang, vilket har uppmärksammats av Riksidrottsförbundets generalsekreterare 

Erik Strand.  

Det har varit en väldigt stark ökning [av idrottsevenemang] de senaste åren 

och det handlar både om olika former av cuper för flickor och pojkar i massa 

olika idrotter, men det handlar också om internationella tävlingar. Det är en 

väldigt tydlig signal om att idrottsturism och allt vad det innebär är i starkt 

ökande. (Sandblad, 2012)  

 

Idrottsevenemang rymmer allt från ungdomscuper på lokal nivå till de Olympiska spelen. 

Beroende på evenemangets särart, storlek och kontext ställs olika krav på hur evenemanget bör 

drivas och genomföras. Vanligt är dock att idrottsevenemang planeras, organiseras och 

genomförs i projektform (Gustafsson, 2003). Westerbeek (2006) beskriver några särdrag som 

gör organisationer för idrottsevenemang speciella. Bland annat kännetecknas de som 

temporära, flexibla och dynamiska organisationer som ska kombinera intressen av ett flertal 

olika arrangerande aktörer vilket ställer annorlunda krav på management och koordinering än 

vid vanliga, permanenta organisationer. Enligt Torkildsen (1999) handlar de största och 

vanligaste problemen i evenemangsorganisationer om bristande organisationsstruktur, styrning, 

auktoritet, kontroll samt brister i de skriftliga målsättningar som alla berörda bör acceptera och 

vara engagerade i. 

 

Det har skrivits och skrivs mycket om idrottsevenemang. Litteraturen har dock enligt Emery 

(2010) oftast en populärvetenskaplig snarare än akademisk inriktning. Författaren beskriver 

vidare att den aktuella vetenskapliga forskningen i koppling till idrottsevenemang framförallt 

är inriktad på turism, marknadsföring, sponsring, ekonomisk eller politisk inverkan. Trots att 

stora idrottsevenemang blir allt vanligare världen över så vet man idag relativt lite om hur 
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evenemangsorganisationer operativt verkar och fungerar (Parent, 2008). Det finns förvisso 

många handböcker och även vetenskapliga artiklar som identifierar ledarskap och styrning som 

viktiga faktorer i idrottsevenemang, men få studier har verkligen utrett hur ledarskapet och 

organisatoriska processer tar sig i uttryck sig vid stora idrottsevenemang (t.ex. Emery, 2010; 

Parent, 2010). Även om ledarskap i sig är ett välbeforskat begrepp och befintlig 

ledarskapsforskning i allmänhet är omfattande, finns det få akademiska studier som enbart 

undersökt ledarskapet i stora idrottsevenemang.  

 

Nyckelfärdigheter hos ledare i stora idrottsevenemang har av Parent, Beaupré och Séguin 

(2009) studerats ur ett intressentperspektiv. Studien visade att nätverkande var den främsta 

färdigheten hos ledare för att kunna skapa och leda ett framgångsrikt idrottsevenemang. Emery 

(2010) har undersökt stora idrottsevenemang ur ett managementperspektiv och kommit fram 

till ett antal framgångskriterier samt ledarskapsfärdigheter som behövs vid evenemangsledning. 

Exempel på kriterier som nämns är kunnig personal, djupgående planering, tillräcklig och 

lämplig hantering av finansiering och media samt hänsynstagande till de okontrollerbara 

faktorer som kan påverka evenemanget. Viktigt beskrivs också att i evenemangsorganisationer 

introducera metoder för att effektivt sprida kunskap inom organisationen (Ghaffar, Beydoun, 

Shen, Tibben, & Xu, 2012). Detta är enligt författarna särskilt viktigt i växande och 

återkommande idrottsevenemang där det är av stor betydelse att både inhämta kunskap från 

tidigare evenemang och överföra kunskap till kommande evenemang.  

 

Ett relativt nytt och växande idrottsevenemang i Sverige är SM-veckan. Syftet med projektet är 

att öka intresset för de svenska mästerskapen genom att samla mästerskapstävlingar från både 

mindre och större idrotter i ett gemensamt evenemang. Ambitionen är att under en vecka skapa 

en idrottslig folkfest i värdstaden. Från starten 2009 fram till senaste SM-veckan i Umeå 2014 

har både antalet idrotter och besökare mer än fördubblats. I Umeå deltog 16 idrotter och antalet 

unika besökare uppgick till cirka 44 000. SM-veckan är ett utvecklingsprojekt som arrangeras 

årligen, vinter respektive sommar, av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television 

(SVT). Detta görs i samarbete med en utsedd värdstad samt berörda specialidrottsförbund (SF) 

som väljer att genomföra sina mästerskap under SM-veckan (http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-

veckanvinter/OmSM-veckan).  

 

Det vetenskapliga problem som identifierats grundar sig i att det idag finns relativt lite forskning 

om organisationer i stora idrottsevenemang med fokus på hur man praktiskt och strategiskt leder 
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ett stort idrottsevenemang. Studien är viktig ur det perspektivet att om idrottsevenemang inte 

organiseras och leds på ett optimalt sätt kan den arrangerande staden lätt gå miste om de positiva 

konsekvenser som evenemanget förväntas leverera. En otillräcklig kunskap om organisation 

och ledning kan också påverka den totala upplevelsen av evenemanget, vilken är av stor 

betydelse för att samtliga inblandade aktörer, däribland den ideella kraften, ska vilja vara med 

och arrangera ytterligare evenemang. Studien görs på uppdrag av Umeå kommun som även var 

huvudansvarig för arrangerandet av SM-veckan vinter 2014. Genom att studera 

organisationerna och ledarskapet för olika vinter-SM-veckor, planerade och genomförda med 

samma riktlinjer och ägare men i olika kontexter och av olika lokala organisationer, är syftet 

med denna studie att identifiera och öka förståelsen för vilka organisatoriska faktorer som 

upplevs kritiska för evenemangets framgång. Studien kan på så sätt anses som betydelsefull 

även ur SM-veckan-organisationens perspektiv då den kan bidra till att utveckla SM-veckan 

ytterligare, samt vara till hjälp för framtida värdstäder och organisationer. Studien faller inom 

ramen för det idrottspedagogiska forskningsområdet där fokus i detta fall är att undersöka olika 

påverkansprocesser. Organisation och ledarskap är båda exempel på pedagogiska 

påverkansprocesser där påverkan ska leda till uppfyllandet av organisationens mål.  
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Bakgrund 

För att öka förståelsen av hur idrottsevenemang definieras och för att beskriva SM-veckan som 

evenemang, presenteras här olika definitioner av idrottsevenemang följt av en mer specifik 

beskrivning av de mest frekvent förekommande kategorierna. Slutligen följer en närmare 

beskrivning av SM-veckan som idrottsevenemang samt en övergripande beskrivning av dess 

organisation.  

 

Olika typer av idrottsevenemang 
Ett evenemang beskrivs vara någonting som är temporärt, planerat eller icke-planerat samt unikt 

och begränsat i tid (Masterman, 2004). Idrottsevenemang rymmer allt från ungdomscuper till 

de Olympiska spelen, såväl regionalt som nationellt och internationellt. Den globala tillväxten 

av evenemang har också lett till att det idag finns i princip lika många definitioner av 

evenemang som det i litteraturen finns texter om evenemang (Emery, 2010). Mest frekvent 

används i litteraturen definitioner som mega-events, major-events, hallmark-events, special-

events och minor events för att beskriva olika typer idrottsevenemang. 

 

Nedan beskrivs dessa olika typer av idrottsevenemang (se figur 1) och SM-veckan som event 

diskuteras utifrån dessa. Vardagliga eller ordinära evenemang kopplas ofta till oplanerade 

aktiviteter som tillhör organisationens vardagliga verksamhet, till exempel match- eller andra 

tävlingsarrangemang. Speciella evenemang däremot är planerade aktiviteter utöver den 

vardagliga verksamheten.  Enligt denna definiering kännetecknas major-evenemang av stor 

publik, hög status och prestige, bred uppmärksamhet i media, kringarrangemang som ingår i 

huvudevenemanget samt att evenemanget är resurskrävande. Minor-evenemang är lokalt drivna 

aktiviteter som inte väcker lika stor uppmärksamhet hos media och publik, är relativt billiga att 

arrangera samt saknar den status och prestige som major-evenemang ofta har. Exempel på 

sådana evenemang skulle kunna vara ungdomscuper eller mindre nationella 

mästerskapstävlingar. Hallmark-evenemang är stora internationella evenemang som arrangeras 

på en permanent plats och har därmed stor betydelse för arrangörens image och status. Exempel 

på sådana idrottsevenemang är Tour de France eller Formel 1 deltävlingar. Mega-evenemang 

är exempelvis OS eller fotbolls-VM, det vill säga stora internationella evenemang som kan 

arrangeras på varierade platser. 
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Figur 1 Kategorisering av olika typer av idrottsevenemang. Enligt Masterman (2004). 

 

Definitionen av major-evenemang används flitigt i litteraturen med olika betraktelsesätt. Major-

evenemang betraktas i viss litteratur som ett paraplybegrepp som inkluderar en mängd olika 

underliggande evenemang (Emery, 2010). Det är även utgångspunkten i Mastermans (2004) 

definition där major-evenemang betraktas som ett övergripande begrepp för både hallmark- och 

mega-evenemang (se figur 1).  

 

SM-veckan som ett idrottsevenemang 
I denna studie kommer SM-veckan att betraktas som ett nationellt multi-sport-evenemang, som 

i Mastermans (2004) kategorisering (se figur 1) skulle kunna placeras som en variant av major-

evenemang tillsammans med hallmark- och mega-evenemang (se figur 2). Denna 

kategorisering visar på att nationella multi-sport-evenemang har många liknande kännetecken 

med major- och särskilt mega-evenemang. Avsaknaden av den internationella profilen gör dock 

att definitionen av litteraturen om mega-evenemang fokuserar på större evenemang än SM-

veckan. I denna anpassade modell placeras nationella multi-sport-evenemang mellan major- 

och minor-evenemang, dock med starkare koppling till major än minor. 
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Figur 2 SM-veckan i förhållande till andra typer av evenemang. Utveckling av Masterman 

(2004). 

 

SM-veckan är ett evenemang där olika idrotter samlas för att genomföra sina mästerskap under 

en och samma vecka. Evenemanget ägs av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television 

(SVT) och genomförs i samarbete med en utsedd värdstad. Varje år utses nya värdstäder för 

både SM-veckan vinter och sommar. SM-veckan vinter arrangerades första gången i Sundsvall 

2009 där fem olika idrotter deltog. Sundsvall var även värdstad för SM-veckan vinter 2011, 

denna gång med 14 deltagande idrotter. Därefter har SM-veckan vinter arrangerats i Östersund 

2012, Falun 2013 och nu senast i Umeå 2014. I Östersund deltog 15 idrotter, i Falun och i Umeå 

var antalet deltagande idrotter 16 stycken. SM-veckan vinter tycks därmed vara ett växande 

idrottsevenemang. Detta inte bara sett till antalet deltagande idrotter utan även sett till antalet 

besökare, intresse i media samt turistekonomiskt värde (http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-

veckanvinter/). Inför arrangemanget i Umeå var publikrekordet under en vintervecka 19 500 

besökare, vilket noterades i Östersund 2012. Enligt en rapport från HUI Research (Rokotova, 

2014) uppskattades antalet unika besökare under SM-veckan i Umeå till hela 44 000.  Det totala 

värdet av turisternas konsumtion under vistelsen i Umeå i samband med SM-veckan 

uppskattades till dryga 30 miljoner kronor, vilket är ett betydligt högre resultat än tidigare 

vinterveckor.  

 

Sett till litteraturen och sett till de idrottsevenemang som beskrivs internationellt, tycks SM-

veckan i Sverige vara ett tämligen unikt evenemang. Mästerskap i olika idrotter genomförs med 

SM-veckan 

Idrottsevenemang 
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Minor Major 
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Nationellt  
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stor säkerhet i de flesta länder, men att samla en mängd nationella mästerskapstävlingar under 

ett och samma evenemang tycks vara relativt unikt utanför Sveriges gränser. I beskrivningen 

av major-evenemang exkluderas ofta nationella evenemang (t.ex. Allen, O’Toole, Harris & 

McDonnell, 2011; Westerbeek, 2006). Samtidigt går det att dra många paralleller mellan SM-

veckan och det som beskrivs känneteckna ett major-evenemang. SM-veckan kan i grova drag 

liknas vid major-evenemang på samtliga plan förutom den internationella kopplingen. 

Evenemanget kännetecknas liksom major-evenemang av hög status och prestige, bred medial 

och publik uppmärksamhet samt kringarrangemang. SM-veckan är även resurskrävande 

samtidigt som ett väl levererat evenemang kan generera stora intäkter till värdregionen. 

 

Enligt Masterman (2004) är det också vanligt att stora idrottsevenemang, liksom i fallet med 

SM-veckan, ägs av en annan aktör än den som har huvudansvaret för arrangerandet. Även 

Emery (2010) antyder att stora idrottsevenemang vanligen ägs av ett styrande idrottsorgan 

medan evenemanget arrangeras av organisationer från den offentliga sektorn. I ett sådant fall 

får en arrangerande organisation planera och genomföra evenemanget utifrån de 

grundförutsättningar, regler, riktlinjer och traditioner som ges av evenemangsägaren. SM-

veckan kan med hänsyn till detta anses falla inom ramarna för ett major-evenemang men 

eftersom den internationella profilen saknas kan det inte anses vara ett hallmark- eller mega-

evenemang. Därav behövs ytterligare en kategori för att tydligt definiera den kontext som SM-

veckan verkar inom. 

 

OS och större internationella tävlingar benämns i vissa sammanhang även som multi-sport-

evenemang.  Multi-sport-evenemangen beskrivs ha vuxit fram och konstruerats till följd av de 

olympiska spelen. Masterman (2004) skriver att det idag, förutom de olympiska spelen, finns 

en mängd multi-sport-evenemang. Trots att de oftast inte är av samma storlek som ett OS, 

beskrivs de vara av stor vikt för samhället. Utifrån ovan resonemang betraktas SM-veckan i sin 

kontext som ett nationellt multi-sport evenemang.  

 

SM-veckans organisation 
SM-veckans organisation beskrivs här övergripande utifrån RF:s dokument (utvärdering 2009-

2011). För RF var SM-veckan mellan 2009 och 2011 ett projekt och har sedan dess varit en del 

av den löpande verksamheten. Sedan 2011 har RF således en permanent organisation som 

arbetar med samtliga SM-veckor. RF utser varje år nya värdstäder som ska arrangera SM-

veckan vinter och sommar. För värdstäderna är SM-veckan fortfarande att betrakta som ett 
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projekt, då evenemanget ska planeras och genomföras inom en viss tidsram. I värdstaden 

utformas således en lokal projektorganisation som ska ansvara för själva genomförandet.  

Förutom RF och värdstaden är SVT en viktig aktör som har ensamrätt till konceptet för 

television. Även Specialidrottsförbunden (SF), som tillsammans med lokala 

arrangörsföreningar ansvarar för sina respektive mästerskap, är viktiga aktörer i organisationen.  

 

RF står för projektledning och har ansvar för sammansättning och ledning av styrgrupp och 

projektgrupp.  RF:s projektledare svarar också för kontakten med specialidrottsförbunden och 

har en nära dialog med kommunens tillsatta lokala projektledare som i sin tur ansvarar för 

kontakten med de lokala arrangörsföreningarna och andra lokala aktörer.  
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Litteraturgranskning 

I kapitlet redovisas tidigare forskning kring den temporära organisationsformen och vilka 

specifika utmaningar denna ställs inför, ledarskap i idrottsevenemang, projektstrategier samt 

Knowledge Management i temporära organisationer.  

 

Den temporära projektorganisationens utmaningar 
Att bedriva diverse verksamheter i projektform har blivit allt vanligare. Tyssen, Wald och 

Spieth (2013) skriver att man idag kan se en ökad ”projektifiering” i så gott som alla olika typer 

av branscher. Blomberg (2003) menar också att det idag finns en någorlunda gemensam 

uppfattning inom och mellan organisationer om vad ett projekt är. Författaren menar dock att 

ordet “projekt” kan få olika betydelse beroende på sammanhang och beroende på vilka parter 

som är inblandade i projektet. Ett projekt kan således få en annorlunda innebörd och användas 

på olika sätt inom olika branscher. Den gemensamma uppfattningen är dock att ett projekt ofta 

beskrivs känneteckna en välavgränsad och målinriktad verksamhet. 

 

I litteraturen är det också vanligt att beskriva projekt som en temporär organisation med skilda 

funktioner och många berörda intressen (Artto, Kujala, Dietrich & Martinsuo, 2008; Svensson 

& von Otter, 2001). Även Tyssen et al. (2013) uttrycker sig växelvis med orden “temporär 

organisation” och “projekt” när de i sin studie pratar om olika projekt och dess organisation. 

Temporära organisationer beskrivs således som en sammansatt grupp som under en tid arbetar 

mot ett gemensamt mål (Tyssen et al., 2013). Författarna beskriver ett antal viktiga egenskaper 

som karaktäriserar temporära organisationer, vilka gör att de ställs inför annorlunda utmaningar 

jämfört med permanenta organisationer. Den kanske viktigaste egenskapen berör tidsaspekten. 

Hur tid och dess effekter påverkar organisationer och deras åtaganden är nämligen något som 

enligt författarna är tämligen ouppmärksammat inom såväl organisationsforskningen som inom 

ledarskapsforskningen. Temporära organisationer har följaktligen uppmärksammats än mindre 

i detta avseende. Detta blir intressant då temporära organisationer jämfört med permanenta 

organisationer har en betydligt mer välavgränsad tidsram att förhålla sig till.  

 

Andra egenskaper som Tyssen et al. (2013) beskriver är att temporära organisationer ofta 

kopplas ihop med unika åtaganden. Det innebär att organisationen jämfört med permanenta 

organisationer kan sakna tydliga rutiner i vad som ska göras för att uppnå förväntade resultat, 

samt hur detta arbete konkret bör genomföras. Temporära organisationer i ett projekt arbetar 
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ofta mer eller mindre självständigt i förhållande till den organisation som äger projektet vilket 

gör att struktur, roller och hierarkier för beslutsfattande inte framgår lika tydligt som i 

permanenta organisationer. Slutligen nämner författarna också gruppens sammansättning som 

en betydande egenskap. Temporära organisationer sätts ofta samman med personer från olika 

avdelningar med anledning av deras personliga nyckelkompetenser. Enligt författarna är det 

heller inte ovanligt att personer i temporära organisationer ingår i andra organisationer vid sidan 

om projektet. I ett sådant fall ökar utmaningen att skapa och främja sammanhållning och 

samarbete i den temporära organisationen. 

 

Gustavsson (2003) skriver att idrottsevenemang vanligen planeras, organiseras och genomförs 

i projektform. Samtidigt finns det enligt Parent (2010), trots det stora antalet idrottsevenemang, 

förhållandevis lite studier om hur organisationer vid större idrottsevenemang fungerar. Detta 

styrks även av den litteratursökning som gjorts i samband med denna studie. Deery och Jago 

(2006) samt Westerbeek (2006) beskriver några särdrag som gör organisationer för 

idrottsevenemang speciella. Dessa beskrivs, på ett liknande sätt som i Tyssen et al. (2013), just 

som temporära, flexibla och dynamiska samt att de ska kombinera intressen av ett flertal olika 

arrangerande aktörer vilket ställer annorlunda krav på management och koordinering hos en 

sådan organisation.  Samtliga egenskaper som beskrivs känneteckna en temporär organisation 

innebär med andra ord utmaningar som alla behöver mötas av den temporära organisationens 

ledare.  

 

Ledarskap i idrottsevenemang 
Det finns som sagt mycket forskning om ledarskap och olika ledarskapsstilar. Men vad menas 

egentligen med ledarskap? En av många definitioner är den av Yukl (2013) som har definierat 

ledarskap som “the process of influencing others to understand and agree about what needs to 

be done and how to do it and the process of facilitating individual and collective efforts to 

accomplish shared objectives” (s. 23). Denna definition är omfattande i den meningen att den 

tar hänsyn till en kollektiv förståelse för och uppnående av organisationens målsättningar. 

Enligt Zimmerer och Yasin (1998) är ledarskap en avgörande framgångsfaktor i temporära 

(projekt)organisationer. 

 

Parent, Beaupré och Séguin (2009) samt Emery (2010) menar dock att ledarskapsforskning ska 

vara kontextspecifik och att idrottsevenemangskontexten är relativt outforskad. Istället för 

ledarskap, fokuserar den befintliga evenemangsforskningen på ekonomi, turism, värdstäder 
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samt nyttor med evenemanget och politik.  Emery (2010) har genomfört en enkätundersökning 

där lokala arrangörer av stora idrottsevenemang har svarat på frågor om ledarskap och 

management. Resultaten visade att nutida praxis betonar planeringens betydelse för 

evenemangets framgång. Detta eftersom utfallet och måluppfyllelsen av evenemanget ansågs 

bero starkt på i förväg formulerade mål och visioner som även tillfredsställer intressenternas 

behov. Studien visade även att kombinationen av de attribut eller egenskaper som ledaren ska 

besitta är väldigt bred. Som viktigaste attribut nämns koordinering men även ledarskap, 

kreativitet, politik/förhandlingsförmåga, planering, flexibilitet, beslutsfattande, kommunikation 

och teamarbete betonas. Som kritiska framgångsfaktorer beskrivs kunnig personal, djupgående 

planering, tillräcklig och lämplig hantering av finansiering och media samt hänsynstagande till 

de okontrollerbara faktorer som betydelsefulla för evenemanget. De tre viktigaste 

intressentgrupperna som evenemangsledning ska hantera är media, investerare och idrott 

(Emery, 2010). 

