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Förord 

Vi vill först och främst tacka de ledare som har avsatt tid till att medverka i våra intervjuer 

och gett oss möjlighet till att genomföra vår studie. Vi har blivit mycket väl bemötta av 

samtliga respondenter och vi uppskattar att de har varit engagerade under våra intervjuer. Vi 

vill också rikta ett tack till vår handledare Sören Hjälm som under studiens gång alltid har 

varit tillgänglig för att lyssna på våra idéer och gett oss feedback. 

Januari, 2016. 

Nils Ränkeskog    Tommy Eriksson 
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Sammanfattning 

Idrott och sport har varit en stor del i många människors liv under en lång tid. En del 

sportevenemang och turneringar har varit en stark bidragande orsak till nationellt- och socialt 

sammanförande av individer. För att lyckas med ett evenemang krävs det ett gediget arbete 

med planering och organisering. Ledarens uppgift är att få detta att fungera på ett bra och 

smidigt sätt, med bakgrund av detta vill vi studera ledarens roll i planerings- och 

organiseringsarbetet vid fotbollscuper för ungdomar.  

 

Syftet med studien är att studera hur några evenemangsledare beskriver sin syn på att planera 

och organisera medelstora ungdomscuper i fotboll. För att få fram empiri har vi intervjuat 5 

ledare, från fyra olika idrottsorganisationer som anordnar fotbollscuper för ungdomar. Alla 

turneringar anordnas i mellansverige och har mellan 200-600 deltagande lag.  

 

Planering och organiseringen, inför en fotbollsturnering, består av flera delar som ledaren och 

verksamheten jobbar med. Nämligen; samarbetspartner, dokument och marknadsföring. 

Slutsatsen av studien är att ledare inom ideella organisationer är väldigt beroende av 

samarbeten, internt som externt. Studien visar också att sociala medier och att ständigt ha 

kontakt via e-post är viktiga aspekter för att locka nya lag och behålla lag från tidigare år. 

 

Nyckelord 

Ungdom, turnering, idrottsorganisation, ledare 
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1. Introduktion  

Sport och idrott har genom alla år varit en stor del av individers liv, Liu & Gratton (2010) 

beskriver hur stora evenemang under längre tid använts för att dra stora folkmassor till länder 

och städer. RF (2008:3) menar att turneringar och sportevenemang länge har varit en stark 

bidragande orsak till nationellt- och socialt sammanförande av olika individer. I samband med 

ett stort idrottsevenemang, byggs det ofta nya arenor, idrottsplatser osv. Städer eller orter blir 

utbyggda och ”uppfräschade”, vilket skapar en bättre känsla inom staden eller bland 

befolkningen (Karlsson, 2003). 

  

Enligt Forslund (2012) är det inte bara de stora städerna som kan dra nytta av stora 

sportevenemang utan även i små samhällen har idrotten en sammanhållande effekt. 

Idrottsarrangemang ger organisationen en möjlighet att tjäna pengar och det spelar ingen roll 

hur stora eller små arrangemangen är. Det kan handla om inträde eller kioskverksamhet under 

herrlagets hemmamatcher eller en fotbollscup för ungdomar med allt vad det innebär 

(Forslund, 2012).  

 

Evenemangen bidrar även till fler arbetsmöjligheter och högre försäljning, vilket skapar en 

ekonomisk tillväxt (Getz, 1991). Enligt Barget & Gouguet (2007) och RF:s rapport (2008:3) 

gynnar evenemang såväl ekonomisk tillväxt, som sociala nätverkande mellan olika ideella 

organisationer och föreningar. 

 

Enligt Cserhati & Szabo (2014) krävs en rad olika faktorer och kriterier för att genomföra ett 

evenemang. Det är viktigt att beakta att alla idrottsevenemang är unika och därför kräver sin 

specifika planering och genomförande men enligt Cserhati & Szabo (2014) har 

relationsfaktorer en avgörande betydelse för alla evenemang. Dessutom diskuterar 

Gottfridsson & Rundh (2015) att integration och samspel mellan individer är centralt vid såväl 

planering som genomförandet av ett idrottsevenemang. 