 

Parent, Beaupré och Séguin (2009) har gjort en fallstudie på ett relativt stort internationellt 

evenemang (FINA World Aquatics Championships). Studien gjordes utifrån ett 

intressentperspektiv (stakeholder perspective) och syftet var att studera ledarskap vid stora 

idrottsevenemang. Resultatet visade att tillgång till resurser, trovärdighet, kommunikation, 

organisering, beröm till medarbetare samt effektiv hantering av ekonomi, personal, media och 

evenemangets påföljder var betydelsefulla ledarskapsfaktorer vid idrottsevenemang. Enligt 

författarna är det dock lyckad hantering av diverse intressenter, med andra ord nätverkande, 

som är den mest kritiska färdigheten som ledningsgruppen bör besitta för att evenemanget ska 

bli framgångsrikt. Vidare menar författarna att om nätverkandet undersöks närmre, kan det för 

idrottsevenemang konstateras att optimalt är om nätverket präglas av både hög täthet och hög 

centralitet. Det innebär att intressenterna ska vara många i antal samt att själva 

evenemangsorganisationen ska ha en central position i nätverket. Med andra ord menar Parent 

et al. (2009) att medlemmarna i organisationens ledning ska ha eller kunna bygga breda nätverk 

samtidigt som nätverkets huvudfokus är att evenemanget ska bli framgångsrikt. Nätverket bör 

också vara relevant, vilket innebär att nätverket ska byggas lokalt på rätt område där 

huvudevenemanget genomförs samt att det ska omfatta kontakter med aktörer från både 

näringsliv, politik och idrott. Det är enligt författarna fördelaktigt om ledarna har erfarenheter 

av sådan samverkan och har befintliga kontakter med dessa aktörer. Bra kontakter och 

samverkan leder till att ledningen har tillgång till både de mänskliga och materiella resurser 

som behövs. Den optimala ledaren eller ledargruppen i idrottsevenemang beskrivs vara 
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kompromissare, det vill säga att ledarna ska kunna kommunicera och förhandla med 

intressenterna samt balansera och möta deras behov så att alla är så tillfredsställda som möjligt, 

vilket bidrar till att evenemanget blir framgångsrikt. Trots att detta tillvägagångssätt kan orsaka 

osäkerhet och svårigheter med kommunikationen på grund av att intressenterna har lika mycket 

makt som evenemangsorganisationen, föreslås detta som det optimala sättet att leda ett 

idrottsevenemang. Idrottsevenemang är nämligen enligt författarna ofta beroende av resurser, 

kunskaper och kompetenser som intressenterna besitter vilket gör detta samarbete nödvändigt.  

 

Betydelsen av effektiv hantering av idrottsevenemangets komplexa intressentnätverk betonas 

även i övrig litteratur. Kapladiniou, Kerwin och Karadakis (2013) beskriver exempelvis att 

arrangörerna ska försöka skapa synergi mellan lokala aktörer för att evenemanget ska uppfattas 

som framgångsrikt. Även Parent (2010) betonar vikten av samarbete olika intressenter vid 

arrangerandet av idrottsevenemang. Detta samarbete är betydelsefullt vid inhämtning av 

information vilket är viktigt för beslutsfattandet. Det påpekas också att samarbetet ska vara 

proaktivt, det vill säga att det genom effektiv kommunikation ska hitta samarbetsformer och 

lösningar som gynnar och tillfredsställer samtliga parter. Vidare förklaras att idrottsevenemang 

är beroende av de finansiella resurser som diverse samarbetspartners och intressenter kan bidra 

med, vilket leder till att samarbetet med sådana intressenter är behövligt. Parent (2008) menar 

att ett viktigt område inom framtida evenemangsforskning är att tillhandahålla strategier för 

hantering av förhållanden mellan evenemangsorganisationen och dess intressenter.  

 

Projektstrategier 
Även begreppet projektstrategi är svårt att definiera på ett allomfattande sätt. Artto et al. (2008) 

menar att den befintliga litteraturen om projektstrategier i hög utsträckning fokuserar på 

planering och målsättning. Detta fokus leder till att strategin och framgångskriterierna 

formuleras utifrån, istället för att låta projektet i sig självt dynamiskt styra sin verksamhet under 

projektets gång. Genom att studera konceptet ur en mängd infallsvinklar menar Artto et al. 

(2008) att de lyckats utveckla en definition som tillåter en mer öppen tolkning av innehållet i 

en projektstrategi. Den definition som författarna föreslår är följande: “Project strategy is a 

direction in a project that contributes to success of the project in its environment” (s.8). 

“Direction” beskriver och kan kopplas till element i projektet som direkt eller indirekt påverkar 

projektets riktning. Det innefattar delar som: mål, planering, riktlinjer, metoder, styrning etc. 

“Contributes” avser ett antagande att det som anges under “direction” ger effekt och gör skillnad 
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i projektet. “Success” avser sammanfattat i vilken utsträckning projektet kan uppnå sina mål. 

“Environment” handlar om att projektets kontext spelar en stor och viktig roll.   

 

Artto et al. (2008) förklarar strategibegreppet vidare och menar att man för att förstå projektets 

strategi måste förstå projektets ställning i dess omvärld och vilken strävan som finns att förändra 

omvärlden. Två viktiga dimensioner i projektets omvärld som kan förklara olika strategival är 

graden av projektets autonomi och antalet starka intressentorganisationer. Med autonomi menas 

vilken frihet projektet har, inte bara i förhållande till ägarna utan även i förhållande till andra 

intressenter som på ett eller annat sätt kan begränsa projektets frihet att fatta egna beslut. 

Författarna menar alltså att projektet även kan ha andra starka intressenter, förutom den 

överordnade moderorganisationen, som har betydelse för projektstrategin. Dessa två 

dimensioner har således betydelse för hur projektet styrs och i vilken riktning samt vilka 

kriterier som bestämmer projektets framgång (se figur 3).  

 

 En stark intressentorganisation Flera starka intressentorganisationer 

Hög autonomi “Independent innovator” “Strong leader” 

Låg autonomi “Obedient servant” “Flexible mediator” 

 

Figur 3 Fyra projektstrategier beroende på graden av autonomi och antalet starka 

intressentorganisationer. Enligt Artto et al. (2008). 

 

Ett projekt med “obedient servant” -strategi har ett starkt förhållande med moderorganisationen 

som styr projektet i den riktning som är bäst för moderorganisationens övergripande strategi 

och målsättningar. “Independent innovator” -strategi går ut på att projektet har friheten att hitta 

innovativa lösningar inom projektet för att uppnå moderorganisationens mål. Sådana projekt 

kan ha tillgång till de resurser som moderorganisationen eller dess intressenter besitter men är 

samtidigt i ständig konkurrens mot andra aktörer. Ett projekt med ”flexible mediator” -strategi 

är verksam i ett nätverk av ett flertal starka intressenter. Projektet anpassar enligt denna strategi 

sin verksamhet och sina målsättningar beroende på de andra intressenternas målsättningar och 

arbetssätt. Projektets framgång beror på den samverkan eller synergi som projektet lyckas 

åstadkomma med andra aktörer. Ett projekt med “strong leader” - strategi är också verksam i 

ett nätverk av ett flertal starka intressenter men styrs av en stark självständig 
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organisationskultur. Projektet i sig betraktas som värdefullt och formulerar sina egna 

målsättningar istället för anpassa sig till andras. Projektet försöker använda intressenternas 

resurser till sin egen fördel för att uppnå sina egna mål. 

 

Svensson och von Otter (2001) beskriver tre olika strategier för att driva projekt; 

planeringsstrategin, aktiveringsstrategin och nätverksstrategin, där respektive strategi anses 

vara lämpade för olika typer av projekt. Planeringsstrategin används vid tidsbestämda projekt 

med konkreta mål och framgångskriterier. Projektet styrs uppifrån med hjälp av specifika 

tidsplaner och kostnadsramar som kan kontrolleras. Aktiveringsstrategin försöker ta vara på de 

berördas engagemang och saknar konkreta planer. Projektet styrs nerifrån eller “inifrån”, vilket 

innebär att de anställda aktivt deltar i formulering av målsättningar och koordineringen av 

arbetet. Nätverksstrategin används i projekt där målen och det önskade utfallet inte är lika 

tydligt som vid exempelvis planeringsstrategin. Nätverksstrategin försöker med en horisontell 

styrning och samarbete aktivera flera enheter i arbetet och stimulera frivillig samverkan mellan 

dessa. Drivkraften i sådana projekt ska vara de inblandades gemensamma intressen. En av de 

fördelar som beskrivs med nätverksstrategin är möjligheten till spridning av kunskap och 

information i nätverket. 

 

Bramwell (1997) föreslår tre liknande perspektiv på projektstrategi. Det klassiska perspektivet 

utgår ifrån formella planer som styr projektets beslutsfattande. Enligt detta perspektiv ska 

projektet på ett systematiskt sätt formulera och implementera planen genom att följa 

förutbestämda steg. Processperspektiv är ett mer praktiskt sätt att se på strategin. Strategin anses 

formuleras och omarbetas kontinuerligt genom olika processer. En viktig utgångspunkt är att 

de som ingår i organisationen har förmågan att lära och anpassa sig, vilket leder till att deras 

bidrag kan anses värdefullt vid strategiformulering. Systemperspektiv tittar, till skillnad från de 

två ovannämnda perspektiven, utåt vid strategiformulering. Det vill säga att projektets sociala, 

politiska och sociala omgivning eller kontext anses styra målsättningar och utfall. Strategin 

formuleras med hänsyn till de externa styrkrafter som identifieras i projektets omgivning. 

Bramwell (1997) poängterar dock att någon form av formell strategisk planering är nödvändig 

vid samtliga perspektiv. Detta tillsammans med noggrann, fortlöpande och kontinuerlig 

bakgrundsundersökning och utvärdering både före och efter evenemanget utgör en viktig grund 

för beslutsfattande i organisationen. Vidare betonas betydelsen av att aktivera och integrera 

viktiga intressenter i den strategiska planeringen. Detta för att evenemanget ska uppnå större 

acceptans i värdregioneonen samt för att få tillgång till svåråtkomlig information och kunskap. 
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Inom idrottsevenemangskontexten läggs i relevant litteratur stor vikt på effektiv hantering av 

diverse starka intressenter (t.ex. Emery, 2010; Kapladiniou et. al, 2013; Parent et. al, 2009; 

Parent, 2010). Intressenterna besitter kompetenser och resurser som behövs vid arrangerandet 

och har således ofta lika mycket makt som själva evenemangsorganisationen. Detta pekar åt ett 

strategival som lägger större fokus på aktörer i omgivningen av evenemanget. Sådant 

tillvägagångssätt har både nätverksstrategi, systemperspektiv och “flexible mediator” -typ av 

strategi. Ett sådant strategival syftar på att identifiera och effektivt hantera de 

beroendeförhållanden och den låga självständighetsgraden som idrottsevenemang har. Även 

Huang och Zhang (2011) menar att någon form av nätverksmodell har mer fördelar i moderna 

idrottsevenemangorganisationer än vertikala eller platta organisationsmodeller. Författarna 

beskriver dock att det även i nätverksorganisationer kan uppstå svårigheter med koordinering 

och hantering av den stora mängden information som finns i organisationsdelarna. När 

informationen och kunskapen inte koordineras och sprids i organisationen kan de istället för att 

gynna evenemanget förhindra dess utveckling. 

 

Knowledge Management  
Knowledge Management (KM) är ett begrepp som inkluderar samtliga metoder som används i 

en organisation för att inhämta, generera, använda, lagra, sprida och överföra kunskap (Lindner 

& Wald, 2011). Konceptet KM, beskrivs som ännu ett “management-verktyg” som enligt Van 

der Spek och Sijkervet (2005) introducerades för första gången i Nederländerna 1989. 

Författarna menar att kunskap spelar en väldigt central roll i den ständigt och snabbt 

föränderliga omvärld som dagens företag och organisationer verkar i, vilket också beskrivs som 

en anledning till att KM på kort tid har blivit så viktigt. Även Lindner och Wald (2011) 

beskriver kunskap som en av de viktigaste resurserna i moderna organisationer.  

 

Många branscher har på senare år ”projektifierats” och att bedriva verksamhet i projektform 

blir allt vanligare (Tyssen et al., 2013). Lindner och Wald (2011) skriver att flera studier på 

senare tid även adresserat problematiken kring KM i temporära projektorganisationer. 

Författarna menar att den temporära organisationen och dess unika utformning inte är gynnsam 

för kunskapsspridning varken inom eller mellan olika projekt. Författarna menar vidare att få 

studier försökt analysera de utmaningar som temporära organisationer ställs inför i arbetet med 

KM.  
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Temporära organisationer skiljer sig som ovan nämnt på många sätt från permanenta 

organisationer, karaktäristiska som i sin tur kan utgöra hinder för KM. Många av dessa 

karaktäristiska kan beskrivas parallellt med de egenskaper som nämns i Tyssen et al. (2013) 

och beskrivs känneteckna den temporära organisationen. Framför allt är det tidsaspekten och 

organisationens temporära utformning som leder till ett antal utmaningar för KM. Den 

temporära konstellationen försvårar inte minst utvecklingen av rutiner och organisatoriskt 

minne, det vill säga lagring av kunskap. Dessutom finns det en risk att både individuell och 

organisatorisk kunskap försvinner i och med att den temporära organisationen avslutat arbetet 

och därmed upphör. Tidspressen i sig gör enligt Tyssen et al. (2013) att KM förhindras. Det ska 

dock nämnas att många temporära organisationer ofta samexisterar med en permanent 

organisation (Linder & Wald, 2011). KM i temporära organisationer inkluderar således enligt 

författarna både kunskapsöverföring temporära organisationer emellan, men också 

kunskapsöverföring mellan den temporära och den permanenta organisationen (se figur 4), där 

den förstnämnda beskrivs ha en betydande roll för den permanenta organisationens 

kunskapsbas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Knowledge Management i temporära organisationer, enligt Lindner och Wald (2011). 

 

Lindner och Wald (2011) har utifrån dessa karaktäristiska gjort en bred empirisk studie och 

försökt identifiera framgångsfaktorer för Project Knowledge Management (PKM) i temporära 
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organisationer. De fann genom studien ett antal faktorer vilka är att betrakta som särskilt viktiga 

för att främja arbetet med KM i temporära organisationer. Resultatet visade att “Knowledge 

culture” är den absolut viktigaste framgångsfaktorn för KM. Knowledge culture handlar enligt 

författarna om att i den temporära organisationen ha en öppen kunskapsöverföring såväl inom 

som mellan olika projekt och den påverkas emellertid av ett klimat i gruppen där det bör finnas 

en gemensam tilltro och en vilja bland individerna att dela med sig av sin kunskap. Den näst 

viktigaste faktorn, som också enligt författarna bidrar till att stärka “knowledge culture” är i 

vilken utsträckning ledningen i den temporära organisationens engagerar sig i, värdesätter samt 

avsätter tid och resurser för verksamhet kopplat till KM. Detta inkluderar också att motivera 

personer i organisationen att delta i diverse KM-aktiviteter. Högsta ledningen bör inledningsvis 

upprätta en stödjande organisation för KM. Därefter beskrivs projektledaren spela en viktig roll, 

vilken från högsta ledningen bör delegeras ansvarsuppgifter i arbetet med PKM (Linder & 

Wald, 2011). Som komplement till detta betonas också relevansen av att i den temporära 

organisationen ha någon form av IT-system som effektivt kan hantera och stödja all 

informations- och kunskapsöverföring. I detta fall betonas inte bara tillgången till systemet, 

utan även dess kvalitet och användbarhet. 

 

Van der Spek och Sijkervet (2005) beskriver olika motiv som identifierats hos organisationer 

för att utveckla metoder för KM. De beskriver således också vilka olika typer av organisationer 

som med fördel kan och bör arbeta med KM för utveckla sin kunskapsinfrastruktur. En av dessa 

organisationstyper beskrivs vara nätverksorganisationen, där flera företag och/eller 

organisationer arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. I denna typ av organisation menar 

författarna att rätt kombination av kunskap tillsammans med gemensamma investeringar i 

utvecklingen av ny kunskap spelar en ytterst avgörande roll.  

 

Ett ramverk för KM kan med bakgrund till det som beskrivits ovan användas som ett verktyg 

för att bättre utnyttja organisatoriska kunskapsresurser och därmed ligga till grund för en ökad 

prestation (Ghaffar et al., 2012). Författarna menar att KM blir allt viktigare i växande 

idrottsevenemang där det anses ytterst betydelsefullt att introducera metoder för att sprida 

kunskap inom organisationen men också för att överföra kunskap till kommande evenemang. 

Trots att ramverk för KM presenterats inom en mängd olika områden under det senaste 

årtiondet, finns det enligt Ghaffar et al. (2012) förhållandevis få som haft en tydlig inriktning 

mot idrottsevenemang och dess organisationer. Litteraturgenomgången visar två försök till 

utveckling av särskilda KM-ramverk, applicerbara på organisationer för olika 
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idrottsevenemang. Dessa är framtagna av Huang och Zhang (2011) och Ghaffar et al. (2012).  I 

båda fallen verkar man vara överens om att den stora tillväxten och utvecklingen av 

idrottsevenemang lett till ökade krav på organisationer och dess ledning. Ghaffar et al. (2012) 

skriver att de vanligaste problemen som en ledare stöter på i idrottsevenemang är oväntade och 

kan ofta kopplas till bristande samordning av information eller avsaknad av särskilda kunskaper 

och resurser. I de fall där problem uppstått menar författarna att ett behov uttryckts för bättre 

och mer hållbara strukturer för kunskapsöverföring. Oavsett om evenemanget är litet eller stort 

finns en viss organisationsstruktur och modell för styrning (Huang & Zhang, 2011). Författarna 

utgår ifrån tre, enligt dem, traditionella modeller för idrottsevenemang, nämligen den platta, 

vertikala och nätverksmodellen. De skriver att den sistnämnda, nätverksmodellen, är den som i 

dagsläget, generellt tycks vara den mest fördelaktiga, men samtidigt menar de att ingen av de 

tre traditionella strukturerna eller modellerna kan möta behoven som uppstår i och med 

utvecklingen av moderna idrottsevenemang. De ramverk som Ghaffar et al. (2012) och Huang 

och Zhang (2011) föreslagit för KM beskrivs som innovativa modeller som enligt författarna 

inte bara ska lösa befintliga organisatoriska problem utan även kunna säkerställa en hållbar 

utveckling av framtida idrottsevenemang. Litteraturgenomgången visar att ramverken för KM 

saknar praktisk prövning.  

 

Sammanfattning 
Litteraturgenomgången visar på organisationens komplexitet vid stora idrottsevenemang. Den 

ofta temporära och komplexa organisationsformen leder till att antal utmaningar där 

hanteringen av evenemangets många intressenter blir centralt för evenemangets 

framgångsrikedom. Detta ställer höga krav på organisationen och dess ledare. I 

litteraturgenomgången har organisationsformen, ledarskapet, nätverkande, projektstrategi och 

olika former av informations- och kunskapshantering identifierats som betydelsefulla områden 

som alla påverkar evenemangsorganisationens arbete och därmed också dess framgång. Studien 

kommer att fokuseras kring dessa områden där begreppet projektstrategi betraktas som ett slags 

paraplybegrepp. Det vill säga att beroende på hur evenemangsorganisationen är utformad, hur 

den arbetar med ledarskapet, nätverkande samt informations- och kunskapshantering kan man, 

med utgångspunkt i Artto et al. (2008) samt Svensson och von Otter (2001), också utläsa vilken 

projektstrategi som skulle kunna tillämpa sig bäst för evenemanget 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur organisationer i 

stora idrottsevenemang strategiskt och operativt arbetar, samt hur processer relaterat till 

organisation och ledning kan bidra till att skapa ett framgångsrikt evenemang. Det specifika 

syftet är att ur ett organisations- och ledningsperspektiv undersöka hur de lokala 

projektorganisationerna arbetat vid SM-veckorna i Östersund 2012, Falun 2013 och Umeå 

2014. 

 

Detta studeras genom följande frågeställningar: 

- Hur har projektorganisationerna varit utformade och vilken betydelse beskrivs den 

temporära organisationsformen ha för evenemanget? 

- Hur beskrivs den lokala projektledarens roll och dennes uppgifter och vilken betydelse 

har detta haft för evenemanget? Upplever projektledarna några utmaningar med 

ledarskapet? 

- Hur har de lokala projektorganisationerna samarbetat och nätverkat med olika 

intressenter och vilken betydelse anses detta ha för evenemanget? 

- Hur har de lokala projektorganisationerna arbetat med att utveckla organisationen 

genom Knowledge Management (KM)? 
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Metod 

Datainsamlingsmetod 
Utgångspunkten för studien var ett organisatoriskt perspektiv där avsikten var att undersöka hur 

projektorganisationerna sett ut och arbetat i de olika SM-veckorna. För att besvara studiens 

syfte och frågeställningar har två datainsamlingsmetoder använts, kvalitativa intervjuer och 

dokumentanalys. Tanken var att vi med denna kombination av metoder skulle kunna samla in 

deskriptiv information om organisationernas arbetssätt utifrån både informanternas 

uppfattningar och skriftliga dokument. Intervjuer är enligt Gratton och Jones (2010) det 

vanligaste sättet att samla in kvalitativ data inom idrottsforskningen. Intervjuer är enligt 

författarna också ett bra instrument för att samla in rik information från ett mindre stickprov. 

 

Inom ramen för intervju som metod valdes för denna studie semi-strukturerade intervjuer. Detta 

för att få fram rik information utifrån informanternas egna perspektiv men samtidigt kunna styra 

intervjuerna så att syfte och frågeställningar besvaras. Enligt Alvehus (2013) kännetecknas den 

semi-strukturerade intervjun av att intervjuledaren utgår från ett i förväg konstruerat 

frågeformulär som består av ett antal frågor eller bredare teman som sedan fokuseras under 

samtalet. Den semi-strukturerade intervjun är flexibel på så vis att informanten genom de öppna 

frågorna har möjlighet att påverka intervjuns innehåll. För intervjuaren är det viktigt att lyssna 

aktivt och ställa följdfrågor.  

 

Data samlades, utöver intervjuerna in genom internt material och rapporter som fanns 

tillgängliga hos RF och de olika värdstäderna. Bryman (2011) menar att “dokument” kan stå 

för en mängd olika datakällor. I korta drag beskrivs dokument vara något läsbart som finns 

bevarat och tillgängligt och dessutom anses relevant en samhällsforskare att samla in och 

analysera. Ett exempel på dokument som datakälla är det som producerats och kommer från 

olika företag eller organisationer, vilka ofta finns offentligt tillgängliga. Det kan även vara 

dokument av icke-officiell karaktär vilka enligt Bryman (2011) kan vara svårare för forskaren 

att få tillgång till. Över lag beskrivs denna typ av skriftliga datakällor vara värdefulla för 

forskare som komplement till observationer eller kvalitativa intervjuer.   

 

Urval  
Ett första urval var att välja vilka SM-veckor som skulle studeras. Sammanlagt har det 

arrangerats nio SM-veckor. För att få djupare kunskap om de organisationer som arbetat med 
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och arrangerat SM-veckor under likvärdiga omständigheter valde vi att inrikta oss mot antingen 

vinter- eller sommarveckor. Uppdragsgivaren hade, innan detta arbete inleddes, arrangerat en 

vintervecka och uttryckte en önskan att förstå skillnader i den egna organisationen gentemot 

andra organisationer. I och med detta föll det sig naturligt att studera SM-veckans vinterveckor. 

Vi såg även dokumentanalysen som viktig för att öka förståelsen för de olika organisationerna, 

därför var en begränsning av antalet SM-veckor nödvändig. Vi upplevde att kombinationen av 

kvalitativa intervjuer och dokumentanalys av vinterveckorna skulle ge tillräckligt med djup 

information för att besvara denna studies syfte och frågeställningar. 

Informanter 
Sammanlagt kontaktades fem personer med förfrågan om medverkan. En av dem var RF:s 

centrala projektledare som medverkat i projektorganisationerna för samtliga SM-veckor sedan 

2011. Övriga fyra informanter hade verkat som lokala projektledare vid någon av de 

vinterveckor som arrangerats sedan starten 2009 fram till den senaste vinterveckan 2014. Valet 

att intervjua projektledarna grundades på att vi i studien ville få information om flera olika SM-

veckor där vi också var intresserade av det operativa arbetet lokalt. Projektledarna var de som 

vi på förhand trodde var dem som kunde besitta denna typ av information. En av de tänkta 

informanterna (den lokala projektledaren 2009 & 2011) kunde inte nås varken via telefon, e-

mail eller SMS och blev således ett bortfall. Det totala antalet informanter som intervjuades 

blev således fyra stycken, varav tre var lokala projektledare och den fjärde RF:s centrala 

projektledare. 

 

Urvalet av informanter gjordes utifrån deras position genom vilken de antogs besitta relevant 

erfarenhet och specifik information om SM-veckans organisation och ledning. Alvehus (2013) 

beskriver denna typ av urval som ett strategiskt urval vilket kan användas för att komma åt delar 

av organisationen som redan på förhand antas vara intressanta att samla in information om. 

Även Gratton och Jones (2010) beskriver en form av detta strategiska urval där man genom att 

intervjua nyckelpersoner kan få tillgång till relevant information.  

 

Skriftliga dokument 
De skriftliga dokument som användes i studien erhölls via mail från RF samt från de tre 

medverkande värdstäderna. RF och värdstäderna informerades om studiens syfte och ombads 

därefter att skicka tillgänglig data i form av olika dokument. Specifikt efterfrågades 

utvärderingar som gjorts av de olika projektorganisationerna, samt projektplaner för respektive 

SM-vecka. I övrigt efterfrågades samtliga rapporter och dokument som såväl RF och 
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värdstäderna ansåg kunde vara av intresse och på något sätt bidra i arbetet. En del av 

informationen användes sålunda för att skapa en grundläggande förståelse för SM-veckan som 

evenemang. Däribland ingick en jämförande utvärdering som HUI-research gjort av de tre 

senaste vinterveckorna. Denna redogör bland annat för antal besökare, antal deltagare och 

turistekonomiska effekter, vilket ger en indikation på evenemangets omfattning. En del av 

informationen, från såväl projektplaner som utvärderingar, var också behjälplig vid 

konstruerandet av intervjuguiderna. Med projektplaner menas det projektdirektiv samt den 

projektbeskrivning som erhölls. Dessa dokument är de som innehållsmässigt liknar vad vi 

uppfattar som en projektplan.  I övrigt användes insamlat material tillsammans med intervjudata 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar.  

 

Inför dokumentanalysen gjordes ett urval av erhållna dokument. Från Östersund användes; 

kommunens projektdirektiv för SM-veckan (Projektdirektiv 12) samt en gemensam utvärdering 

av den lokala projektorganisationen och arrangörsföreningarna (Utvärdering 12). Från Falun 

användes; gemensam utvärdering av RF, den regionala och lokala projektgruppen (Utvärdering 

13) och RF:s interna utvärdering (RF:s utvärdering 13), från Umeå; kommunens 

projektbeskrivning för SM-veckan (Projektbeskrivning 14), utvärdering av den lokala 

projektorganisationen (Utvärdering 14) samt en gemensam utvärdering av RF och den lokala 

projektorganisationen (RF:s utvärdering 14). Slutligen användes från RF; utvärdering av 

projektorganisationen 2009-2011 (Utvärdering 9-11) samt en bilaga som reglerar 

ansvarsområden mellan parter i avtalet som skrivs mellan värdstaden och Riksidrottsförbundet. 

(Överenskommelse kommun/RF).  

 

Procedur 
Hela arbetet inleddes med en omfattande litteratursökning med hjälp av Umeå 

universitetsbiblioteks sökmotor. Sökorden som användes var ”sport event”, ”project”, 

”leadership”, ”networking”, ”organization”, ”management” och ”Knowledge Management”, 

samt olika kombinationer av dessa. Litteratursökningen låg till grund för såväl 

problemidentifiering och -formulering, inledning, bakgrund, syfte samt frågeställningar. 

Intervjuguide och intervjuer 
Som stöd för de semi-strukturerade intervjuerna användes två intervjuguider, en för de lokala 

projektledarna och en för Riksidrottsförbundets permanenta, centrala projektledare (se bilaga 1 

och 2). Båda intervjuguiderna inleddes med frågor om exempelvis boendeort och tidigare 
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utbildnings- samt arbetsbakgrund. Detta för att göra informanten bekväm i intervjusituationen 

(Gratton & Jones, 2010). Därefter formulerades frågor utifrån olika teman baserat på tidigare 

forskning och studiens frågeställningar. Fyra teman konstruerades, vilka ansågs betydelsefulla 

för både intervjuguide 1 och 2. Dessa var projektorganisation, ledarskap, nätverkande och 

samarbete samt kunskapsinhämtning och -överföring. Avslutningsvis formulerades några 

övriga sammanfattande frågor för att säkerställa att all relevant information skulle komma 

fram.   

 

Gratton och Jones (2010) menar att det är viktigt att genomföra en pilotintervju, dels för att 

testa intervjuguidens funktionalitet men också för att förbereda intervjuaren inför de faktiska 

intervjuerna. En pilotintervju genomfördes därför med en person som har jobbat nära till den 

lokala projektledaren vid en av de studerade SM-veckorna. Intervjuguiden som testades var 

intervjuguide 1, den som konstruerats för de lokala projektledarna. Då den andra intervjuguiden 

baserades på den första, upplevdes inget behov att testa även denna. Under pilotintervjun fick 

båda forskarna ställa hälften av frågorna för att få öva på rollen som intervjuledare. Personen 

som inte ställde frågorna satt med och ställde följdfrågor vid behov. Feedbacken från 

pilotinformanten var över lag positiv. De ändringarna som gjordes handlade bland annat om att 

slå ihop liknande frågor samt tydliggöra begrepp för att underlätta förståelsen av vissa frågor. 

Under pilotintervjun bekräftades även frågornas relevans.  

 

Kontaktuppgifterna till informanterna erhölls via RF. Personerna kontaktades inledningsvis via 

e-mail, där de i en bilaga även fick information om studiens syfte samt de forskningsetiska 

principerna (se bilaga 3). Deras samtycke till medverkan säkerställdes sedan genom ett 

telefonsamtal där även tid och plats för intervjuerna bestämdes utifrån de möjligheterna och 

önskemål informanten hade.  

 

Enligt Gratton och Jones (2010) är det viktigt att informanten känner sig bekväm på 

intervjuplatsen samt att platsen är lugn och privat. Vidare beskrivs att det i vissa fall, på grund 

av till exempel geografiska restriktioner, är nödvändigt att genomföra intervjuer via telefon eller 

dylikt. Fördelarna med telefonintervjuer är dess enkelhet och snabbhet, medan nackdelarna kan 

vara att mindre djup information erhålls samt avsaknaden av icke-verbal kommunikation. En 

av intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte i ett mötesrum på informantens arbetsplats, två var 

telefonintervjuer som genomfördes på lugna möteslokaler och den sista genomfördes via 

videokonferens på Idrottens hus i Umeå. Båda forskarna var närvarande vid alla intervjuer, där 
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den ena ledde intervjun och ställde de flesta frågorna medan den andra hade en mer stöttande 

roll och fick flika in med följdfrågor vid behov. Intervjuerna spelades in med informantens 

samtycke. För inspelningen användes en diktafon samt en mobiltelefon för att säkerställa 

inspelningens kvalité och således underlätta transkriberingen.   

 

För att underlätta analys av data transkriberades samtliga intervjuer. Processen där en 

ljudinspelning skrivs ut till text kallas enligt Bryman (2011) för transkribering. Syftet med 

transkribering är att underlätta analys av data genom att bibehålla informantens exakta sätt att 

formulera och uttrycka sig. Transkriberingen genomfördes i nära anslutning till intervjuerna för 

att det som sagts skulle finnas färskt i minnet. För att underlätta läsningen togs inte vissa korta 

och informella uttryck som “mmm...” “ehh” med. Dessa upplevdes inte ha relevans eller 

betydelse för studien. 

 

Analys av data 
Analys av kvalitativ data bör enligt Gratton och Jones (2010) ske kontinuerligt och inledas 

redan vid datainsamlingen. Analysen karaktäriseras av en systematisk process där forskaren 

söker relevant information för att pröva giltiga slutsatser. Vid analysen av insamlad intervjudata 

användes Kvales (1997) metod för meningsanalys. Metoden består av tre faser och syftet är att 

få fram strukturerade tolkningar av exempelvis intervjuutskrifter. De tre faserna, eller 

huvudverktygen beskrivs som meningskodning, meningskoncentrering och tolkning av 

meningar. Meningskodning och meningskoncentrering går ut på att identifiera liknande 

textsegment och sammanfatta dessa till kortare formuleringar. Meningstolkning strukturerar 

texten och lägger stort fokus på mindre detaljer av interaktionen i intervjun för att kunna vidga 

ursprungstexten (Kvale, 1997). Analysen inleddes med att gemensamt läsa igenom de olika 

transkriberingarna ett antal gånger. Därefter gjordes sammanfattningar av varje textsegment där 

olika övergripande kategorier identifierades. De övergripande kategorierna bildades utifrån 

studiens fyra frågeställningar. Vi valde därefter att klippa ut och klistra ihop de segment som 

ansågs tillhöra varje övergripande kategori. Utifrån det bildades sedan ett antal underkategorier 

av textsegment som enligt meningskoncentreringen hörde ihop med varandra. För att ytterligare 

belysa organisationernas karaktäristiska analyserades projektplanerna och utvärderingarna på 

ett liknande sätt. Alla dokument lästes igenom ett antal gånger. Därefter genomfördes 

meningskodning och -koncentrering där textsegment identifierades med koppling till de 

övergripande kategorier och underkategorier som redan skapats. De dokument som inte ansågs 

innehålla information som kunde bidra i arbetet för att besvara studiens syfte och 
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frågeställningar valdes bort. Bortvalda dokument handlade framför allt om ekonomi, såsom 

budgetar, media- och turistanalyser, samt de olika SM-veckornas ekonomiska utfall. 

Underkategorierna ansågs utifrån kopplingen till frågeställningarna utgöra ett bra underlag för 

resultatdelen i denna studie. Data från transkriberingarna och dokumenten samlades därefter i 

ett gemensamt dokument för att skapa struktur och ett bättre underlag för meningstolkning. 

Därefter genomfördes meningstolkningen där data analyserades och tolkades för att besvara 

studiens frågeställningar. Syftet med analysen av intervjudata samt dokument var att noggrant 

säkerställa att all relevant information inkluderades. Det vill säga att säkerställa att studiens 

syfte och frågeställningar besvaras och därmed också säkerställa studiens validitet.  

 

Forskningsetiska principer 
De forskningsetiska principerna bygger i huvudsak på forskningskravet och 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningskravet handlar om att studien ska 

bidra till att utveckla eller fördjupa befintlig kunskap alternativt förbättra befintliga metoder. 

Forskningskravet har vi haft i åtanke när vi försökt formulera forskningsfrågan och syftet med 

denna studie. Individskyddskravet och dess fyra huvudkrav (informationskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet) tog vi hänsyn till och 

beaktade när arbetet inleddes med att kontakta de tänkta informanterna samt i konstruerandet 

av de två intervjuguiderna. Ett frågetecken vi hade gällande samtyckeskravet och en av våra 

tänkta intervjupersoner, var dock huruvida det fanns ett beroendeförhållande mellan oss som 

forskare och en av informanterna som även var vår kontaktperson hos praktikplatsen. Enligt 

samtyckeskravet är det olämpligt med ett beroendeförhållande mellan forskaren och deltagaren. 

Med hänsyn till detta beroendeförhållande har vi betonat forskningskravet där syftet hela tiden 

varit att systematiskt undersöka de olika organisationerna i relation till tidigare forskning för 

att bidra med ny och fördjupad kunskap.  
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Resultat 

Resultaten presenteras här utifrån fyra teman vilka är baserade på studiens frågeställningar: 

projektorganisationens utformning, ledarskap, samarbete och nätverkande samt Knowledge 

Management. Data har samlats in genom dokument i form av projektdirektiv, 

projektbeskrivningar, utvärderingar och en skriftlig överenskommelse för SM-veckorna i 

Östersund 2012, Falun 2013 och Umeå 2014 (Projektdirektiv 12, Utvärdering 12, Utvärdering 

13, RF:s utvärdering 13, Projektbeskrivning 14, Utvärdering 14, RF:s utvärdering 14, 

Utvärdering 9-11, Överenskommelse kommun/RF). Data har också samlats in genom intervjuer 

med tre lokala projektledare (PL12, PL13, PL14) samt RF:s centrala projektledare (PLRF). 

Resultaten från både dokumentanalysen och intervjuanalysen presenteras här i en 

sammanslagen form. 

  

Projektorganisationens utformning  
 

Övergripande organisationsform 
Gemensamt för de SM-veckor och de projektorganisationer som studerats är att det funnits en 

central styrgrupp med representanter från både RF, SVT och kommun, samt en projektgrupp 

som varit mer av lokal karaktär. PLRF beskriver också att det mellan den centrala styrgruppen 

och lokala projektgruppen finns en central projektgrupp som även den har representanter från 

både RF, SVT och värdstaden. Få av informanterna pratar om denna grupp som en del av den 

övergripande projektorganisationen, men den finns dock tydligt beskriven i utvärdering 13. Där 

beskrivs också den centrala projektgruppens ansvarsområden, men ingen informant pratar om 

vad den centrala projektgruppen i praktiken gör. Gruppens roll framstår därmed som något 

otydlig. Det verkar ändå som att hela organisationen är uppbyggd i tre nivåer med centrala 

styrgruppen, centrala projektgruppen och lokala projektgruppen. Genom projektdirektiv 12 och 

projektbeskrivning 14 framgår också att det funnits en större lokal projektgrupp där deltagande 

arrangörsföreningar inkluderats, samt referensgrupper där viktiga intressenter och 

samarbetspartners varit representerade. Vid en sammanställning av insamlad data förekommer 

således en mängd konstellationer och benämningar av projektorganisationens olika 

grupperingar i de olika SM-veckorna, men grundstrukturen i organisationsformen (se figur 5) 

tycks emellertid varit densamma. 
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Figur 5 Skiss över de olika aktörerna i SM-veckans övergripande organisation och 

förhållandet mellan dem utifrån en tolkning av intervjuer och dokument. 

 

Styrgruppen består av representanter från olika intressentorganisationer (RF, SVT, kommunen) 

och dess uppgift är att ange projektets inriktning samt att säkerställa att de olika 

organisationernas röster blir hörda.  Den lokala projektledaren beskrivs vara länken mellan 

styrgruppen och projektgruppen som ser till att av ägarna givna riktlinjer, planer och den lokala 

budgeten följs. Projektledaren samarbetar med alla inblandande aktörer och har ansvaret för det 

praktiska genomförandet av evenemanget. Den lokala projektgruppens uppgift är att samordna 

det lokala arbetet och samverka med olika lokala intressenter.  

 

Lokala projektorganisationens utformning 
Vad gäller utformningen av den lokala projektgruppen är det enligt PLRF viktigt att kommunen 

har huvudansvaret för evenemanget i värdstaden. Ofta finns det ett destinationsbolag med i 

bilden vilka PLRF säger haft väldigt olika roller i de respektive SM-veckorna. Resultatet tyder 

på att ett destinationsbolag haft mer ansvar och en större roll i en av de studerade SM-veckorna. 

Hur detta påverkat arbetet beskrivs vidare senare i resultatdelen. Huruvida den lokala 

projektgruppen ska utformas finns det enligt PLRF inga strikta ramar eller riktlinjer för hur 

denna ska sättas samman.  
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Nja, vi har givit ganska fritt där men vi är ju ganska tydliga med de funktioner 

som vi tycker ska vara med.[...]Det ska ju vara en lokal projektledare. Det 

ska vara någon som har det övergripande ansvaret för den lokala 

kommunikationen, det är jätteviktigt, en kommunikations- och pressansvarig 

lokalt. Vi ska ha någon som är ansvarig för krishanteringsfrågor, och vi ska 

ha någon som är ansvarig för de olika anläggningarna eftersom det handlar 

mycket om idrottsanläggningar och sådana saker. (PLRF) 

 

Vilka som rekryterat och haft ansvar för sammansättningen av de lokala projektgrupperna har 

varierat i de olika SM-veckorna. Det framgår dock i samtliga intervjuer att den lokala projektledaren 

i någon utsträckning medverkat i sammansättningen av den lokala projektorganisationen. Det 

betonas också av samtliga informanter att det är funktionerna som efterfrågats. När de pratar om 

funktioner tycks de mena att funktion är lika med kompetens. Personer i den lokala projektgruppen 

har följaktligen rekryterats med anledning av att de redan haft den rollen eller funktionen, antingen 

som anställd i kommunen eller i någon annan befintlig organisation i värdstaden och besitter därmed 

rätt kompetens.   

 

Då tittade vi på vilka funktioner som skulle behövas i en lokal projektgrupp. 

Utifrån de funktionerna tittade vi sedan efter personer. Det var väldigt viktigt 

just det här med funktion före person. […]Alltså man har en kompetens, man 

har en funktion i en organisation. (PL14) 

 

Ansvarsfördelning och beslutsfattande  
PLRF har i samtliga tre studerade SM-veckor haft ett övergripande ansvar för alla frågor som 

rör SM-veckan. PLRF är också sammankallande för den centrala projektgruppen. 

Sammankallande för styrgruppen är RF:s marknadschef. De fyra informanterna delar en 

gemensam uppfattning om styrgruppens roll, vilken också stämmer överens med vad som anges 

i projektdirektiv 12 och projektbeskrivning 14. Informanterna beskriver styrgruppen som den 

del i organisationen som sätter upp riktlinjer och fattar projektets tyngre beslut. Det beskrivs 

vidare att personerna som ingår i styrgruppen därför också bör vara personer som har 

befogenhet att fatta beslut gällande resurser av olika slag. 