 

Evenemang är en komplicerad process och enligt O´Connor (2012) innehåller ett evenemang 

tre stadier, planerings-, genomförande- och utvärderingsstadie. Det första stadiet innefattar 

utvecklandet av en idé, kontroll av genomförbarhet, förhandlingar, planering och tillsättandet 

av personal. Genomförandefasen handlar om att ha bra kommunikation och leda 

evenemanget. Det sista steget handlar om att utvärdera evenemanget och städa (O´Connor, 
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2012). Evenemang särskiljer sig ofta från varandra samt de olika faserna i evenemang, och 

därmed är det problematiskt att skapa en generisk mall för att genomföra ett lyckat 

evenemang. 

 

Mycket av tidigare idrottsevenemangsforskning har studerat evenemang främst på två sätt, 

under evenemanget och efter genomförandet av evenemanget (Emery, 2009; Parent, 2005; 

Karlsson, 2003, Barget & Gouguet, 2007; Gottfridsson & Rundh, 2015). Därför kommer vi i 

denna studie att rikta in oss på planerings- och organiseringsfasen innan själva genomförandet 

av ungdomsfotbollsturneringar. Precis som Emery (2009) och Parent (2005) visar med sina 

studier så är den mesta forskningen inom detta inriktad på större evenemang och inte regionalt 

stora evenemang. Nationella eller internationella stora idrottsevenemang kräver självklart mer 

omfattande planering och är därmed mer komplexa än vad som gäller för regionala 

arrangemang. Det är dock viktigt att beakta att många av principerna som gäller för att 

arrangera stora evenemang även gäller för mindre, vilket därmed gör dem intressanta att 

jämföra med varandra. Framförallt vill vi undersöka ledarnas roll och vad de anser är 

fundamentalt viktig att ta hänsyn till för att ett idrottsevenemang ska bli lyckat.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt avser vi att förklara vad evenemang är och vilken storlek av evenemang studien kommer att 

innefatta. Vi kommer också beskriva vilka delar som är mest essentiella inom skapandet och planerande av ett 

evenemang.  

2.1.Definitioner 

Nedan beskriver vi centrala begrepp för studien.  

 

Planering 

Planering är evenemangsledarens individuella arbete inför turneringen. Här ingår 

marknadsföring, arbete med att uppdatera planeringsmallar och dokument. 

Organisering 

Organisering är där evenemangsledaren tar hjälp av andra individer för att bland annat boka 

skolor och planer och färdigställa faciliteter. Organiseringen påbörjas senare än 

planeringsfasen. 

Medelstora evenemang 

Är ungdomscuper i fotboll, som har mellan 200-600 deltagarlag. Cuperna anordnas inom en 

stad där en eller flera idrottsorganisationer står som arrangör. Organisationerna är ideella och 

strävar inte efter att gå med vinst, till skillnad från elitverksamheter. 

Volontär 

Volontärer är individer som arbetar under genomförandet och som inte får betalt utan de är 

oftast spelare och lag från egna verksamheten som arbetar för att främja idrottsorganisationen. 

Anställd 

Skolchefer och planchefer som har betalt under genomförandet av evenemanget. Dock hjälper 

dessa också till i organiseringsarbetet med olika kontakter och bokningar. 

2.2.Evenemang 

2.2.1. Vad är ett Evenemang? 

“Ett evenemang är en större organiserad händelse som arrangeras kortvarigt till skillnad 

från den löpande verksamheten” (ne.se) 

 

Eftersom stora evenemang kan gynna företag och nätverkande inom en stad/område (Kellett, 

Hede & Chalip, 2008), är det brukligt att näringslivet och idrotten samverkar kring 

evenemangen. Att genomföra ett evenemang kräver dock väldigt mycket av organisationen 

och av de som ska arbeta med evenemanget (Karadakis, Kaplanidou & Karlis, 2010).  
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Enligt Rundh & Gottfridsson (2015) definieras ett evenemang av att flera aktörer samspelar 

för att nå uppsatta mål samt att det skapar ett mervärde för inblandade företag, organisationer 

och konsumenter. Getz (2005) tillägger även att för att ett evenemang som lyckas och bli 

återkommande krävs att det är unikt och har hög status för att kunna locka nya och gamla lag. 