 

Ja, styrgruppen sätter ju upp riktlinjer för hur det ska se ut [...]framför allt 

ekonomiska frågor som kommer under resans gång och andra saker som 
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kommer och så vidare... De andra är ju mer grupper som man måste ha för 

att man ska kunna genomföra event, det måste ju finnas dem som tar ansvar 

och de satt ju då där uppe. (PL13)  

 

Den lokala projektgruppen beskrivs, precis som PL13 i citatet ovan uttrycker sig, som en av de 

viktigaste grupperna för själva genomförandet. Samtliga informanter beskriver den lokala 

projektgruppen som den operativa arbetsorganisation, det vill säga genomförandegruppen. 

Vilka ansvarsområden den lokala projektorganisationen har regleras övergripande i 

överenskommelse kommun/RF. I projektbeskrivning 14 beskrivs också att den lokala 

projektorganisationens ansvar är att samordna och informera olika parter om det lokala arbetet. 

PLRF beskriver det hela på ett övergripande sätt:  

 

Och sen om man ska säga då staden, eller värdstaden har ansvar för den 

regionala och lokala marknadsföringen, sen har man ju också [ansvar] för 

att driva den lokala projektorganisationen. Och där har man ju också ansvar 

för allting som innefattar SM-veckan och de krav som regleras i avtalet, rent 

ekonomiskt också för det här med arenaanpassningar, stöd och service för 

SVT, för TV-produktion och sådana saker. (PLRF)  

 

Vad gäller beslutsfattande så verkar samtliga informanter vara av den uppfattningen att det i 

den temporära organisationsformen över lag funnits en väldigt tydlig beslutsordning, det vill 

säga vem, eller vilken grupp som har mandat att fatta beslut om vad. PL12 påpekar att RF som 

huvudarrangör bör ha totalt mandat, just med tanke på att det är så många aktörer och viljor 

involverade.  

 

Det var tydligt och det var väldigt bra samspel med RF. Det var aldrig någon 

“issue”... Alltså den här styrningen från toppen, att någon säger att så här 

ska det vara. Samtidigt att ha just den här friheten lokalt att göra sina 

evenemang på sitt sätt, men ändå men det ramverk och de kraven från RF, 

men ändå fritt. Den organisationskedjan är jätteviktigt, att den ska funka. 

(PL12) 
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PL13 är av samma uppfattning och beskriver dessutom hela projektorganisationen som en 

tydligt ”uppifrånstyrd” hierarki där det finns klara linjer mellan allting.  

 

Ja men det var solklart, inget snack om saken. Utan, det som styrs uppifrån 

det var ju, jag menar Specialförbunden, de kommer in och talar om hur det 

ska vara, hur de ska genomföra sitt SM […] Det var styrt uppifrån hur media 

skulle tas, det var styrt uppifrån... Vad var det mer som styrdes uppifrån, ja 

TV. Så det var klara direktiv hur det skulle vara. (PL13) 

 

PL13 menar vidare att det mycket var den tydliga styrningen i organisationsformen som bidrog 

till att arbetet med SM-veckan fungerade bra. Styrgruppen högst upp hade förtroende för den 

lokala projektgruppen och dess arbete, släppte på de verktyg som arbetsgruppen längst ner 

behövde för att genomföra arbetet och då fungerar det helt enkelt bra enligt PL13. PL14 och 

PLRF däremot beskriver organisationen som mer platt och flexibel där många frågor löses 

antingen lokalt eller i ett samarbete mellan lokala organisationen och RF. PL14 betonar 

betydelsen av att få med alla aktörer i projektet genom att engagera alla redan då projektets mål 

och visioner formuleras. PLRF menar att det är viktigt att värdstaden och den lokala 

projektorganisationen har sina egna målsättningar och visioner inom ramen för konceptet SM-

veckan. Överenskommelse kommun/RF reglerar det ansvar som värdstaden har gentemot RF 

men utöver det säger PLRF att värdstaden har ganska stora möjligheter att skapa sina egna 

framgångsrecept. 

 

När man pratar hierarkier så är det väldigt stelt och styrt, men jag ser att vi 

har jobbat väldigt dynamiskt och det har inte känts som att vi har de här 

hierarkierna utan vi har fört dialog. Det känns nästan som att vi har jobbat 

på en sådan här linje, att alla är på samma linje. (PL14) 

 

... jag tycker ändå att vi har en ganska platt organisation, vi jobbar tajt ihop 

med värdstaden och SVT och det är inte någon jättegrupp som jobbar utan vi 

kan hitta snabba lösningar på det mesta. (PLRF) 

 

PLRF säger att beslutsordningen mycket handlar om att RF upprättat rutiner som ska följas 

eftersom de trots allt arbetar med SM-veckan som koncept med exempelvis en gemensam 

grafisk profil och en viss sponsorstruktur. Det handlar mer om att den lokala projektgruppen 
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ska checka av med RF och se till så att man exempelvis följer den grafiska profilen. PLRF 

menar således att rutinernas huvudsakliga syfte är att undvika att misstag begås.   

 

Rutiner och struktur 
Varken PL12, PL13 eller PL14 hade inför sin projektanställning arbetat med SM-veckan. Inte 

heller hade SM-veckan tidigare arrangerats i någon av de respektive värdstäderna. Det innebär 

att SM-veckan som koncept och idrottsevenemang var något nytt att arbeta med för hela staden 

och inte minst för den lokala projektorganisationen. Det har framgått att samtliga informanter 

upplevt en tydlig beslutsordning i projektorganisationen, men hur tydligt var det vem som skulle 

göra vad? PLRF säger att avsaknaden av manualer hittills varit en stor utmaning med 

organisationsformen. Värdstäderna har också haft olika mycket erfarenhet av att arrangera stora 

idrottsevenemang. Erfarenheten beskrivs dock inte enbart som positiv där PLRF menar att vissa 

värdstäder utgått från befintliga rutiner som i arbetet med SM-veckan kanske inte fungerat till 

100 %.  

 

Det kan man väl säga att ju mer vi lär oss, RF tillsammans med värdstäderna 

eftersom vi har kontinuerliga utvärderingar, ju mera vet vi hur det här bör 

fungera och vi kan tala om i god tid att, så här bör det se ut… Idag kan vi ju 

visserligen det här och försöker förmedla det ändå, men det kan göras mycket, 

mycket bättre... (PLRF)  

 

PLRF beskriver vidare att RF nu inlett arbetet med att ta fram en manual för SM-veckan, vilket 

enligt PLRF är något som kommer utveckla SM-veckan ytterligare.  I frågan om struktur och 

rutiner kopplat till den lokala projektorganisationens operativa arbete framgår hos övriga 

informanter delade uppfattningar om hur det har sett ut och fungerat. Avsaknaden av manualer 

och checklistor framgår dock som en betydande faktor, lika så betydelsen av erfarenhet.   

 

Nej, det är ju så att det fanns inga tydliga rutiner och checklistor och så 

vidare, hur vi ska arbeta… Men där såg vi också en utmaning att skapa det 

här och visa på behovet att det kanske finns när det kommer nya värdstäder 

varje år… Vi såg också att vi hade god tid på oss att skapa en projektplan, 

hur vi ska jobba och så, det är också en fördel i det att man får vara med och 
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skapa delaktighet istället för att man får något i handen, att gör så här. Så att 

det är både och, men det kanske ska finnas något förslag på riktlinjer. (PL14) 

 

PL14 upplever med andra ord avsaknaden av manualer även som något positivt för den lokala 

projektorganisationen. Enligt projektbeskrivning 14 skulle en aktivitetsplan upprättas indelat i 

tre faser; förankringsfas, förberedelsefas och genomförandefas. PL14 säger dock senare i 

intervjun att de hade en projektplan, men att de inte fick till någon bra aktivitetsplan. 

 

Det är alltid svårt att veta när man ska göra saker när man aldrig gjort det 

förr. (PL14) 

 

Även PL13 medger att det i deras organisation inte fanns någon tydlig struktur för hur arbetet 

skulle genomföras rent konkret och vem som skulle göra vad.  Det beskrivs emellertid inte som 

någon särskild utmaning i organisationsformen, utan som något som löstes mycket tack vare 

erfarenhet hos samtliga i den lokala projektorganisationen.  

 

Nä det var det som var… det som är svårt det var ju att man fick ett SM sedan 

visste man inte riktigt vem som gjorde vad, men det lär man sig ju ganska 

fort… att genomföra SM-veckan är ju ingen skillnad mot att genomföra ett 

annat event som vi gör dagligen här uppe i [kommun] utan, det är ju bara att 

strukturera upp det. (PL13)  

 

PL12 kopplar ihop det hela med beslutsordningen och framhäver således att den tydliga 

styrningen bidrog till att skapa struktur även för arbetet och hur det skulle genomföras. Vad 

gäller rutiner och struktur för arbetet säger PL12 att det var ganska tydligt, men inte glasklart 

vem som skulle göra vad. Det som enligt PL12 i organisationsformen bidrog till att arbetet 

fungerade bra beskrivs så här:  

 

Ja, det var det att det fanns en tydlighet att RF… Att så här gjorde [kommun] 

och [kommun], det här rekommenderar vi att ni gör… Att den här 

styrgruppen hade ett tydligt mandat på de här övergripande frågorna och att 

vi lokalt hade ganska fritt mandat att göra… Så jag tycker att det var 

lättarbetat på det viset... att det fanns ett mandat på vad man fick och inte fick 

göra. Det tycker jag ändå var rätt bra. (PL12)  
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Tidsaspekten 
I de intervjuer som gjorts framgår att tidsramarna sett olika ut för de respektive SM-veckorna. 

Framför allt så upplevs tidsramarna varit för snäva i Östersund 2012 och Falun 2013, där båda 

projektledarna påbörjade sin anställning cirka nio månader före evenemanget skulle äga rum.   

 

Vi fick ju inte reda på att vi skulle ha det här eventet förrän någon gång i 

mars, april var det klart att [kommun] fick[...]så att vi hamnade liksom… vi 

hamnade fel tidsmässigt. RF fick ju inte igång sin sponsorverksamhet, 

ingenting, ingen struktur, utan... ja det var lite jobbigt men, som tur är, är vi 

vana arrangörer i [kommun] så vi fixade det i alla fall. (PL13) 

 

PL14 däremot, inledde förarbetet med SM-veckan redan våren 2012, alltså nästan två år innan 

evenemanget. Projektledaranställningen och en intensifiering av arbetet påbörjades sedan i 

januari 2013, cirka ett år före deadline. PL14 upplevde således inte tidsaspekten som en lika 

stor utmaning men beskrev ändå att man i större utsträckning skulle hinna sätta upp planer och 

checklistor om arbetet påbörjades tidigare. PL13 beskriver att mer tid skulle ha behövts för 

optimalt kunna få in den ideella kraften och få volontärerna att arbeta på ett annat sätt. PL12 

beskriver att tidsbristen i deras fall kan ha påverkat evenemanget kvalitetsmässigt och betonar 

främst aspekter relaterat till information och marknadsföring.  

 

Där var också problematiken att man inte kunde göra ett program för vilka 

idrotter som skulle vara med förrän i december någon gång, knappt två 

månader innan, inte ens det. Dels skulle man vilja spika vilka idrotter som 

ska vara med mycket tidigare plus att man kan jobba med information och 

marknadsföring [...][invånarna] visste inte riktigt vad det här var förrän det 

var lite för nära inpå. (PL12) 

 

Problematiken beskrivs också i utvärdering 12, där det skrivs att sena förändringar i scheman 

och dylikt leder till merkostnader för kommun och arrangerande föreningar. Det skrivs också 

att kommunen och RF hamnar lite i otakt och att svårigheter uppstår på grund av att RF arbetar 

med flera SM-veckor parallellt. Även i utvärdering 13 uttrycks ett önskemål att få klart program 
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och tider mycket tidigare. Det beskrivs dock som viktigt att kommande värdstäder måste ha en 

förståelse för att programmet är flexibelt in i det sista.  

 

Vad gäller den lokala projektgruppens utformning är de intervjuade projektledarna dock i det 

närmaste överens om att organisationens mänskliga resurser varit tillräckliga. Uppfattningen 

tycks vara att de varit tillräckligt många för att genomföra arbetet, men de framhåller emellertid 

att fler personer borde involverats i arbetet tidigare. I samtliga fall har projektledaren varit den 

enda som varit anställd för att arbeta 100 % med projektet lokalt. För övriga i den lokala 

projektgruppen har arbetet med SM-veckan endast utgjort en del av deras ordinarie tjänst och 

de har således påbörjat arbetet någon gång under hösten vilket sedan intensifierats i takt med 

att genomförandet närmat sig.  

 

PLRF håller med om att tidsaspekten i många fall varit en utmaning för värdstäderna och de 

lokala arbetsorganisationerna, men framhäver däremot att förutsättningarna blivit bättre.   

 

Ja, som den var tidigare så var den ju alldeles för snäv. Vi var ju ute alldeles 

för sent i planeringen för egentligen samtliga värdstäder som ni har pratat 

med där har vi varit för sena i planeringen. Nu börjar vi ju komma in i en 

sådan tidsfas där vi har en väldigt tydlig cykel för olika processer, som vi kan 

skruva på ännu bättre men, det är en helt annan fas med respektive värdstad 

och respektive SM-vecka och det krävs verkligen, det blir ett större och större 

evenemang, ur det perspektivet också. (PLRF) 

 

Dock antyds tidsbristen fortfarande vara en stor utmaning i den organisationsform som SM-

veckan i dagsläget har. Problematiken kopplas framförallt till SM-veckans permanenta 

organisation - RF. I arbetet gentemot de temporära organisationerna i värdstäderna har det enligt 

citatet ovan utvecklats en tydligare cykel för olika processer och samtliga värdstäder utses minst 

två år före evenemanget ska äga rum. Däremot upplever PLRF ett glapp mellan RF och de 

lokala projektorganisationerna. I och med att SM-veckan växer och RF arbetar med fyra 

parallella SM-veckor (två sommar-veckor och två vinter-veckor) så räcker inte RF:s nuvarande 

arbetsorganisation och bemanning till. PLRF menar att detta kan skapa en viss irritation hos de 

värdstäder som är ivriga på att komma igång med sitt arbete.  
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Framför allt så har det ju handlat om tidsbristen och avsaknaden av manualer 

och… jag som övergripande projektledare räcker inte riktigt till. Alltså vi har 

ju fyra städer igång samtidigt för nuvarande, och jag borde kanske kunna 

vara ännu mera tid än vad jag har varit i respektive värdstad och lägga ner 

ännu mera jobb tillsammans med den lokala projektledaren för att det skulle 

bli ännu bättre liksom. Och där kan jag känna att det blir ett glapp ibland och 

det är någonting jag kommer få se över lite i vår framtida 

projektorganisation. (PLRF) 

 

Organisationsformens betydelse för evenemanget 
Av ovan resultat framgår olika faktorer som i den temporära organisationsformen verkar vara 

av stor betydelse för organisationens arbete. Viktigt verkar framför allt vara att de som ingår i 

den lokala projektgruppen besitter rätt kompetens i form av de funktioner som efterfrågas. 

Betydelsefull upplevs också den tydliga beslutsordningen, där samtliga informanter upplever 

att det tydligt framgått vem som haft mandat att besluta om vad. Det går också ur resultatet att 

utläsa faktorer som i den temporära organisationsformen varit av betydelse på så sätt att de i 

större utsträckning påverkat arbetet i de olika projektorganisationerna. Särskilt är det 

tidsaspekten, där tre av fyra informanter uppger att tidsramarna och dess effekter påverkat 

arbetet på ett negativt sätt. Slutligen har avsaknaden av manualer påverkat såväl struktur som 

rutiner i den temporära organisationsformen. Samtliga informanter är överens om att en manual 

skulle kunna bidra till att lösa denna problematik.  

 

Ledarskapet 

 

Den lokala projektledarens roll och uppgifter 
Det framkommer i samtliga intervjuer, projektdirektiv 12 och projektbeskrivning 14 att den 

lokala projektledaren har en väldigt operativ roll. Den har ett ansvar för allting som sker lokalt 

och ser till att tidsplanen hålls och projektet går framåt. Detta förutsätter att den håller ihop alla 

aktörer och aktiviteter samt delegerar ut arbetsuppgifter vid behov.   

 

Det var ju totalansvar för det som skedde i [kommunen], allt man kunde 

påverka lokalt. Det vill säga allt operativt ansvar, förutom det som direkt 

hänfördes till SVT och RF. Och det var allt från att se till att det fanns 

funktionärer, logistik, information och marknadsföring, till viss del boende… 
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Det var mitt ansvar men så kunde jag också delegera ut det. Det som 

projektledare hade för ansvar, man svarar direkt till kommundirektören på 

allt som genomfördes. Och också att vara länken mellan RF och SVT. (PL12) 

 

[Projektledaren] har det övergripande ansvaret att se till att projektet går i 

hamn. Det vill säga se till att projektplanen och budget följs och att 

överenskommelsen med RF och SVT säkerställs. Är sammankallande för 

projektgruppen. Är företrädande i styrgruppen. Samordnar med övriga 

aktörer som exempelvis idrottsföreningar och [kringarrangemang] så 

resurser nyttjas effektivt. (Projektbeskrivning 14) 

 

Samtliga informanter beskriver att på grund av att projektet omfattar så många olika aktörer 

som ska arbeta ihop, krävs det att projektledaren på ett eller annat sätt får med alla i samarbetet. 

Projektdirektiv 12, projektbeskrivning 14 och majoriteten av informanterna tyder på att 

projektledaren ska ha en sammanhållande roll där relationer med övriga aktörer är av stor 

betydelse. PL13 menar däremot att är det viktigt med överenskommelser och formella avtal 

med olika aktörer för att hålla samman projektet och tydliggöra vem som gör vad. PLRF betonar 

projektledarens sammanhållande roll.  

 

…Så att det är ju spindeln i nätet, helt klart. Som jag sa tidigare, den personen 

måste ju ha ett bra kontaktnät, bra relationer inom kommunen, med både 

dittan och dattan. (PLRF) 

 

En viktig del i projektledarens roll som nämns av PL13 och PL14 är fördelning av 

ledningsansvaret. Det vill säga att hela projektgruppen ska vara insatta i projektets helhet så att 

allting inte byggs kring en person. Detta leder till att det alltid finns en “back-up” för 

projektledaren och beskrivs som en kvalitetssäkring för organisationens arbete. 

 

… För att i vissa städer så har projektledaren varit väldigt central och har 

egentligen tagit beslut om man ska sätta på varmvattnet i, eller när bastun 

ska startas… Ja, lite på den nivån. Alltså den har varit väldigt central, 

projektledaren, medan vi har jobbat mer med att lägga ansvar på olika 

personer och projektledaren är sammanhållande. Dels för att minska 
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sårbarheten i organisationen så att inte allt hänger på en person. Så att där 

önskar jag att man skulle ha satt sig ner och sagt så här tänker vi jobba. När 

det gäller den här frågan, så tar man kontakt med den, och sedan med den 

och den. Så att det behöver inte alltid vara projektledaren… (PL14)  

 

Den lokala projektledarens profil 
Vad gäller egenskaper som en projektledare behöver vid ett stort idrottsevenemang som SM-

veckan är informanterna till viss del oeniga. Alla informanter beskriver vissa mjuka, sociala 

egenskaper som projektledaren ska besitta som till exempel att kunna entusiasmera, kunna 

koordinera, få folk att samverka, vara utåtriktad, ha glimten i ögat och att vara ödmjuk. PL13 

menar även att projektledaren ska kunna kombinera mjuka egenskaper med att vara en bra 

förhandlare.  

 

Jag tror du måste kunna idrotten. Och sen måste du ha en, vara ganska tuff i 

förhandlingar, men samtidigt med glimten i ögat, alltså 

omklädningsrumsmentaliteten måste finnas där, den är jätteviktig. Har du 

hållit på med en lagidrott eller varit i ett omklädningsrum, där skäller man 

på varandra och människorna är fly förbannade, när man går utanför rummet 

är det klart att man är kompisar igen. (PL13) 

 

PL13 nämner även att projektledaren måste kunna idrotten medan PL12 anser att projektledaren 

inte får vara för idrottsintresserad för att kunna hålla fokus på uppgiften. PL12 nämner dock 

också att det är viktigt att projektledaren har föreningarnas förtroende. 

 

Och det är en ganska bra liknelse, att du ska självklart ha ett intresse, men 

du ska inte vara en nörd på idrotten. Det funkar säkert men jag tror att det är 

ganska svårt faktiskt… Skulle jag göra något fotbollsevenemang så skulle jag 

nog vara mer intresserad av att titta på matchen än att göra ett bra 

arrangemang. Sedan så ska man ha något grundintresse för det såklart. 

(PL12) 

 

I intervjun med PLRF och i RF:s utvärdering 13 beskrivs betydelsen av projektledarens 

erfarenhet, det vill säga att den bör ha erfarenhet av projekt och projektledning. Projektledaren 

bör även vara känd i kommunen och ha en bredd i nätverket lokalt för att snabbt kunna hitta 
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lösningar på problemen. Det är enligt PLRF och RF:s utvärdering 13 bättre att projektledaren 

är en “event manager” än att den rekryteras internt inom kommunen. Även PL12 säger att det 

är bättre med en neutral projektledare som inte är kommunanställd. 

 

Projektledningen med evenemangsproffs funkar bra och man behöver inte 

kontrollera så mycket. Lite mer orolig för andra SM-veckor där man ibland 

kan sakna det riktiga proffset i ledningen. (RF:s utvärdering 13) 

 

Utmaningar med ledarskapet 
I intervjuerna framkommer ett antal utmaningar som är specifika för ledarskapet i SM-veckan. 

Alla informanter är överens om att samarbetet med de ideella i de lokala arrangörsföreningarna 

är en utmaning för projektledaren. Utmaningen handlar dels om varierande kompetenser och 

erfarenheter hos de ideella föreningarna och deras förbund att arrangera ett idrottsevenemang. 

Detta leder till att de behöver olika mycket hjälp och stöttning. PL12 lyfter även fram 

utmaningen med att ideella föreningar inte styrs av pengar utan att engagemanget istället bygger 

på ett intresse från dem själva. Detta i sin tur leder till en utmaning att motivera den ideella 

kraften och hålla alla på gott humör. I utvärdering 12 beskrivs ett önskemål att skapa en speciell 

stödorganisation för föreningar för att kunna stötta ovana arrangörsföreningar och främja 

samarbetet föreningarna emellan. PL14 menar även att ideella föreningars långsamma 

organisationsform upplevts som en utmaning. 

 

PLRF menar att den största utmaningen med ledarskapet är SM-veckans komplexitet. 

Projektledarens ska i sitt arbete ta hänsyn till många olika aktörers intressen och samtidigt hålla 

ihop helheten. Vidare beskriver PLRF att det för att hantera samarbetet med så många aktörer 

krävs en stor flexibilitet hos projektledaren. 

 

Jaa, alltså det är väl lite balansen mellan att jobba med de lokala 

föreningarna, framförallt i kontakten med dom och så och de 

förutsättningarna som byggs upp för idrotterna att vara med, samtidigt som 

det då finns en massa direktiv från RF och SVT, och där är det ju ganska 

många olika, inte minst från SVT får man inte glömma. Det är jättemycket 

önskemål som har med TV-produktionen att göra. Att få alla de här grejorna 

att hålla ihop och fungera, det är en utmaning. (PLRF) 
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PL14 beskriver en specifik utmaning som har med den lokala projektorganisationen att göra. 

Vid PL14:s SM-vecka användes en befintlig organisation från kommunen där personer 

befintliga funktioner också behöll sina mandat. Det vill säga att vissa strukturer från den 

permanenta organisationen fanns kvar även i den temporära projektorganisationen. PL14 var 

inte chef över sina medarbetare i kommunen till vardags. PL14 hade följaktligen kvar sina 

chefer på kommunen även i arbetet med SM-veckan vilket ledde till en avsaknad av fullt mandat 

vid vissa frågor. 

 

Det finns utmaningar med att man ändå har begränsade befogenheter som 

projektledare. Man är under fritidschefen. Det är också en utmaning, hur 

mycket får jag bestämma och när ska jag gå till min närmsta chef. Men jag 

tyckte att det funkade bra för att vi har haft en bra dialog, jag och 

fritidschefen. Det har aldrig egentligen varit ett problem så, men det också 

lite svårt när man sitter i en sådan här organisation där man har befogenheter 

och man har en chef… Så är inte jag chef över dem. Så att jag kan inte alltid 

styra och säga hur de ska göra... (PL14) 

 

Ledarskapets betydelse för evenemanget 
Det som ovan beskrivs indikerar på att den lokala projektledaren och dess ledarskap får en stor 

betydelse för evenemanget. Även fast den lokala projektledaren har möjlighet att delegera ut 

vissa uppgifter, är det av stor betydelse att denne ser till att sakerna blir gjorda i tid, annars går 

inte projektet framåt. Om inte den lokala projektledaren samordnar och håller ihop det lokala 

arbetet, riskerar evenemanget att inte nyttja de resurser som finns i regionen till fullo. Till 

exempel bör den lokala projektledaren hålla SVT och idrotterna (SF:en och 

arrangörsföreningarna) nöjda för att säkerställa att de ger sitt värdefulla bidrag till evenemanget. 

 

Samarbete och nätverkande 
 

SM-veckans intressenter - arbetet mot intressenter 
Samtliga lokala projektledare anger att de har arbetat med att identifiera för evenemanget 

viktiga intressenter. Intressenterna identifierades utifrån de tjänster som evenemanget ansågs 

vara i behov av som till exempel transporter, boende, marknadsföringsmaterial och sjukvård. 

Vissa av de tjänster som den lokala organisationen är ansvariga för regleras även i 
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överenskommelse kommun/RF. PL14 nämner även att de identifierade intressenter utifrån olika 

perspektiv genom workshops där olika aktörer var med och representerade de olika 

perspektiven. Intressenter som i intervjuerna nämns som de viktigaste att samarbeta med är 

kommunen (PL12), RF + SVT (PL13) och SF:en (PLRF). PL14 beskriver att de, i en workshop, 

rangordnade intressenterna utifrån olika perspektiv. PL14 kommer inte ihåg exakt hur den såg 

ut men nämner till exempel att lokala projektgruppen rangordnade idrotterna som viktigast 

medan destinationsbolaget upplevde besökarna som de viktigaste intressenterna. Samtliga 

informanter nämner även att lokala projektorganisationen arbetar med att täcka övriga 

kostnader genom att hitta sponsorer som vill synas i samband med SM-veckan, vilka därmed 

ses som ännu en intressent.  

 

Ja, alltså jag identifierade vilka som möjligen, utifrån behoven. Så kontaktade 

jag de direkt och besökte dem. Så på det sättet, ja. (PL12) 

 

Det var projektledaren, det var kommunikationsansvarig, 

destinationsansvarig från destinationsbolaget, det var Umeå kommuns 

marknadschef. Sedan så var det en marknadsassistent. Det var vi fem som var 

med [i workshopen], utifrån olika perspektiv… Det var någon från 

idrottsförbundet också.  (PL14) 

 

Ansvarsfördelningen för arbetet med intressenterna beskrivs lite olika av informanterna men 

gemensamt verkar vara att den lokala projektledaren har haft en någorlunda central roll i arbetet. 

De intressenter som den lokala projektledaren arbetade mindre med var (RF:s och SF:s) 

nationella samarbetspartners samt arenornas och lokala föreningarnas egna sponsorer. Endast 

PL14 säger att de hade en tydlig ansvarsfördelning. Detta framgår även i projektbeskrivning 14 

där intressenterna är uppdelade i samverkansgrupperna logistik och logi; tävlingsarenor; 

marknadsföring; media och info samt utbildning och seminarium. Vidare beskrivs att det i den 

lokala projektgruppen satt representanter som var ansvariga för respektive intressentgrupp. 

 

Ja, det hade jag [en ansvarsfördelning gentemot intressenter]. Alltså det var 

ju, vi har ju en organisation redan, en del arbetar redan mot de här 

målgrupperna. För att göra det smidigt så tog vi inte någon annan som skulle 

jobba mot de målgrupperna utan vi nyttjade befintliga strukturer som redan 

finns i organisationen. Och sen så tittade vi på projektorganisationen, vem 
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jobbar mest mot den här målgruppen. Då säger vi tillexempel, journalister, 

de var en målgrupp. Då är det vår kommunikationsansvarig som jobbar mest 

mot de, det var klart hon skulle ha det ansvaret. (PL14) 

 

Samarbete med idrotter, arrangörsföreningar och SF 
Samtliga informanter menar att samarbetet med idrotterna har fungerat bra och de har även 

upplevt samarbetet som viktigt för evenemangets framgång. Samarbetet med de lokala 

arrangörsföreningarna (IF) upplevs vara det som fungerat bäst. Detta framgår även av samtliga 

utvärderingar. Problem och meningsskiljaktigheter beskrivs främst ha uppstått vid samarbetet 

RF-SF och SF-IF när dessa aktörer inte varit överens om vem som ska göra vad eller vem som 

betalar vad. Dessa problem, eller konflikter, fick i många fall den lokala projektledaren lösa. 

 

Nej, alltså föreningarna här… Vi blev nästan som ett eget lag. Det blev, inte 

vi mot de, det menar jag inte. Men det blev en bra sammanhållning. Så att jag 

tycker inte direkt att vi hade något problem med föreningarna... Sedan så var 

det något förbund som ställde till det lite, lite extrapyssel… Varje förening 

har ju lite olika förutsättningar också, beroende på vilken stöttning de får 

från förbundet. Ibland är de inte helt kompatibla med sitt eget förbund, vilket 

var klart en svårighet. Och det hamnade till slut hos mig också, att man skulle 

lösa olika saker, eftersom man inte var överens med sitt eget förbund. Den 

svårigheten fanns ju. (PL12) 

 

Ansvarsfördelningen mellan SF och värdstaden regleras enligt PLRF och överenskommelse 

kommun/RF i skriftliga avtal mellan RF och värdstaden samt mellan RF och SF. Enligt PLRF 

är det bestämt att avtalen och överenskommelserna ska regleras på den nivån och menar således 

att det mellan SF och värdstaden inte bör eller snarare behöver skrivas något direkt avtal. PL13 

uttrycker det lokala samarbetet med SF:en som oerhört viktigt och menar också att avtal bör 

skrivas parterna emellan. Däremot menar PL12 att all kontakt med SF:en bör ske via RF och 

ifrågasätter snarare om det bör finnas ett tydligare avtal mellan SF:en och de lokala 

arrangörsföreningarna. 

 

Föreningarnas och SF:ens varierande engagemang samt erfarenhet och behov av stöttning 

beskrivs som utmaning både av utvärderingarna och av informanterna. PLRF menar att det kan 

uppstå vissa konflikter på grund av detta. Särskilt PL13 betonar betydelsen av tydliga avtal 
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mellan alla inblandade aktörer och menar att de befintliga avtalen är för övergripande. I 

utvärdering 13 beskrivs att ett bra sätt att lösa problematiken är att vara tydlig med att 

föreningen får ett bidrag från kommunen och får sedan själva anordna sin tävling. I vilken 

utsträckning värdstaden ska hjälpa idrotterna med sina tävlingar regleras i överenskommelse 

kommun/RF. 

 

Att deltagande SF garanteras goda praktiska förutsättningar för att kunna 

genomföra sina tävlingar på ett bra sätt och i enlighet med respektive SF:s 

regelverk för SM-tävlingar inom ramen för den från värdstadens angivna 

budget för projektet.  Avtal tecknas mellan Xxxx Kommun och respektive 

SF/förening som reglerar förutsättningarna för marknadsföringssamarbetet 

mellan parterna och kostnadsersättningar för föreningarna. 

(Överenskommelse kommun/RF) 

 

I utvärdering 12, utvärdering 14, RF:s utvärdering 13 och RF:s utvärdering 14 beskrivs att det 

är viktigt att distriktidrottsidrottsförbundet (DF) får en tydligare roll i arrangemanget vilket 

visar sig varit en utmaning. I utvärdering 12 föreslås vidare att DF skulle kunna engagera sig 

mer för att stödja särskilt de föreningar som är ovana arrangörer. 

 

Viktig känsla är att involvera distrikten [DF:en] mycket tydligare och att 

samarbetet ska bli bättre och mer tydlig rollfördelning. (RF:s utvärdering 14) 

 

Lokalt samarbete med kommunen och politiker 
Det framgår i samtliga intervjuer att eftersom RF skriver avtal om värdskapet med kommunen, 

blir kommunen automatiskt involverad i arbetet. Det är ingen informant som upplevt några 

konkreta svårigheter i samarbetet med kommunen men det framkommer att vissa har samarbetat 

i högre utsträckning än andra. PL12, PL14 och PLRF verkar ha haft tätare samarbete och 

upplevt samarbetet som viktigare för evenemangets framgång än PL13. PLRF menar att det är 

viktigt att kommunen har huvudansvaret lokalt så att beslut kan fattas snabbare och enklare. 

 

...Och det kan uppstå problem med ansvarsfördelning och när man inte får 

stöttning från kommunen. Vi vill att kommunen ska ha ansvaret. Sedan så om 

man förlägger ansvaret på destinationsbolaget, det är en helt annan sak. Men 

kommunen har huvudansvaret, det är jätteviktigt… Och där har vi märkt vissa 
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skillnader, hur man jobbar och vad man är van vid. Det kan uppstå där att 

saker och ting inte är förankrade. Destinationsbolag har till exempel inte 

beslutsrätt och sådana saker, då är det svårt att jobba. (PLRF) 

 

PL13 beskriver samarbetet som mer formellt och betraktar kommunen snarare som en finansiär. 

 

Kommunen det var ju dom här som satt i den lokala projektgruppen och sen 

kommundirektören som satt i styrgruppen det var ju dem vi hade kontakt med. 

Men det var ju inga problem, det hade vi skrivit ett avtal, vi hade fått våra 

pengar, vi bara redovisade var vi stod någonstans och sen hade de inga 

synpunkter på det. (PL13) 

 

Samarbete med näringslivet 
Vad gäller samarbete med näringslivet så har lokala projektorganisationerna med vissa 

begränsningar möjligheten att skaffa samarbetspartners och samarbeta med lokala företag.  

 

Värdstaden äger rätt att, efter samråd med RF, ingå samarbeten med 

partners.  SM-veckans titel- och huvudsponsorer samt centrala partners ska 

ha en särställning i förhållande till lokala/regionala partners. 

(överenskommelse kommun/RF) 

 

Samtliga informanter upplever att detta samarbete fungerat relativt bra med tanke på de behov 

och förutsättningar som de lokala projektorganisationerna haft. PLRF menar att samarbetet med 

näringslivet är någonting som är extremt viktigt för att näringslivet ska känna delaktighet och 

underlätta arbetet med arrangemanget. PLRF förklarar vidare att vissa SM-veckor varit mer 

professionella än andra i att jobba mer marknadsmässigt och få intäkter från lokala näringslivet. 

Vissa beskrivs ha utgått från att täcka kostnader för olika tjänster medan andra jobbat mer på 

intäkter. PL14 menar att näringslivet har reagerat positivt på resultaten av evenemanget och att 

det vid arbetet mot näringslivet är viktigt att kunna visa på konkreta resultatsiffror. 

 

Jag upplevde det väldigt bra, och då pratar jag utifrån de 

samverkanspartners vi hade. De var väldigt positiva och intresserade och så. 

Och jag tror nu i efterhand när vi har presenterat resultaten och så, så är de 

ännu mer intresserade av stora idrottsevenemang, för att man se vad de 
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generar för dem ganska konkret. Att så mycket pengar kommer tillbaka 

exempelvis till handeln. Och då ser man också ett intresse, att nästa gång vill 

vi också vara med och sponsra lite grann. Att det är viktigt för dem att det 

kommer evenemang till Umeå. För det gynnar ju dem i slutändan. (PL14) 

 

Intressenternas målsättningar och evenemangets framgång 
På frågan om de externa intressenternas egna målsättningar och dess påverkan på SM-veckan 

som helhet svarar samtliga informanter på liknande sätt. PL12 lyfter fram kommunen och SF:en 

som intressenter med inflytande i evenemanget men i övrigt är informanterna överens om att 

intressenterna inte har några egna målsättningar som påverkar SM-veckan som helhet. 

 

Vi talade ju om för dem vad det fanns för möjligheter när vi kom dit och sen 

om de ville vara med på de här möjligheterna då ställde dem ju upp. De hade 

ju inga andra saker som de ville göra förutom det. Utan vi gav dem ju 

referensramarna och hade en dialog med dem. (PL13) 

 

Däremot menar samtliga informanter att det är betydelsefullt för evenemangets framgång att ta 

hänsyn till intressenternas önskemål och behov. Särskilt SVT upplevs som en intressent som 

har många behov som den lokala organisationen förväntas tillfredsställa. PL12 beskriver att det 

värde som intressenterna levererar till evenemanget också måste levereras tillbaka till dem. 

Vidare beskriver PL12 även att det är viktigt att arrangörsföreningar upplever en nytta av att 

vara med i SM-veckan. PL13 tar en mer formell ställning och menar att alla parter i samarbetat 

ska leverera det som enligt parternas överenskommelse ska levereras. PLRF betonar betydelsen 

av intressenternas bidrag i enskilda tävlingar samt vid kringarrangemang. Även PL14 pratar om 

att leverera värde till samarbetspartners. 

 

Alltså vi tog ju hänsyn till deras önskemål när vi pratade om hur vi ska 

samverka. Alltså, alla samverkanspartners har ju uttryckt att de var mer än 

nöjda och det är ju för att vi har lyssnat på deras behov och hur de vill vara 

med och hur de vill synas. Och så har vi varit väldigt generösa, vi har känt 

att det är bra för framtida samverkan, att hellre bjuda på för mycket än för 

lite. Det måste ju… I och med att de blir nöjda så pratar de om evenemanget 

och samarbetet i positiva termer vilket leder till att fler upplever att det här 
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var bra. Och det blir som en positiv spiral. På det sättet kan man ju säga att 

det har bidragit. (PL14) 

 

Samarbetets betydelse för evenemanget 
Sammanfattningsvis är samarbetet betydelsefullt för evenemanget eftersom SM-veckan är i 

behov av vissa tjänster som olika intressenter kan bidra med. Resultatet visar att samarbete med 

både idrotten, kommunen och näringslivet är nödvändiga för evenemanget då dessa aktörer 

besitter resurser som evenemanget behöver. Av resultatet kan således utläsas att samtliga 

aktörer är betydelsefulla på ett eller annat sätt. Det viktigaste är att den lokala 

projektorganisationen lyckas skapa kontakter och bygga det närverk som ska bära upp 

evenemanget. 

 

Knowledge Management  
 

Kunskapsinhämtning hos de lokala projektorganisationerna 
Det framgår tydligt i samtliga intervjuer att de lokala projektorganisationerna arbetat med någon 

form av kunskapsinhämtning inför det egna arrangemanget. Samtliga informanter berättar att 

större delen information och kunskap inhämtats från RF och från tidigare värdstäder. Två av tre 

lokala projektledare nämner att de själva besökte den SM-vecka som hölls året innan den egna, 

för att tillsammans med projektledaren där få uppleva och lära sig mer om arbetet på plats. Det 

blir också allt vanligare att värdstaden skickar en hel delegation för att uppleva SM-veckan på 

plats året innan.  

 

Ja, det blir mer och mer att man besöker SM-veckan. Man åker delegationer 

för att uppleva SM-veckan på plats året innan för att lära sig om hur 

evenemanget fungerar. Dels de olika funktionerna, de träffar de motsvarande 

funktionerna i arrangerande värdstad. (PLRF) 

 

De utvärderingar som gjorts efter varje SM-vecka beskrivs också ha spelat en viktig roll i 

kunskapsinhämtningen. Samtliga informanter säger att de tagit del av föregående SM-veckors 

utvärderingar och beskriver vidare hur informationen från dessa använts.  
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Ja men det är ju vårat basmaterial som man jobbar med utifrån det. Då fick 

man ju reda på det mesta [...] det är nästan så man känner att 

Riksidrottsförbundet skulle kunna göra en manual för hur det här ska vara 

för det...vi kan inte uppfinna hjulet på nytt allihopa de här värdstäderna utan 

SM-veckan kommer ju se likadan ut 95% av allt är likt, 5% ä beroende på 

vilken stad man är i, vad den har för möjlighet att göra olika saker”. (PL13) 

 

Även PL14 nämner att projektorganisationen använt tidigare utvärderingar som ett slags 

riktmärke, dels för att titta på hur tidigare städer organiserat sig, dels för att titta på vad andra 

uppnått för att sedan formulera egna mål och visioner.  PL14 nämner också att de arbetat mycket 

med att inhämta kunskap från de lokala arrangörsföreningarna.  

 

...Det är så här att jag vet inte hur man arrangerar tävlingar i de här 

idrotterna. Så jag har fått sitta och lyssna hur det går till. Så att visst, jag har 

lärt mig jättemycket. Och det är viktigt för att jag ska få en förståelse för vilka 

behov de har när de genomför sina tävlingar. För det är dem proffs på. 

(PL14) 

 

PL12 säger också att de i deras projektorganisation vände sig till evenemangsforskare för att 

bolla idéer om hur de skulle göra med olika saker. Enligt PLRF är det upp till varje värdstad 

vad man skaffar sig för utbildningar och erfarenheter. PLRF beskriver också att de senaste SM-

veckorna lagt mer energi på att i ett tidigare skede inhämta kunskap, att det är något som ökar 

för varje SM-vecka, för respektive värdstad.  

 

Kunskapsspridning 
PL14 beskriver att informations- och kunskapsspridningen började redan inom den delegation 

som åkte för att besöka SM-veckan året innan. Under besöket samlades personerna med de 

olika funktionerna varje kväll för att berätta om vad de upplevt och vad som var bra att ta med 

sig för att komma igång. 

  

Hur de lokala projektorganisationerna arbetat med att sprida och dela med sig av relevant 

kunskap och information inom organisationen varierar därefter. PL12 utnämner sig själv som 

den i lokala projektorganisationen som inhämtade information och kunskap. Därefter delgavs 

övriga den information som PL12 ansåg att de kunde behöva. PL13 beskriver inget konkret 
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arbete med kunskapsspridning inom organisationen utan menar mer att de som ingick i den 

lokala projektgruppen genom tidigare erfarenheter och arbete med event besatt tillräckligt med 

nödvändig kunskap. Vanligaste sättet att sprida information inom den lokala 

projektorganisationen beskrivs dock av samtliga informanter varit genom kontinuerliga möten, 

där samtliga informanter nämner fysiska möten som den vanligaste mötesformen. Information 

spreds också via mail och en av informanterna uppger att de använt Dropbox som ett verktyg 

för att kommunicera ut relevant information.  