Många ungdomscuper som är återkommande lyckas fånga upp dessa attribut och får därmed 

många lag att återkomma vilket ökar intresset för nya föreningar att delta.  

 

Idrottsevenemang tenderar att vara särskilt ekonomiskt gynnsamma för lokalbefolkningen. 

Detta kan bero på att turister som besöker idrottsevenemang ofta stannar lika länge eller 

längre än genomsnittsturisten på orten (Karlsson, 2003). Dock finns det också forskning som 

påvisar att sportmiljön kan ha en negativ påverkan. Coates & Humphreys (1999) visar i sin 

studie att sport inte har någon positiv påverkan på individers inkomst. De menar att idrotten 

inte bidrar med så mycket positivt som det oftast framställs. Dock riktar deras forskning in sig 

på enskilda hemmamatcher och inom elitidrott, vilket skiljer sig från ideella 

idrottsorganisationer. 

2.2.2. Vad innehåller ett idrottsevenemang? 

Som identifieras ovan så finns det en del komponenter som definierar ett evenemang. Emery 

(2009) illustrerar kritiska faktorer som presenteras nedan. Faktorerna är idrottsorganisationen, 

sponsorer, media och utomstående faktorer. Enligt modellen kan alla faktorer med undantag 

av utomstående faktorer kontrolleras av organisationen.  

 

Figur 1 – Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective 
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(Fig 1. Emery, 2009, s.163) 

Idrottsorganisationen 

Macedo & Pinho (2006) har kommit fram till att ideella organisationer måste anpassa sig efter 

sina resurser, de måste hitta sätt att hantera sina resurser mer effektivt för att uppnå sina mål. 

En viktig faktor som inkluderas i idrottsorganisationen är alla de volontärer och övriga 

personer som hjälper till att få ett evenemang att fungera. Enligt Hoeber (2010) är volontärer 

en av de mest värdefulla resurser som en idrottsorganisation har och det är otänkbart att kunna 

genomföra ett evenemang utan dessa. En annan viktigt faktor, för att ett evenemang ska 

lyckas, är att det finns en detaljerad plan på hur det ska gå till för att genomföra 

evenemanget.  Ledaren för evenemanget har en avgörande betydelse för att kommunicera och 

planera denna till övriga som ingår i evenemangsgruppen. Bramwell (1997) anser att en 

strategisk planering är en förutsättning för att utveckla ett evenemang.  

Bramwells (1997) studie, som riktar in sig på planeringsfasen, lyfter fram vad ett stort 

evenemang i England kunde förbättra och det framkom faktorer som behövs för att lyckas 

ännu bättre med ett evenemang. De nämner: 

 Att alltför strikt följa en strategisk planering kan hindra flexibilitet och beslutsfattande  

 Utvärderingar och en ständig uppdatering av evenemangsituationen är nödvändiga för 

att kunna analysera evenemangsprocessen och ta beslut därefter 

 En mer utvecklad strategi runt investeringar  

 Bör ha en bred utvecklingsplan  

 Planering som rör de medverkande 

 Ha ett långtidsperspektiv med evenemanget 

 

Planering 

“Planning was considered to be the primary function of event management success”  (Emery, 

2009).  

 

Bryson (1988) lyfter i sin studie fram ett antal positiva aspekter med användandet av 

strategisk planering, inom ideella organisationer. Exempelvis så klargör det 

framtidsriktningen för organisationen, att dagens beslut görs med tanke på deras framtida 

konsekvenser och att prestationer höjs. Kriemadis & Theakou (2007) lyfter i sin studie fram 

fem modeller, angående strategisk planering inom ideella organisationer. De visar att 

nystartade organisationer bör starta med att göra en omvärldsanalys för att undersöka sina 

möjligheter och vilka problem som kan dyka upp. Forskarna visar dessutom att organisationer 
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kan behöva blanda de olika planeringsmodellerna och tillföra egna, för organisationen, 

individuella planeringsaspekter. De menar att organisationer kan använda modellerna och 

utveckla en egen planeringsmodell utifrån den ursprungliga, samt att individer bör vara 

försiktiga med att alla aspekter är huggna i sten eftersom förutsättningar inom en ideell 

organisation ändrar sig år efter år.  