 

Vi hade ju Dropbox eller vad det heter. Alla dokument som jag skrev låg ju 

på ett... på internet så att vem som helst kunde gå in och titta vad som hade 

gjorts. (PL13)  

 

PLRF menar att kunskapsspridningen fungerar bättre och bättre inom den övergripande 

organisationen för varje ny SM-vecka. En anledning till det är att de försökt intensifiera mötena. 

Fysiskt ses de inte oftare, men tack vare teknisk hjälp såsom videokonferensen kan RF 

arrangera tätare möten med den lokala projektorganisationen. PLRF nämner också att de på ett 

liknande sätt försöker arbeta mer och mer i mindre enheter och grupperingar där exempelvis 

RF:s kommunikatör jobbar nära den lokala kommunikatören. Dock finns det fortfarande delar 

i organisationen där kunskapsspridningen inte fungerar optimalt. Denna problematik uttrycks 

redan i utvärdering 9-11 där man såg en stor utmaning i att från RF:s sida kunna säkerställa att 

deltagande SF delar med sig av relevant information till de lokala arrangörsföreningarna. PLRF 

medger att detta är ett glapp som fortfarande existerar.  

 

Där finns det en poäng, absolut. Det skulle jag vilja säga är någonting man 

verkligen borde utveckla. Att nu pratar vi inte om värdstäderna utan 

arrangörsföreningarna och deras erfarenheter om SM från förbunden. Det vi 

överlåter till dem, det skulle vi kunna vara mycket mer noggranna med 

faktiskt, att på något sätt även de erfarenheterna går vidare… Så att där 

känner jag ett glapp som vi inte riktigt har koll på, som vi säkert kan förbättra. 

(PLRF)  

  

Kunskapsöverföring och lagring av kunskap 
Kunskapsöverföring sker på samma sätt som kunskapsinhämtningen. Samtliga informanter 

uppger att nästkommande värdstad varit på plats under den egna SM-veckan och inhämtat 
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kunskap. Även utvärderingarna utgör en viktig del av kunskapsöverföringen. PLRF berättar att 

när idrotterna gjort sin utvärdering, SVT sin, RF sin och kommunen sin, så ses alla parter för 

en gemensam genomgång av vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra, vad som 

kan utvecklas och bli bättre till nästa genomförande. Efter denna genomgång sker sedan en 

formell överlämning till kommande värdstad i form av utvärderingar som gjorts och även ett 

öppet ekonomiskt bokslut. PL14 uttrycker att deras projektorganisation haft en öppen syn på 

kunskapsöverföring och i utvärdering 14 föreslås även att uppdraget som värdstad bör inkludera 

att ett mentorskap för kommande värdstad.  

 

Ja, där tittade vi till exempel på att en del hade varit organiserade under ett 

destinationsbolag, vilket gjorde också att alla deras dokument inte är 

offentliga, så en del valde att inte dela med sig av vissa dokument, av de 

tidigare värdstäderna. Och redan där kände vi att vi ska vara öppna, vi ska 

dela med oss av det här… För det vinner vi på.  (PL14) 

 

Vad gäller lagring av kunskap ser samtliga informanter att såväl staden och de lokala 

föreningarna genom evenemanget tagit lärdom och skaffat kunskap inför framtida evenemang. 

PL12 och PL13 uppger inget formellt sätt för att lagra kunskap bortsett från de personliga 

erfarenheterna. PL14 däremot beskriver att de försökt dokumentera väldigt mycket och att de 

sammanställt en hel pärm som kan vara behjälplig vid kommande evenemang. PL14 menar 

vidare att de nu skapat en organisation för evenemang i staden, där PL14 också sitter med och 

kan överföra sina erfarenheter.  

 

Och också att vi har bevarat kunskapen i organisationen [...] Vi har inte köpt 

in någon av de här tjänsterna och så försvinner de. Utan de finns kvar ifall vi 

ska ha fler evenemang av liknande karaktär… Så det tycker vi har varit bra. 

(PL14) 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var sammanfattat att ur ett organisations- och ledningsperspektiv 

studera och bidra med kunskap om hur organisationer i stora idrottsevenemang arbetar samt 

belysa vilken betydelse detta arbete har för evenemanget. Nedan följer inledningsvis ett avsnitt 

där resultatet och studiens frågeställningar diskuteras i relation till tidigare forskning. För att på 

ett omfattande sätt besvara syftet, analyseras därefter resultatets alla delar i relation till de 

projektstrategier som tidigare forskning indikerar vara fördelaktiga för liknande projekt. 

Kapitlet avslutas med en metoddiskussion samt ett stycke med reflektioner kring framtida 

forskning.  

 

Den temporära organisationens komplexitet och utmaningar  
Den bild som skapats är att SM-veckans övergripande projektorganisation både är unik och 

komplex - liksom hela evenemanget. Den lokala projektorganisationen beskrivs vara en 

temporärt tillsatt arbetsgrupp vilken i den övergripande projektorganisationen ska samarbeta 

med ett flertal lokala aktörer samt permanenta organisationer på nationell nivå, såsom RF och 

SVT. Lokala projektorganisationen tolkas således besitta de särdrag som enligt Deery och Jago 

(2006) och Westerbeek (2006) gör organisationer för idrottsevenemang speciella. Precis som i 

litteraturen är egenskaper som “flexibel” och “dynamisk” återkommande begrepp i 

beskrivningarna av de lokala projektorganisationerna.  

 

Det som i resultatet framkommer i beskrivningarna och uppfattningarna av de lokala 

projektorganisationerna stämmer också väl överens med Tyssen et al. (2003) beskrivningar av 

temporära organisationer och dess karaktäristiska som leder till ett antal utmaningar. Liksom i 

litteraturen beskrivs tidsaspekten och tidsramarna varit en utmaning som påverkat de respektive 

organisationernas arbete i olika utsträckning. Snäva tidsramar har framför allt orsakat problem 

relaterat till marknadsföring och i vilken utsträckning man haft tid att förankra evenemanget i 

staden. Majoriteten av informanter och utvärderingar uttrycker också upplevda problem med 

att diverse scheman och program inte kunnat spikas i tid, vilket enligt vår uppfattning kan ha 

lett till en hel kedja av utmaningar för organisationen att hantera. Förseningar och förändringar 

i schemat leder enligt PL12 inte bara till operativa utmaningar utan även merkostnader för både 

kommun och arrangerande föreningar. Positivt är enligt våra tolkningar att detta utvecklats från 

år till år och tidsaspekten upplevs i dagsläget inte som en lika stor utmaning för värdstäderna 

och de lokala projektorganisationerna. Däremot uttrycker PLRF tidsaspekten som en fortsatt 
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stor utmaning vilket beror på att evenemanget vuxit och att RF:s permanenta organisation inte 

längre räcker till. En förutsättning för att genomföra SM-veckan är enligt vår tolkning av 

resultatet inte bara att värdstaden utses i god tid, utan också att RF i ett tidigt skede kan avsätta 

tid och resurser för att stödja värdstaden och den lokala projektorganisationen då arbetet inleds. 

Om RF skulle kunna inleda arbetet med varje värdstad i ett tidigare skede, skulle också fler 

personer i den lokala projektorganisationen kunna involveras i arbetet tidigare.  

 

Tyssen et al. (2013) beskriver också att temporära organisationer ofta kopplas ihop med unika 

åtaganden vilken gör att dessa i jämförelse med permanenta organisationer kan sakna rutiner 

för hur arbetet ska genomföras rent konkret. Uppfattningen är att SM-veckan för samtliga 

studerade projektorganisationer kan ses som ett unikt åtagande, då evenemanget arrangerades 

för första gången i de olika städerna och ingen i de respektive lokala projektorganisationerna 

hade tidigare arbetat med SM-veckan. Resultatet visar således varierade uppfattningar om 

huruvida det funnits tydliga rutiner eller ej. Intressant är att PL12 upplevt att det funnits 

någorlunda tydliga rutiner, medan PL14 menade att det inte fanns några befintliga rutiner att 

arbeta efter. En förklaring till denna utveckling kan vara att PL12 endast hade en värdstad att 

ta efter medan PL14 hade en mängd utvärderingar och förslag från tidigare värdstäder att titta 

på för att se hur man kunde gå tillväga. PL14 såg dock detta som en utmaning i positiva termer, 

där skapandet av rutiner var något som kunde bidra till att skapa delaktighet och 

sammanhållningen i den lokala organisationen. Resultatet visar dock att det inte i någon av de 

tre studerade SM-veckorna funnits någon tydlig aktivitetsplan, åtminstone inte som denna 

studie fått ta del av, vilket enligt vår tolkning kan bero på att det inte funnits några tydliga 

rutiner för vem som skulle göra vad. Denna tolkning styrks också av att samtliga informanter 

upplevt avsaknaden av manualer som en utmaning i organisationsformen.   

 

En annan utmaning i temporära organisationer beskrivs enligt Tyssen et al. (2013) vara 

förhållandet till den permanenta organisationen eller ägaren av projektet. Unikt för SM-veckans 

lokala projektorganisationer är att de, som vi uppfattar det, arbetar i förhållande till flera 

permanenta organisationer. Dels har vi ägarna av SM-veckan, RF och SVT. Även 

Specialförbunden kan ses som någorlunda permanenta organisationer då flera av dem 

medverkat vid samtliga av de studerade SM-veckorna. Beroende på hur de lokala 

projektgrupperna organiserats lokalt kan även kommunen ses som en permanent organisation. 

Ett exempel på detta är PL14 som beskriver att hela den lokala projektorganisationen 

rekryterades internt inom kommunen, en organisation som också är tänkt att användas i arbetet 
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med kommande evenemang. Detta kan i sig också ha lett till att denna organisation haft en bra 

stöttning från kommunen i stort.  

 

Hur självständigt den temporära projektorganisationen tillåts arbeta i förhållande till den 

permanenta organisationen är något som enligt Tyssen et al. (2013) kan påverka tydlighet av 

både roller, struktur och hierarkier för beslutsfattande. Informanternas beskrivningar av den 

övergripande projektorganisationen skiljer sig ibland åt, både mot varandra och mot det som 

skrivs i projektdirektiv 12 och projektbeskrivning 14. De olika konstellationerna benämns i 

olika termer vilket leder till en viss förvirring i ett försök att förstå hur organisationsstrukturen 

sett ut. Överlag är styrgruppen och lokala projektgruppen de delar av projektorganisationen som 

fokuseras, där uppfattningarna om styrgruppen är gemensam medan uppfattningarna om den 

lokala projektgruppens roll skiljer sig åt. Detta kan bero på att det inte finns några strikta 

riktlinjer om hur det lokala arbetet bör utformas.  

 

Det som i samtliga studerade SM-veckor tycks ha varit av stor betydelse för arbetet i den 

temporära organisationsformen är beslutsordningen. Samtliga informanter upplever att det 

funnits tydliga mandat för vem som fått besluta om vad, såväl inom den lokala projektgruppen 

som i förhållande till de permanenta organisationerna. Tolkningen är således att en tydlig 

beslutsordning som enligt Tyssen et al. (2013) kan vara en utmaning för den temporära 

organisationen att upprätta, har inte upplevts som någon utmaning i SM-veckans fall.  

 

Tyssen et al. (2013) nämner slutligen den temporära organisationens sammansättning som en 

avgörande egenskap vilken kan leda till särskilda utmaningar. En tolkning som görs, är att RF 

som permanent organisationen försöker skapa struktur i den lokala projektorganisationen 

genom att föreslå dess utformning. RF ger förslag på vilka funktioner som bör ingå, därefter 

har värdstaden fria händer att själva utforma sin lokala organisation. Det som verkar vara av 

högsta betydelse i sammansättningen av den lokala projektorganisationen är att personerna 

rekryteras utifrån dess funktioner, eller rättare sagt nyckelkompetenser. I samtliga SM-veckor 

har projektledaren varit den enda i lokala projektgruppen som arbetat heltid med projektet. För 

övriga beskrivs uppdraget ha utgjort en liten del av deras befintliga tjänst. Huruvida personerna 

känt varandra sedan innan har varierat. Detta är samtliga faktorer som enligt Tyssen et al. (2011) 

kan försvåra arbetet med att skapa och främja sammanhållning och samarbete i den temporära 

organisationen. Oavsett om personerna i de lokala projektgrupperna känt varandra sedan innan 

eller ej beskrivs inga problem med varken samarbete eller sammanhållning i de lokala 
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projektorganisationerna. Detta kan bero på att de arbetar nära varandra och har en ständig 

dialog.  

 

Projektledarrollen - spindeln i nätverket 
Emery (2010) menar att kombinationen av egenskaper som behövs för att leda ett 

idrottsevenemang är väldigt bred. Resultatet visar likaså att den lokala projektledarens roll i 

SM-veckan är komplex. Å ena sidan har den lokala projektledaren ett stort ansvar för det 

praktiska arbetet lokalt och för att driva projektet framåt enligt tidplanen.  Å andra sidan är det 

upp till varje lokal projektledare att själv dela upp och delegera ut det lokala arbetet på det sätt 

som projektledaren anser fungerar bäst. Att två av informanterna föreslår delat ansvar, istället 

för en alldeles för central projektledare, kan också vara en indikation på SM-veckans 

komplexitet. Det vill säga att precis som Parent et al. (2009) skriver, visar resultatet att i 

idrottsevenemangens komplexa kontext, är det av största vikt att den lokala projektledaren 

samarbetar och har en fungerande dialog med evenemangets alla interna och externa aktörer. 

Att den lokala projektledaren är “spindeln i nätet”, har ett brett nätverk och bra relationer lokalt 

stämmer överens med resultatet som presenteras av Parent et al. (2009), där författarna menar 

att nätverkande är den viktigaste egenskapen för lokala projektledare vid stora 

idrottsevenemang.  

 

De egenskaper eller färdigheter som informanterna ser som viktiga hos den lokala 

projektledaren kan alla mer eller mindre kopplas till tidigare forskning inom området. 

Egenskaper som att kunna entusiasmera, få folk att samverka, vara utåtriktad, ödmjuk och att 

ha “glimten i ögat” stämmer överens med tidigare forskning. Parent et al. (2009) beskriver 

kommunikation och nätverkande som viktiga faktorer medan Emery (2010) menar att 

kommunikation och teamarbete är betydelsefulla egenskaper hos projektledaren. Precis som 

tidigare forskning (Emery, 2010; Parent et al., 2009) visar resultatet att den lokala 

projektledaren ska kunna koordinera och organisarera det lokala arbetet. Även 

förhandlingsförmåga är en för den lokala projektledaren viktig egenskap som lyfts fram både i 

denna studies resultat och tidigare forskning (Emery, 2010). Huruvida den lokala projektledaren 

bör besitta ett idrottsintresse och idrottsspecifika erfarenheter diskuteras inte i någon större 

utsträckning i tidigare forskning men både Emery (2010) och Parent et al. (2009) menar att 

idrotterna utgör en viktig intressentgrupp som projektledningen ska kunna samarbeta med. En 

tolkning är därför att det kan finnas ett visst behov av idrottsintresse och även kunskap om 

idrotten hos den lokala projektledaren för att samarbetet ska fungera optimalt.  
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När det gäller frågan om ett “evenemangsproffs” är att föredra före kommunanställd i valet av 

projektledare indikerar resultatet på att det allra viktigaste är att den lokala projektledaren 

besitter en viss erfarenhet av arbete som projektledare. Att en “neutral” projektledare som 

samtidigt har trovärdighet och är känd i kommunen skulle kunna vara det optimala valet till den 

lokala projektledarposten styrks av Parent et al. (2009) som menar att ledaren både ska ha 

trovärdighet i värdstaden samtidigt som den effektivt ska kunna hantera ekonomi, personal, 

media och evenemangets påföljder. Vår tolkning är att en erfaren och professionell event-

manager kanske har bättre chans att uppfylla dessa krav, jämfört med en kommunanställd som 

anlitas som projektledare för ett enstaka evenemang. Dock beskriver Parent et al. (2009) vidare 

att den lokala projektledaren bör ha bra lokala relationer med kommunen och politikerna vilket 

enligt vår tolkning är någonting som en kommunanställd projektledare med stor sannolikhet 

har. Nackdelen med en kommunanställd projektledare, kan enligt resultatet vara de begränsade 

befogenheter som beror på dennes parallella ordinarietjänst hos kommunen. Detta kan tala för 

en neutral projektledare. 

 

En tolkning kan vara att en projektledare någonstans mittemellan en helt neutral och en 

kommunanställd projektledare skulle kunna vara den mest fördelaktiga för evenemanget. 

Fördelen med ett ”utomstående” evenemangsproffs med mycket erfarenhet, kan vara att den är 

van vid att driva ett tidsbegränsat projekt som SM-veckan. Nackdelen däremot kan vara att en 

sådan projektledare kanske saknar de nödvändiga kontakterna och relationerna med kommun 

och politiker som behövs för att få tillgång till de resurser som evenemanget behöver. Till de 

resurser som projektledaren behöver ha tillgång till, hör även de kunskapsresurser som olika 

aktörer i nätverket besitter. Ledarens profil får således även betydelse i huruvida den har 

tillgång till för evenemanget nödvändig kunskap.  

 

Den första specifika ledarskapsutmaningen som framgår av resultatet, hantering av den ideella 

kraften, lyfter även Parent et al. (2009) fram. Utmaningar med hantering av den ideella 

personalens varierande kompetensnivåer och med att hitta ett sätt motivera dem identifieras 

även av Parent et al. (2009) där författarna föreslår att det är viktigt att den lokala projektledaren 

visar uppmärksamhet och ger beröm till medarbetarna för att höja arbetsmotivationen. Vidare 

beskriver författarna att projektledaren med goda lokala relationer har möjlighet att rekrytera 

de lämpligaste personerna för att arbeta med evenemanget vilka bör vidareutbildas om det 

behövs. I resultatet av denna studie lyfter, precis som Parent et al. (2009), en informant fram 

flexibilitet som en nyckelegenskap hos den lokala projektledaren. Denna egenskap blir särskilt 
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viktig vid arrangerandet av SM-veckan eftersom det finns så många olika aktörer med olika 

viljor och önskemål som projektledaren behöver ta hänsyn till och hantera. Den lokala 

projektledaren måste då vara flexibel och kunna hitta snabba lösningar på de problem och 

konflikter som kan uppstå.  

 

Slutsatsen som kan dras är att den lokala projektledarens betydelse för evenemanget verkar vara 

väldigt stor då det är den som står i centrum och försöker hålla ihop evenemangets nätverk. 

Oavsett om det är genom formella överenskommelser eller goda personliga relationer, är det av 

stor betydelse att den lokala projektledaren ser till att samtliga aktörer samverkar och ger sina 

resurser till evenemangets förfogande. Oberoende av om det är de ideellas arbetskraft eller till 

exempel kommunens avlönade personal, är det viktigt att den lokala projektledaren hittar ett 

sätt att få de att bidra med sina arbetsinsatser.  

 

Nätverkets uppbyggnad och betydelse  
Precis som tidigare forskning (t.ex. Emery, 2010; Kapladiniou et al., 2013; Parent 2008; Parent 

et al. 2009 & Parent, 2010), indikerar resultatet av denna studie på att ett samarbete med olika 

aktörer och hantering av evenemangets komplexa intressentnätverk är av stor betydelse för 

evenemangets framgång.  

 

Att informanterna har väldigt olika uppfattningar om vilka som är intressenter och även vilka 

som är de starkaste intressenterna för SM-veckan är intressant. Det framgår tydligt att alla 

informanter har arbetat med att identifiera och i vissa fall även med att rangordna intressenterna 

inför evenemanget. De intressenter som lyftes fram som starka var kommunen, RF, SVT, SF:en 

och idrotterna. Samtliga informanter nämner också intressenter i form av de sponsorer som vill 

synas i samband med SM-veckan. Det intressanta med detta, enligt vår tolkning, är den otydliga 

gränsdragningen mellan vad som betraktas som intressent och arrangör. Det vill säga att 

samtliga intressenter som upplevdes som starka externa intressenter av en informant, verkade 

upplevas som en arrangör av en annan. Detta blir särskilt intressant i förhållande till det som 

Parent et al. (2009) skriver om intressenter. Författarna menar nämligen att stora 

idrottsevenemang har tre viktiga intressentgrupper som ska ingå i projektledarens eller 

ledningsgruppens nätverk: idrott, kommun/politik och näringslivet. Författarna är även tydliga 

med att det inte behöver vara den lokala projektledaren som har goda relationer med alla 

intressenter utan det viktigaste är att ledningsgruppens nätverk omfattar dessa tre grupper. En 

indikation på sådant tankesätt visar PL14 som i intervjun beskriver en ansvarsfördelning vid 
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intressentarbetet där de nyttjade befintliga kontakter som ledningsgruppen hade med olika 

intressenter. Övriga informanter verkar mena att det framförallt var den lokala projektledaren 

som hade kontakt med intressenterna. Detta indikerar på att det skulle vara fördelaktigt med en 

bredare ansvarsfördelning där fler i ledningsgruppen nyttjas i arbetet mot olika intressenter.  

 

Parent et al. (2009) menar att de tre intressentgrupperna (idrott, kommun/politik och näringsliv) 

i hög utsträckning bör vara involverade och engagerade i evenemanget. Vad gäller samarbetet 

med idrotten, tycks enligt resultatet i denna studie uppstå problem i samarbetet med de 

nationella idrottsförbunden (RF & SF:en), problem som främst beskrivs handla om otydligheter 

i överenskommelserna. Det verkar finnas olika åsikter om det behövs och bör skrivas ett avtal 

även mellan värdstaden och SF:en. Resultatet visar även att informanterna är oeniga om hur 

mycket kontakt den lokala organisationen bör ha med SF:en. Oenigheter om hur mycket kontakt 

den lokala organisationen bör ha med SF:en kan tolkas ha lett till otydliga ansvarsområden och 

riktlinjer vad gäller samarbetet med idrotterna. Detta i sin tur kan ha lett till att de respektive 

mästerskapstävlingarna som föreningarna tillsammans med SF:en arrangerar, kanske inte blev 

så bra som de med ett optimalt samarbete skulle kunna bli. Kopplat till Parent et al. (2009) och 

Emery (2010) som båda betonar betydelsen av samarbete med idrotterna verkar det som att 

kontakten med SF:en bör vara tätare och en tolkning är också att SF:en bör omfattas av den 

lokala ledningsgruppens nätverk. Resultatet visar även att DF:en inte har haft någon tydlig roll 

vid de studerade SM-veckorna. Parent et al. (2010) menar att ett viktigt syfte med att få med så 

många aktörer som möjligt i nätverket är att få tillgång till alla mänskliga och materiella resurser 

som evenemanget kan behöva. DF:en kan ses som en sådan aktör med behövliga resurser som 

de lokala projektgrupperna på grund av otydligheten, möjligen inte har haft full tillgång till. 

 

Vad gäller samarbetet med den andra aktören som Parent et al. (2009) tar upp, kommunen, är 

SM-veckan unik i den meningen att kommunen involveras automatiskt. Kommunen skriver 

avtal med RF och är således på papper den lokala huvudarrangören. Enligt Emery (2010) 

däremot är de viktigaste intressentgrupperna media, investerare och idrott. Resultatet visar att 

kommunen i stor utsträckning finansierar SM-veckan, vilket betyder att kommunen även kan 

betraktas som en investerare. Resultatet indikerar även på att, oavsett om den lokala 

projektledaren betraktat kommunen som en arrangör, en intressent eller en investerare, har 

samarbetet fungerat bra och de lokala projektorganisationerna har fått den lokala stöttningen 

som behövs. PLRF:s uttalande om att det är viktigt att fortsätta förlägga huvudansvaret hos 
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kommunen, kan tolkas som en indikation på att den kommunala stöttningen och acceptansen 

upplevs som betydelsefulla framgångsfaktorer för evenemanget. 

 

Resultatet indikerar på att informanterna är relativt nöjda med samarbetet med näringslivet men 

indikerar även på vissa behov av förbättring. PLRF menar att samarbetet med näringslivet har 

fungerat tillräckligt bra för att möta SM-veckans behov av olika tjänster, men menar samtidigt 

att det finns utrymme att arbeta på ett mer professionellt sätt för att också få in intäkter till 

evenemanget - inte bara arbeta för att täcka kostnaderna. Detta kan kopplas till Emery (2010) 

och Parent et al. (2009) som hänvisar till stora idrottsevenemangs ökande behov av finansiella 

resurser och betonar betydelsen av arbetet gentemot näringslivet. Om SM-veckan fortsätter 

växa tror vi att de finansiella resursbehoven kommer att öka ytterligare vilket leder till att ett 

mer professionellt arbete gentemot näringslivet krävs. 

 

Parent et al. (2009) beskriver även hur evenemangsledningens nätverk bör se ut. Författarna 

föreslår att nätverket ska vara brett samtidigt som nätverkets huvudfokus ska vara 

evenemangets framgång. Det är alltså av stor betydelse även för SM-veckan att intressenterna 

är många i antal och att deras målsättningar inte konkurrerar med evenemangets målsättningar. 

Trots att samtliga informanter menar att det är viktigt att hänsyn till intressenternas önskemål 

och behov, indikerar resultatet inte på några svårigheter med konkurrerande målsättningar från 

externa intressenter. Däremot är en tolkning att den lokala projektledningens nätverk skulle 

kunna utökas till att omfatta ännu fler aktörer från näringslivet samt även DF:en och SF:en i 

högre utsträckning 

 

Sammanfattningsvis verkar denna studie indikera på ett liknande resultat som det som föreslås 

av Parent et al. (2009). Det vill säga att den lokala projektledarens roll är att vara en 

kompromissare som har en kontinuerlig dialog med olika aktörer i evenemangets omgivning 

och försöker balansera och samverka de olika aktörernas viljor och behov. Vår tolkning är att 

SM-veckan är ett evenemang som ingen av de inblandade aktörerna skulle kunna arrangera på 

egen hand. Det är därmed av stor betydelse att de olika aktörerna samverkar och att 

evenemangets framgång ses som en gemensam målsättning för samtliga aktörer i evenemangets 

nätverk. Ansvaret för att samarbetet fungerar faller oftast på den lokala projektledaren som ska 

vara spindeln som håller ihop det komplexa nätverket. 
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Hantering av nätverkets kunskapsresurser 
Utifrån denna studies resultat går det enligt vår uppfattning att dra många paralleller mellan 

SM-veckans organisation och nätverksorganisationen, vilken Van der Spek och Sijkervet 

(2005) föreslår som en av de organisationstyper som med fördel kan och bör arbeta med 

Knowledge Management. Enligt författarnas definition ingår i denna typ av organisation 

flertalet organisationer eller företag som tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. SM-

veckans organisation beskrivs återkommande i resultatdelen i enlighet med denna definition. 

Ghaffar et al. (2012) skriver också att KM blir allt viktigare i växande idrottsevenemang där 

det anses betydelsefullt att sprida kunskap både inom organisationen och till kommande 

evenemang. I resultatet framgår SM-veckans utveckling över tid, där särskilt PLRF uttrycker 

evenemangets stora tillväxt. Enligt vår uppfattning har samtliga studerade projektorganisationer 

arbetat väldigt bra med det som enligt Lindner och Wald (2011) inkluderas i begreppet 

Knowledge Management. Samtliga informanter uppger att de på något sätt inhämtat kunskap 

inför det egna evenemanget. Relevant information hämtas vanligen från RF, genom att besöka 

SM-veckan året innan samt genom att ta del av föregående SM-veckors utvärderingar. Samtliga 

metoder och tillvägagångssätt indikerar på en bra kunskapsspridning och kunskapsöverföring 

mellan de olika värdstäderna, samt mellan RF och de lokala projektorganisationerna. Detta 

stämmer väl överens med det som enligt Lindner och Wald (2011) bör inkluderas i KM-arbetet 

i de fall en temporär organisation samexisterar med en permanent organisation. Den temporära 

organisationen beskrivs enligt författarna ha en betydande roll för den permanenta 

organisationens (i detta fall RF:s) kunskapsbas, vilket de enligt våra tolkningar av resultatet 

också har. I resultatet går det också att se en utveckling av evenemanget som förmodligen 

åstadkommits till följd av KM-arbetet. Exempelvis tycks RF, men också de lokala 

projektorganisationerna tagit del av utvärderingar från föregående värdstäder för att åtgärda 

diverse förbättringsområden. I likhet med den modell (se figur 5) som Lindner och Wald (2011) 

presenterar för Knowledge Management i temporära organisationer sker ett liknande 

kunskapsutbyte i SM-veckans organisation (se figur 6). Det kunskapsutbyte som enligt 

resultatet inte verkar prioriteras är det mellan vinter- och sommarveckor, något vi tror skulle 

kunna involveras i större utsträckning.  
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Figur 6 Knowledge Management i SM-veckans organisation, anpassad från (Lindner & Wald, 

2011). 

 

Av resultatet går det också att se några övriga metoder för kunskapsinhämtning, däribland när 

PL12 beskriver att de vänt sig till evenemangsforskare för att bolla idéer. En uppfattning är att 

det troligen finns en mängd ytterligare metoder för att inhämta kunskap som skulle kunna bidra 

till att utveckla evenemanget ytterligare. Vår tolkning är att kunskap om evenemang bör finnas 

tillgänglig i samtliga värdstäder. En grundläggande förutsättning tror vi är att de lokala 

projektorganisationerna avsätter både tid och resurser för att inhämta denna kunskap.  

 

Utifrån resultatet har vi också försökt identifiera faktorer hos de lokala projektorganisationerna 

vilka enligt Lindner och Wald (2011) är att betrakta som särskilt viktiga för att främja arbetet 

med Knowledge Management i temporära organisationer. Enligt våra tolkningar framgår en 

viss skillnad i hur man sett på KM och vilken inställning man i de olika lokala projektgrupperna 

haft, särskilt till att sprida, lagra och överföra kunskap. PL14 nämner att de i ett tidigt skede 

beslutade att de ville vara väldigt öppna med den information, kunskap och erfarenhet som 

evenemanget resulterade i. Dels för att hjälpa kommande SM-veckor, dels för att hjälpa 

kommande evenemang i den egna staden. PL14 betonar att de nu skapat en organisation för 

evenemang i staden och att bevara kunskapen inom organisationen ses som ett framgångsrecept. 
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PL13 däremot indikerar att kunskapsspridningen inom den lokala projektorganisationen inte 

upplevdes särskilt nödvändig då samtliga i gruppen hade en oerhörd erfarenhet av att arbeta 

med evenemang. PL12 menar vidare att kunskap inhämtades och fördes sedan vidare och ut i 

organisationen i den mån och utsträckning PL12 själv ansåg att det behövdes. Det är i enlighet 

med Tyssen et al. (2013) en viktig framgångsfaktor att ledningen i den temporära 

organisationen engagerar sig i, värdesätter, samt avsätter tid och resurser till arbete relaterat till 

KM. Det föreslås i utvärdering 14 att kunskapsöverföring till kommande evenemang bör ingå i 

värdstadens uppdrag. Positivt är enligt vår uppfattning att resultatet indikerar på att RF är 

medvetna om betydelsen av att arbeta med KM. Tolkningen är att RF aktivt arbetar med att 

förbättra KM-arbetet, där ett konkret exempel är att de försökt effektivisera 

kunskapsspridningen genom att intensifiera mötena och arbeta i mindre enheter. 

 

Resultatet visar sammanfattat att arbetet med kunskapsinhämtning, kunskapsspridning och 

kunskapsöverföring fungerat och fungerar bra, vilket är imponerande med tanke på 

organisationens komplexa utformning. Det som dock framgår som en utmaning i 

organisationen är kunskapsöverföringen mellan SF:en och de lokala arrangörsföreningarna. Här 

framgår av resultatet ett glapp som RF inte riktigt har kontroll över i dagsläget. Uppfattningen 

är att samarbetet och dialogen mellan RF, lokal projektgrupp, SF och lokala arrangörsföreningar 

skulle kunna optimeras. Det verkar vara så att RF i den befintliga organisationsformen står för 

kontakten med SF:en, medan lokala projektgruppen för dialog med de lokala 

arrangörsföreningarna (IF). Det är således ingen av dessa aktörer som har något tätare 

samarbete med både SF och IF. På grund av detta kan det enligt vår uppfattning vara svårt att 

säkerställa det KM-arbete som sker mellan SF och IF.  

 

Projektstrategin 
Enligt den definition av projektstrategi som Artto et al. (2008) har formulerat kan begreppet 

projektstrategi tolkas omfatta mycket av det som denna studie behandlar. Organisationsformen, 

ledarskapet, nätverkande och samarbete samt Knowledge Management är alla områden som 

styrs av strategivalet. Vår tolkning om vilken projektstrategi som anses mest fördelaktig vid 

stora idrottsevenemang som SM-veckan grundas således på tidigare forskning i relation till 

studiens resultat.  
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Vad gäller de två dimensioner som enligt Artto et al. (2008) styr strategivalet, är uppfattningen 

att SM-veckans lokala projektorganisationer verkar relativt autonoma i förhållande till 

projektets ägare. Autonomin begränsas dock av det avtal som värdstaden skriver med RF. 

Utöver detta avtal som styr den lokala projektorganisationen direkt uppifrån, styrs den även 

exempelvis av SF:ens, SVT:s och kommunens krav. Graden av autonomi hamnar således enligt 

våra tolkningar någonstans mellan hög och låg, beroende på hur den lokala 

projektorganisationen väljer att betrakta situationen. Resultatet indikerar på att samtliga 

informanter förutom PL13 betraktar graden av autonomi som relativt låg. Resultatet visar även 

att de lokala projektledarna upplever att projektet har flera starka intressentorganisationer. 

Lämpligaste projektstrategin enligt matrisen i Artto et al. (2009) skulle då för SM-veckans 

organisation vara “strong leader” eller “flexible mediator”. Den största skillnaden mellan dessa 

två handlar om projektets målsättningar och synen på framgång. “Strong leader” har större 

fokus på projektets egna, inifrån formulerade, målsättningar som framgångsfaktor medan 

“flexible mediator” formulerar projektets mål och bedömer dess framgång i kontinuerlig 

relation till projektets intressentnätverk. 

 

Resultatet verkar indikera på att det av Svensson och von Otters (2001) projektstrategier 

(planerings-, aktiverings- och nätverksstrategi) är nätverksstrategin som är den mest lämpliga 

för SM-veckan. Det framgår tydligt, att för ett så stort idrottsevenemang ska kunna genomföras 

krävs det också ett väldigt engagemang av många olika aktörer. En stor del av engagemanget 

är dessutom frivilligt. Drivkraften att vara med i projektet är, precis som Svensson och von 

Otter (2001) beskriver, de inblandades gemensamma intressen. Styrningen i de lokala 

projektgrupperna beskrivs av de flesta informanterna som relativt horisontell inom de ramverk 

som RF sätter för projektet. RF har däremot inte några tydliga mål eller visioner för hur utfallet 

av projektet ska se ut lokalt, utan det får de lokala projektorganisationerna själva formulera. 

Resultatet indikerar även på att det sker en kunskapsspridning mellan nätverkets olika delar 

vilket även enligt Svensson och von Otter (2001) är en fördel med nätverksstrategin. En 

tolkning kan således vara att de lokala projektorganisationerna med fördel skulle kunna tillämpa 

nätverksstrategin för att förbättra evenemangets utfall. PL13:s svar indikerar dock på 

tillämpning av planeringsstrategin med den upplevda tydliga styrningen uppifrån. Detta 

förhållningssätt till strategi kan bidra till tydligare struktur och ordning i arbetet men samtidigt 

leda till brister i kommunikation och samarbete. 
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Slutsatser 
De slutsatser som kan dras är att organisationer vid stora idrottsevenemang som SM-veckan är 

väldigt komplexa nätverksorganisationer med många inblandade aktörer. De stora 

utmaningarna med ledarskapet är således att balansera de olika aktörernas viljor och önskemål 

samt att få alla att samarbeta. För att lyckas med detta bör den lokala projektorganisationen i 

framtiden i ännu högre utsträckning nätverka och upprätta ett fungerande samarbete med de 

olika aktörerna, det vill säga bygga ett stort nätverk runt den lokala projektledaren och dess 

organisation. En stor utmaning som den komplexa temporära organisationsformen ställs inför 

är hanteringen av kunskap. Genom att i alla delar av organisationen medvetet och strategiskt 

arbeta med både kunskapsinhämtning, -spridning, -lagring och -överföring kan tillgängliga 

kunskapsresurser utnyttjas på ett bättre sätt och därmed ligga till grund för en ökad prestation i 

hela SM-veckan-organisationen. Även fast detta har fungerat någorlunda bra vid de hittills 

arrangerade SM-veckorna, finns det fortfarande utrymme för att effektivisera arbetet med 

Knowledge Management genom att informera alla inblandade parter om betydelsen av att 

inhämta, sprida, lagra och överföra sina kunskaper. Det bör även finnas ett gemensamt IT-

system som alla i organisationen har tillgång till och som således kan stödja den massiva 

kunskapshanteringen. Vår förhoppning är att studiens resultat ska kunna bidra i SM-veckans 

fortsatta utveckling och även vara behjälplig i framtagandet av den manual för SM-veckan som 

RF i detta nu inlett arbetet med att ta fram. 

 

Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes kvalitativa intervjuer och 

dokumentanalyser som metod. En kombination av dessa datainsamlingsmetoder har fungerat 

bra för att få fram både uppfattningar om och beskrivningar av de ämnesområden som studien 

haft för avsikt att undersöka.  En av oss hade före studien påbörjades varit involverad i arbetet 

med en av de studerade SM-veckorna och därigenom upprättat en kontakt med en av 

informanterna. Denna person har också verkat som vår uppdragsgivare och kontaktperson på 

praktikplatsen. Därav fanns en viss förförståelse och erfarenhet av evenemanget, samt ett visst 

beroendeförhållande då en av informanterna också var den som gav oss detta uppdrag. Denna 

person har dock inte varit involverad i eller påverkat formuleringen av varken forskningsfrågor 

eller studiens inriktning. För att säkerställa studiens tillförlitlighet har vi därför varit extra 

noggranna med att betrakta samtliga studerade SM-veckor så objektivt som möjligt genom att 

tillsammans kontinuerligt fundera och reflektera över de egna värderingarna. En fördel med 

detta beroendeförhållande kan ha varit att vi lättare fått tillgång till kontaktuppgifter och 
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material. Informanten i fråga hade också en bra relation till övriga informanter, vilket kan ha 

bidragit till att samtliga informanter varit väldigt samarbetsvilliga och hjälpsamma under hela 

arbetet.  

 

Vi bedömer inte att det bortfall som blev påverkat studiens reliabilitet i någon större 

utsträckning, då vi upplever att vi har fått tillräckligt med material utifrån de intervjuer som 

gjorts och dokument som samlats in för att besvara syftet och frågeställningarna. Dessutom 

upplevde vi att den lokala projektledaren från SM-veckan 2012 inledningsvis under intervjun 

hade svårt att komma ihåg hur allt fungerat för att kunna ge tillräckligt detaljerad information. 

Projektledaren från 2009 och 2011 hade troligen haft ännu svårare att ge rika svar och 

beskrivningar.  

 

Vad gäller de dokument som samlats in fick vi ej tillgång till någon form av projektplan från 

Falun 2013. De dokument som i studien betraktats som projektplaner; projektdirektiv 12 från 

Östersund och projektbeskrivning 14 från Umeå, var framtagna och skrivna av respektive 

kommun. En anledning till att vi saknar detta dokument från Falu kommun kan enligt våra 

tolkningar bero på att kommunen där gav en större del av ansvaret till destionationsbolaget i 

jämförelse med övriga SM-veckor och att vissa dokument därmed inte är offentliga. Vi saknade 

också aktivitetsplaner för samtliga studerade SM-veckor, vilket verkar bero på att denna typ av 

dokument ej upprättats. Tillgång till dessa dokument hade kunnat öka studiens reliabilitet 

ytterligare.  

 

Intervjuguiderna var ett bra verktyg för att skapa struktur under intervjuerna samt för att se till 

att alla relevanta frågor inom de valda ämnesområdena besvarades. Validiteten i 

intervjufrågorna arbetade vi på genom att läsa in oss på relevant litteratur och därefter utforma 

frågorna så att det vi frågade om var för ett projekt som SM-veckan kritiska delar.  

 

Optimalt hade varit om vi genomfört pilotintervjuer med båda intervjuguiderna. Vi gjorde 

bedömningen att detta inte var nödvändigt, mycket eftersom endast ett fåtal frågor skiljde 

intervjuguiderna åt. Eftersom intervjuguiderna var väldigt specifikt riktade till de som varit 

projektledare för SM-veckan, var det också svårt att hitta flera lämpliga personer som kunde 

ställa upp och delta i en pilotintervju.  
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Att några av intervjuerna genomfördes via telefon påverkade kvalitén i en av 

ljudinspelningarna. Trots att intervjun spelades in med både diktafon och mobiltelefon var det 

i vissa fall svårt att höra vad informanten sa, vilket kan bero på störande ljud i det rum där denne 

befann sig under intervjun. På grund av detta tog det längre tid att transkribera denna intervju, 

då den av oss som transkriberade var tvungen att backa tillbaka ett antal gånger och lyssna om 

för att höra rätt och kunna göra en korrekt transkribering. I vissa fall upplever vi också att vi 

hade kunnat få rikare svar och mer detaljerad information, någonting som hade kunnat 

förbättras om samtliga intervjuer gjorts ansikte mot ansikte. En annan begränsande faktor vid 

samtliga intervjuer var att ingen av oss hade någon stor erfarenhet av att genomföra intervjuer 

och agera intervjuledare. Med lite mer erfarenhet tror vi att vi hade kunnat ställa bättre 

följdfrågor och få ut ännu mer detaljerad information. Vi försökte ändå göra detta på bästa 

möjliga sätt där en av oss agerade intervjuledare, medan den andre satt med som ett stöd, såg 

till att ingen fråga missades och lyssnade uppmärksamt för att kunna flika in med följdfrågor 

som dök upp.  

 

Tidsramarna för studien orsakade vissa begränsningar och svårigheter i arbetet. På grund av 

tidsbristen valde vi exempelvis att dela upp transkriberingen av intervjuerna. Det skulle ha varit 

fördelaktigt för studiens reliabilitet om vi hade haft tid att genomföra dubbla transkriberingar 

och därefter kunnat jämföra dem med varandra.  

 

Valet att använda oss av meningskoncentrering som analysmetod var lyckat för både 

intervjuerna och dokumenten. Trots att analysen var ett väldigt tidskrävande arbete, då vi båda 

fick gå igenom såväl transkriberingar som dokument ett flertal gånger, fick vi till slut fram 

tillräckligt med relevant information i en hanterbar form. Vi har båda varit närvarande vid 

samtliga intervjutillfällen, samt gemensamt genomfört analysen av insamlad data. Detta bör 

enligt vår uppfattning öka studiens reliabilitet.  