 

På liknande sätt så är det viktigt för evenemangsledningen att utveckla en planeringsmodell, 

eftersom det arbetet sker inom en ideell idrottsorganisation. Det underlättar deras arbete 

avsevärt. Med utvärdering och feedback från deltagande lag och lagledare av varje års 

genomförande kan planeringen utvecklas ytterligare.  

 

Utvärdering 

Parent (2008) menar att utvärderingen är en viktig del i utvecklingen av framtida evenemang. 

Precis som det nämns ovan så är det oerhört viktigt för en ledare att få in utvärderingar och 

feedback från deltagande individer och enligt Kaplanidou m.fl. (2013) så hjälper det 

ledningen att se evenemanget från ett annat perspektiv. Taks, Green, Milsener och Chalip 

(2014) lyfter i sin studie fram 8 strategier för utveckling och att locka fler deltagare. De fick 

in förslag från berörda parter och sedan var den fortsatta tanken att försöka implementera 

dessa förslag, dock så upphörde den lokala organiseringskommittén efter evenemanget och 

deras studie. Studien visar att det är viktigt för ledningsorganisationer att ta in feedback från 

omgivningen för att kunna utveckla evenemang i framtiden. Koners & Goffin (2007) visar i 

sin studie att utvärderingar är väldigt uppskattade efter ett projekt då diskussioner skapade 

olika perspektiv som individen själv eventuellt hade missat. De menar att utvärderingarna låg 

till grund för framtida utveckling av en ny förbättrad produkt.   

 

Syftet med att använda sig av utvärderingar är, enligt Motamedi (2014), att kunna få fram 

värdefull information om vad som har gått bra samt vilka delar som behöver förbättras. 

Samme Motamedi (2014) menar att arbetet med utvärderingar ger organisationen möjlighet 

att spåra dessa nyckfulla egenskaper för att senare kunna använda sig av dessa under 

genomförandet.  

 

Fortsättningsvis så menar Ellis & Davidi (2005); Ellis, Mendel & Nir (2006) att utvärderingar 

är effektivare, för framtida event, om både positiva och negativa aspekter med föregående 

händelse lyfts för individen. Deras forskning är riktad mot soldater och hur de reagerar på att 



11 
 

få feedback efter en uppgift. Det visar sig i studien att soldaterna hela tiden förbättrar sig och 

studien visar att individer bättrar på sina prestationer om de får feedback från omgivningen 

angående sin prestation, oavsett om det är positiv eller negativ feedback. 

 

Marknadsföring 

För att kunna locka till sig lag så behöver evenemangsledare marknadsföra sportevenemanget. 

Mihai (2013) lyfter i sin studie fram en 8-stegsprocess 

för att planera marknadsföringen på bästa sätt, vilket 

visas i figur 2. Precis som nämnts ovan i planeringsfasen 

så börjar, enligt Mihai (2013) marknadsföringsprocessen 

med att analysera omvärlden och klargöra vilka visioner 

och mål som organisationen har. Sedan bör en 

marknadsundersökning genomföras för att kunna 

identifiera evenemangets “kunder” och förstå 

marknaden. Mihai (2013) beskriver sedan 

nästkommande steg som är att bestämma 

marknadsstrategi, som innehåller en 

kärnmarknadsföringsstrategi, service variabler, 

säljfrämjande åtgärder som reklam och sedan bestämma 

taktik för själva utförandet. Sista steget är 

implementeringen av ovanstående strategier, utvärdering 

och anpassning efter utvärderingsresultatet. 

 

Petrov, Zubac & Milojevic (2015) skriver att sociala 

nätverk och media är, i dagens samhälle, kraftfulla 

marknadsföringskanaler. De menar att dessa blir ett 

effektivt verktyg för att nå ut till kunder och potentiella 

kunder, på ett billigt sätt och att det är väldigt få marknadsföringsverktyg som skapar likadana 

möjligheter. 

    

Sponsorer 

Ett idrottsevenemang är beroende av sina sponsorer och de är numera en väsentlig del för att 

organisationer ska klara av att genomföra evenemang (Emery, 2009). Han skriver att 

sponsorer kan hjälpa till med allt från att lägga en budget till att skaffa nödvändigt material 

Figur 2 - The Strategic Sport Marketing 
Planning. (Fig. 1. Mihai, 2009, s.232) 
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för att få evenemanget att fungera. Carillat & d’Astous (2012) skiljer på finansiell- och 

materiell sponsring. Med finansiell sponsring menas att sponsorer bidrar med monetära medel 

för att få synas och kunna associeras med evenemanget. Med materiell sponsring menas att 

företagen bistår evenemanget med exempel fotbollar för att presentera och demonstrera sina 

produkter (Carillat & d’Astous, 2012).  

 

Doherty & Murray (2007) beskriver i sin studie ett lyckat sponsringssamarbete. Sponsorn är 

aktiv i avtalet och arbetar på ett kreativt sätt tillsammans med den ideella organisationen, 

vilket resulterar i en tvåvägsrelation och avtalet överförs till ytterligare stöd från sponsorn 

eller annan sponsor.  Forskarna menar också att det är viktigt för organisationen att sticka ut 

för att dra till sig “rätt sponsorer” som passar in på organisationens policys. När väl “rätt” 

sponsorer har hittats så bör en plan utvecklas över samarbetet så att det framgår var parterna 

förväntar sig av varandra. Doherty & Murray (2007) beskrev att organisationen i studien 

hellre ville ha större sponsorer, eftersom det blev för tidskrävande att hantera samarbetet med 

många små sponsorer. De menade att relationen behandlas likadant oberoende om det är en 

liten sponsor eller en stor. 

 

Media 

Media är numera en viktig aspekt för utvecklandet av hur idrottsevenemang byggs upp med 

alla nya teknologier som gör att nästan vem som helst kan ta del av resultat och 

livesändningar (Emery, 2009). I större idrottsevenemang kräver publiken repriser på 

höjdpunkter som varit samt större analyser om varför matchen gick som den gick. Med det 

ökade kravet på detta får produktionsbolaget mer makt och kontroll över evenemanget, vilket 

kan leda till att det är dem som bestämmer exempelvis när matcherna ska spelas och därmed 

stör själva idrotten (Emery, 2009).  

 

Förbättringar i all mediateknik har helt förändrat hur produktionen, framförandet av idrotten 

och hur vi konsumerar idrott ser ut (Dart, 2014). Uppkomsten av sociala medier har ändrat 

relationen mellan fans, idrottarna och klubbarna. Det är numera mycket lättare för fans att ta 

del av allt som händer kring sin favoritklubb (Dart, 2014). Det är med hjälp av detta som vi 

tror kan vara nyttigt för mindre idrottsevenemang och turneringar. Att med hjälp av media och 

kanske mest sociala medier kunna nå ut till föräldrar och deltagare med information mycket 

lättare och billigare än hur det har varit för tidigare generationer (Kaul, 2012). 
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Utomstående faktorer 

Under ett evenemang sker alltid oförutsedda saker som organisationen inte kommer att kunna 

kontrollera, exempelvis så kommer inte vädret att kunna påverkas under evenemangets gång 

(Emery, 2009).  Andra faktorer som kan påverka är bland annat: företags konkurser, 

sjukdomar i ledarstaben och på volontärer/anställda. 

2.3.Ledarskap 

I detta avsnitt ska vi beskriva vad vi menar med ledarskap och sedan fördjupa informationen och 

beskrivningarna av de färdigheter och faktorer som är “grundstenar” i idrottsevenemangledarskapet. 