 

Studiens resultat har gett oss en bred förståelse för hur stora idrottsevenemang som SM-veckan 

fungerar. Vi är dock medvetna om att urvalet av informanter begränsat studiens omfattning, då 

vi endast valde att intervjua de nyckelpersoner som vi på förhand trodde besatt och därmed 

kunde bistå med mest information om SM-veckans organisation. För att kunna skapa en större 

förståelse för evenemanget skulle vi med fördel kunnat intervjua fler personer med andra 

funktioner i de olika organisationerna och på så sätt få information utifrån flera olika perspektiv. 
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På grund av tidsbegränsningen valde vi istället att analysera olika dokument. Detta val visade 

sig vara lyckat då vi på en kortare tid kunde få fram information utifrån flera olika perspektiv. 

 

Denna studie var av kvalitativ karaktär och därför påverkas per automatik generaliserbarheten. 

Vår uppfattning är att vi har lyckats besvara studiens syfte och frågeställningar och därmed 

bidragit med ny och fördjupad kunskap om hur ett stort idrottsevenemang som SM-veckan bör 

organiseras och ledas. Även fast syftet med en kvalitativ studie inte är att kunna generalisera, 

bör denna kunskap kunna generaliseras till och komma till användning vid framtida SM-veckor 

och liknande idrottsevenemang. 

 

Framtida forskningsfält 
Sett till resultatet av denna studie och det urval som gjorts vore det intressant att genomföra en 

liknande studie men med ett urval som inkluderar fler personer som också haft andra funktioner 

i organisationen. Genom att intervjua ett större urval från flera delar av organisationen, såsom 

kommunen, idrotterna (IF och SF) skulle man ur fler perspektiv kunna skapa en bredare bild 

och förståelse för hur organisationen operativt verkar och fungerar.  

 

Denna studie har haft för avsikt att studera organisationen och ledarskapet vid stora 

idrottsevenemang på ett relativt allomfattande sätt. Mer avgränsade studier skulle bidra till ännu 

djupare och mer detaljerad information om de olika områden som belyses i denna studie. 

Detaljerade studier om enbart organisationen, ledarskapet, nätverkande eller Knowledge 

Management skulle kunna genomföras för att ytterligare öka förståelsen för hur organisationer 

i stora idrottsevenemang fungerar. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide till lokala projektledarna 

Inledning 

 Informera om studiens syfte och de forskningsetiska principerna 

 Fråga informanten om inspelning av intervjun 

 

Bakgrund 

 Bor du i (kommun)? Hur länge har du bott i (kommun)? 

 

 Kan du berätta lite om din utbildningsbakgrund?  

  

 Hur såg din arbetsbakgrund ut inför SM-veckan (tidigare anställningar, även uppdrag 

på ideell basis som kan ha bidragit med erfarenhet)?  

 

 Har du någon bakgrund inom idrotten eller särskilt intresse för idrott? 

 

 Hade du inför SM-veckan några tidigare erfarenheter som projektledare i 

idrottsevenemang eller andra typer av projekt? Vilka? (Eller erfarenhet på annat sätt 

än projektledare) 

 

 Hur kommer det sig att du blev projektledare för SM-veckan? 

o Följdfrågor: Sökte du tjänsten? Headhuntad? Annat? 

 

Tema 1: Projektorganisationen 

 Skulle du kunna beskriva din uppfattning om hur hela projektorganisationen såg ut i 

den SM-vecka som du arbetade med? (Innefattar styrgrupp, RF, SVT, lokal 

projektgrupp etc) 

 

 Vilka ansvarsområden/arbetsuppgifter anser du att respektive del i 

projektorganisationen hade?   

 

 Anser du att denna ansvarsfördelning är optimal? Skulle den kunna se ut på något 

annat sätt? Hur då? 

 

 Hur många personer ingick i den lokala projektgruppen? 

 

 Vem/Vilka rekryterade den lokala projektgruppen?    

   

 Hur sattes den lokala projektgruppen samman? 

Följdfrågor: Tillsattes gruppen utifrån (nyckel)kompetenser eller annat? Kände 

personerna varandra sedan innan? 
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 Arbetade personerna i den lokala projektgruppen enbart med SM-veckan eller hade de 

även andra arbetsuppgifter?  

Följdfråga: Om andra uppgifter - vad var det för uppgifter? 

 

 Var det någon som arbetade ideellt inom den lokala projektgruppen? 

 

 Hur många avlönade arbetade med SM-veckan lokalt (anställda för att arbeta med 

SM-veckan antingen heltid eller deltid)? 

 

 Räckte det till eller hade det behövts fler personer?  

 

 Om de anser att det behövts fler personer - Vad beror det på? Idrottsspecifikt? Skulle 

ni arbetat lika mycket om det varit ett annat typ av evenemang?  

 

 När inleddes arbetet med SM-veckan i ert fall? (exempelvis 1 år före evenemanget) 

 

 Hur eller på vilket sätt upplever du att tidsaspekten (tidsramarna för projektet) kan ha 

påverkat organisationens arbete? Följdfrågor! 

 

För många i organisationen var kanske SM-veckan ett nytt koncept att arbeta med... 

 Upplever du att det fanns rutiner och struktur för hur arbetet skulle genomföras rent 

konkret? 

 

 Vilka målsättningar hade projektet? Hur arbetades dessa fram? 

 

 Upplever du att det fanns tydliga hierarkier för beslutsfattande? Vilka frågor hade den 

lokala projektgruppen mandat fatta beslut om? 

 Hur upplevde du den lokala projektgruppens arbete gentemot kommunen, RF och 

SVT vad gäller självständighet och beslutsfattande? 

 

 Hur ofta träffades den lokala projektgruppen? Mötestillfällen/mötesform?  

 

 Vi har nu pratat om hur projektet var organiserat. Upplevde du att organisationsformen 

bidrog till några svårigheter i arbetet? Upplevde du att det fanns något i 

organisationsformen som bidrog till att arbetet fungerade bra?  

 

Tema 2: Ledarskapet 

 Beskriv din roll som projektledare?  

 

 Vad ingick i dina arbetsuppgifter som projektledare? 

 

 Vilka uppgifter anser du var de viktigaste i din roll som projektledare? 

 

 Hur arbetade du med att skapa arbetsroller och struktur i organisationen? 

 

 Arbetade du som projektledare - och i så fall på vilket sätt - med att skapa 

sammanhållning och främja samarbetet i den lokala projektgruppen? 

 

 Vilka utmaningar upplevde du med ledarskapet? 
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 Med facit i hand, skulle du göra någonting annorlunda/bättre om du fick vara 

projektledare för SM-veckan igen? 

 

 Tror du att det finns skillnader i att vara projektledare för ett stort idrottsevenemang 

gentemot andra typer av projekt? Vilka? Särskilda möjligheter/utmaningar? 

 

 Vilka egenskaper anser du är viktiga hos en ledare i ett stort idrottsevenemang som SM-

veckan?  
 

Tema 3: Nätverkande/samarbete  

När vi pratar om intressenterna så menar vi i stort sett alla aktörer som kan ha ett intresse att 

vara med och medverka i evenemanget. 

 

 Arbetade ni för att identifiera viktiga intressenter för evenemanget? Hur gick ni 

tillväga? 

 

 Hade ni någon ansvarsfördelning vid arbetet gentemot intressenter och hur såg denna i 

så fall ut? 

 

 Var det några intressenter som upplevdes viktigare/starkare än andra? Hur kom ni i så 

fall fram till det? 

 

 Hur kommunicerade ni (före/under/efter evenemanget) med de olika intressenterna? 

Möten, mejl? Gemensamma/privata möten? 

 

 Hur upplevde du att samarbetet fungerade med de deltagande idrotterna? Hur gick det 

till? Svårigheter? (Lokala projektgruppen, SF, arrangörsföreningar) 

 

 Hur upplevde du det lokala samarbetet med kommunen och politiker? Hur upplevde 

du det lokala stödet för evenemanget? Svårigheter?  

 

 Hur upplevde du samarbetet med näringslivet? Svårigheter 

 

 Upplevde ni att intressenterna hade sina egna målsättningar (som skiljde sig från era 

målsättningar) med evenemanget? Hur tog ni hänsyn dessa? 

 

 Fanns det några intressenter som hade möjlighet att påverka beslutsfattandet? Vilka 

intressenter och på vilket sätt? 

 

 Uppfattar du ert evenemang som framgångsrikt? Vilka faktorer upplever du som 

kritiska för evenemangets framgång? Följdfrågor? 

 

 Upplever du att ni tagit hänsyn till intressenternas behov/intressen/målsättningar vid 

bedömningen av evenemangets framgångsrikedom? På vilket sätt? 
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Tema 4: Kunskapsinhämtning- och överföring 

 Hur arbetade ni för att inhämta kunskap och information inför evenemanget? 

 

 Tog ni del av föregående SM-veckors utvärderingar? Hur användes informationen i så 

fall? 

 

 Arbetade ni med informations- och kunskapsspridning inom organisationen? På vilket 

sätt? Upplevde du några utmaningar/svårigheter relaterat till detta? 

 

 Upplever du att ni inhämtat information/utnyttjat kompetenser från olika intressenter? 

Kan du ge något exempel? 

 

 Vi har fått ta del av era utvärderingar som gjordes efter själva evenemanget men 

arbetade ni med utvärdering redan under planeringsfasen? På vilket sätt i så fall?  

Följdfråga: Användes dessa utvärderingar för göra löpande förändringar? 

 

 Har ni på något sätt arbetat med att överföra kunskap till kommande evenemang? 

Utvärderingar? 

 

Övrigt: 

 Vilka organisatoriska faktorer upplever du som kritiska för evenemangets framgång? 

 

 Och slutligen. Baserat på din erfarenhet, vilka tips skulle du vilja ge till framtida 

arrangörer? Vad är viktigt att tänka på i planeringen av arrangemang som detta? 

 

Det var de frågor vi hade. Känner du att det är något annat du vill tillägga, eller något särskilt 

vi glömt att fråga om?  

Avslutning: 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

 

 



78 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide RF 

Inledning 

 Informera om studiens syfte och de forskningsetiska principerna 

 Fråga informanten om inspelning av intervjun 

Bakgrund 

 Kan du berätta lite om din utbildningsbakgrund?   

 Kan du berätta lite om din arbetsbakgrund? (fram till att du började på RF) 

 Hur länge har du jobbat på RF? Hur länge har du arbetat som projektledare för SM-

veckan? 

 Hade du inför detta uppdrag några tidigare erfarenheter av arbete med 

idrottsevenemang eller andra typer av projekt? Vilka? 

 Har du någon annan bakgrund inom idrotten? 

 Hur kommer det sig att du blev projektledare för SM-veckan?  

Följdfrågor: Sökte du tjänsten? Headhuntad? Annat? 

 

Tema 1: Projektorganisation 

 Kan du beskriva hur SM-veckans projektorganisation ser ut? (Hela 

organisationen) 
Följdfråga: Har den haft samma utformning i samtliga vinter-veckor? 

(Organisationskarta) 

 

 Vilka ansvarsområden/arbetsuppgifter är din uppfattning att respektive del i 

projektorganisationen har? 

 

 Hur många personer från RF är involverade i arbetet med SM-veckan och vilka roller 

har de? 

 

 Har ni (RF) några riktlinjer för hur den lokala projektorganisationen bör utformas och 

organiseras?   

 

 Beskriv RF:s målsättningar med projektet? 

 

 Hur förenas dessa med värdstädernas egna målsättningar? 

 

 Hur ser tidsramarna ut för varje SM-vecka? (Från att värdstad blir utsedd till att 

evenemanget äger rum) 

Följdfråga: Har tidsramarna varit desamma under de olika vinterveckorna eller har 

det skiljt sig åt? 
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 Hur eller på vilket sätt upplever du att tidsaspekten (tidsramarna för projektet) 

påverkar den lokala projektorganisationens arbete? (Vilka specifika utmaningar ställs 

organisationen inför?) 

 

För många i de lokala projektorganisationerna är kanske SM-veckan nytt koncept att 

arbeta med… 

 Upplever du att de olika projektorganisationerna har arbetat med att skapa tydliga: 

 1) rutiner i arbetet?  

 2) arbetsroller i arbetet? 

 3) struktur i arbetet? (Med tanke på att projektet är temporärt och unikt för värdstaden) 

 

 Hur har samarbetet mellan er (RF) och de lokala projektorganisationerna sett ut? Olika 

eller lika för de olika värdstäderna? Hur har ni kommunicerat? 

Mötestillfällen/mötesform? 

 

 Finns det något vad gäller samarbetet som du upplever har fungerat bra/mindre bra 

med de respektive värdstäderna (Östersund, Falun, Umeå)? Svårigheter/utmaningar & 

möjligheter? 

 

 Vilken möjlighet anser du att den lokala projektgruppen har vad gäller att ta beslut (i 

förhållande till kommun, RF, SVT)? Finns det någon uttalad beslutsordning? (ute efter 

graden av självständighet)  

 

 

 

Vi har i det här skedet skapat oss en ganska bra bild över hur projektet är organiserat.  

 

 Hur känner du att det fungerat i praktiken? Upplever du att det funnits något i 

organisationsformen som bidragit till att arbetet fungerade bra? Upplever du att 

organisationsformen bidragit till några svårigheter i arbetet? 

 

Tema 2: Ledarskapet 

 Kan du beskriva den lokala projektledares roll?  

 
 Vilka uppgifter anser du är de viktigaste i rollen som lokal projektledare? 

 
 Vilka utmaningar upplever du med den lokala projektledarens roll?  

 

 Hur har din egen projektledarroll sett ut i de respektive vinter-veckorna?  

Följdfråga: Har det sett olika ut, förändrats över tid? 

 
 Tror du att det finns skillnader i att vara projektledare för ett stort idrottsevenemang 

gentemot andra typer av projekt? Vilka? Särskilda möjligheter/utmaningar? 

 
 Vilka egenskaper anser du vara viktiga hos en ledare i ett stort idrottsevenemang som SM-

veckan?  
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Tema 3: Nätverkande/samarbete 

När vi pratar om intressenterna så menar vi i stort sett alla aktörer som kan ha ett intresse att 

vara med och medverka i evenemanget. 

 

 Vilka intressenter finns det för SM-veckan? (övergripande) 

 
 Kan du beskriva samarbetet med de olika intressenterna? Hur anser du att den lokala 

projektgruppen bör arbeta med intressenterna? 

 
 Har ni någon ansvarsfördelning vid arbetet gentemot intressenter och hur ser denna i så 

fall ut? 

 
 Arbetar den lokala projektgruppen mot nationella samarbetspartners t.ex. SF eller 

näringslivet (utom RF & SVT)? Hur i så fall? Arbetar RF mot lokala samarbetspartners? 

 
 Är det några intressenter som anses viktigare/starkare än andra? Hur har ni i så fall 

kommit fram till det? Anser du att den lokala projektorganisation har samma uppfattning 

om vilka intressenter som är viktiga/starka? 

 
 Har du någon uppfattning om hur den lokala projektgruppen kommunicerar 

(före/under/efter evenemanget) med de olika intressenterna? Möten, mejl? 

Gemensamma/privata möten? 

 
 Har du någon uppfattning om hur samarbetet fungerat/sett ut mellan projektorganisation 

och deltagande idrotter? (Lokala projektgruppen & föreningar, Lokala projektgruppen & 

SF) Svårigheter? 
 Har du någon uppfattning om hur samarbetet fungerat/sett ut mellan projektorganisation 

och kommun, politiker, etc? Hur upplever du det lokala stödet för evenemanget? 

Svårigheter? 

 
 Har någon uppfattning om hur samarbetet fungerat/sett ut med näringslivet? Svårigheter? 

 
 Upplever du att de olika intressenterna har sina egna målsättningar med evenemanget? 

Hur anser du i så fall att den lokala projektgruppen bör ta hänsyn till dessa? 

 
 Har externa samarbetspartners möjlighet att påverka beslutsfattandet? Vilka intressenter 

och på vilket sätt? 

 
 Anser du man bör ta hänsyn till intressenternas behov/intressen/målsättningar vid 

bedömningen av evenemangets framgångsrikedom? På vilket sätt i så fall?  
 

Tema 4: Kunskapsinhämtning och –överföring 

 Hur upplever du att de lokala projektgrupperna/värdstäderna arbetar för att inhämta 

kunskap och information inför evenemanget? 

 

 Arbetar ni (RF) på något sätt för att säkerställa att värdefull kunskap sprids till 

kommande värdstäder/evenemang? Hur i så fall?  
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 Hur arbetar RF med att nå ut med nödvändig information till de lokala 

projektgrupperna?  

Följdfråga: Upplever du att denna informationsspridning fungerar på ett tillfredställande 

sätt?  

 

 Upplever du att olika intressenter (t.ex SVT, men även externa samarbetspartners) 

besitter kunskap och kompetenser som kan bidra till evenemanget? Har du i så fall 

någon uppfattning om hur de lokala projektgrupperna arbetat med att inhämta och 

utnyttja kunskaper och kompetenser från dem? Kan du ge något exempel? 

 

 Arbetar ni med utvärdering under evenemanget? På vilket sätt i så fall?  

Följdfråga: Används dessa för att göra löpande förändringar? 

 

 Kan man se att de lokala projektorganisationerna tagit del av de utvärderingar som 

gjorts efter varje evenemang och på så sätt tagit lärdom av tidigare värdstäders 

framgångar/misstag? 

 

 Kan man på så sätt se att värdstäderna och de lokala projektorganisationerna 

utvecklats/blivit “bättre” på att arrangera SM-veckan som idrottsevenemang? 

 

 Använder RF de lokala utvärderingarna på något sätt? Hur har detta gjorts i praktiken? 

 

Övrigt:  

 Vilka organisatoriska faktorer upplever du som kritiska för evenemangets framgång? 

Vad gör att evenemanget blir framgångsrikt? 

 

 Och slutligen. Baserat på din erfarenhet, vilka tips skulle du vilja ge till framtida 

arrangörer? Vad är viktigt att tänka på i planeringen av arrangemang som detta? 

 

 Det var de frågor vi hade. Känner du att det är något annat du vill tillägga, eller något 

särskilt vi glömt att fråga om? 

 

 

 

Det var de frågor vi hade. Känner du att det är något annat du vill tillägga, eller något särskilt 

vi glömt att fråga om?  

 

Avslutning:  

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 – Förfrågan om medverkan 

Hej!  
 

Vi är två studenter vid Umeå Universitet som läser sista terminen på Idrottsvetenskapliga 

programmet med inriktning organisation och ledarskap. Den inriktning vi läser innehåller 

kurser i evenemangs- och projektledning, strategiskt ledarskap, organisationsteori etc. Vi ska 

nu skriva vår C-uppsats som kommer att ta sin utgångspunkt i SM-veckan vinter.  

 

Varför just SM-veckan vinter? 

Vi kom i kontakt med SM-veckan vinter när vi under våren 2013 läste kursen i evenemangs- 

och projektledning. Under kursen brukar studenterna få till uppgift att arbeta med ett 

idrottsevenemang som planeras äga rum i Umeå inom en snar framtid. Eftersom SM-veckan 

skulle hållas i Umeå 2014, blev vår uppgift att sätta oss in i SM-veckan vinter som 

idrottsevenemang/projekt. Vår uppfattning är att SM-veckan är ett unikt och spännande 

evenemang. Det är också intressant eftersom det tycks växa och bli större från år till år.  

 

Det finns mycket vetenskaplig forskning om stora idrottsevenemang och projekt i allmänhet. 

Dock finns det få studier som enbart inriktat sig på ledarskap i stora idrottsevenemang samt hur 

organisationer i idrottsevenemang praktiskt och strategiskt arbetar. Relaterat till det och till vår 

utbildning är vårt intresse att skapa en förståelse för hur projektorganisationer arbetar i denna 

typ av idrottsevenemang. Vi har valt att studera detta genom att titta på samtliga vinterveckor, 

d.v.s. Sundsvall 2009 och 2011, Östersund 2012, Falun 2013 samt Umeå 2014.  

 

Varför är studien intressant? 
Ett preliminärt syfte är att försöka identifiera och förstå vilka organisatoriska faktorer som är 

kritiska för evenemanget. Förhoppningen är att studiens resultat ska kunna vara till hjälp vid 

planering och genomförande av framtida idrottsevenemang. Ett sådant resultat skulle också 

kunna vara intressant för kommande värdstäder att ta del av i arrangerandet av kommande SM-

veckor. 

 

Varför behöver vi just din hjälp? 

Större delen av datainsamlingen kommer att ske genom intervjuer. Den tänkta 

undersökningsgruppen utgörs av personer som haft en central roll i samtliga eller någon av de 

fem SM-veckorna. Urvalet av dessa personer har gjorts utifrån den position de haft i någon av 

organisationerna genom vilken de antas besitta relevant erfarenhet och specifik information.  

 

Studien kommer följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer vilket innebär att Er 

medverkan är frivillig och att Ni när som helst har rätt att avbryta Er medverkan. Insamlad 

information kommer enbart att användas för forskningsändamål. Personuppgifter ska ges 

största möjliga konfidentialitet och förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem.  

 

Vi kommer att kontakta Er inom kort! 

 

För andra frågor, kontakta: 

 

Josefine Ekman  Vili Yrjänä 
 