 

För att det som beskrivits ovan ska fungera måste organisationen ha en ledare som kan sköta 

det hela. Ledarens roll i ett evenemang blir således att få alla delar att fungera tillsammans 

och det är ledarens uppgift att skapa ett bra samarbete med alla samarbetspartner, volontärer 

m.m. En ledare skapar ett bra evenemang om denna kan visa respekt och på så sätt få fler 

medarbetare att känna sig mer inblandade i planeringsfasen kring evenemanget (Parent, 

2009).  

2.3.1. Kritiska färdigheter och faktorer i ledarskapet för idrottsevenemang   

Det finns olika ledarskapstekniker, där ledarskapet baseras på olika faktorer och attribut, 

exempelvis det transformella ledarskapet som fokuserar på relationer och kommunikation 

eller transaktionella som blir ett hårt ledarskap som fokuserar på striktare riktlinjer 

(Northouse, 2013). Samme Northouse (2013) skriver också att det finns ännu fler inriktningar 

på ledarskap. Evenemangsledaren måste, enligt Schulenkorf (2010), anpassa sitt ledarskap 

efter gruppen och behöver ibland endast övervaka ett evenemang och endast rycka in vid 

behov om de har kunniga medarbetare/volontärer. 

 

Baker & Esherick (2013) nämner att ledarskapet inledningsvis har en stor betydelse för att 

evenemanget ska lyckas. Under inledningsfasen är det viktigt att fokusera på övergripande 

saker, för att senare gå in mer på detaljnivå. Bland annat bör diskussionerna handla om vad 

evenemanget får kosta, om det går att få tag på “rätt personal/volontärer”, om det finns arenor 

och plats för evenemanget, samt att diskutera om konkurrenter har närliggande evenemang 

schemalagda. 
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Karadakis, Kaplanidou & Karlis (2010) nämner också att det är centralt att ledarna behöver ha 

erfarenhet av tidigare evenemangshantering för att klara av att genomföra ett evenemang på 

ett bra sätt 

 

Parent m.fl. (2009) visar i sin studie att det är viktigt att ledare kommunicerar visioner och 

mål, med evenemang, till andra anställda/volontärer. De menar att detta krävs för att alla 

inblandade ska arbeta mot ett gemensamt mål och detta skapar i sin tur oftast ett bättre 

helhetsintryck av evenemang.  

 

2.3.2. Vad kan ledaren påverka? 

Parent m.fl. (2009) visar med sin tabell nedan vad deltagare anser är viktigt för att ledaren 

kan, samt står för och de beskriver ledarens roll i planeringsfasen inom ett evenemang.  De 

menar att vissa färdigheter och delar är viktigare än andra men att de måste oftast kunna 

hantera flera uppgifter samtidigt, då ledaren oftast behöver hantera flera saker samtidigt. 

 

Figur 3 - Past, present, future major sport event management practice: The practitioner perspective (Appendix B, Parent 

m.fl. 2009, s.182) 

Paren m.fl. (2009) menar också att det även måste finnas någon som känner till vad som görs 

respektive inte görs. De anser att ledaren bör fokusera på att skapa bra relationer och ha ett 

effektivt kommunikationsklimat med individer i sin omgivning. 

 

Pinto & Slevin (1987; 1988) konstaterar att det behövs ett antal faktorer för att lyckas med ett 

evenemang. Det som ledaren kan påverka är enligt Pinto & Slevin (1987; 1988): 

 Projekt uppgift (klara mål och riktlinjer),  

 Stöd från högsta ledningen,  
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 Projekt plan,  

 Samarbete med partners,  

 Personalaspekter,  

 Tekniska aspekter (tillgänglighet till rätt teknik och expertis),  

 Feedback & kommunikation  

 Förmåga att kunna lösa oväntade kriser/problem. 

 

Även Emery (2009) lyfter fram liknande färdigheter och faktorer, vilket visar att det under 

längre tid varit liknande riktlinjer och mallar för planering och genomförandet av evenemang. 

Han nämner också att det i framtiden troligen kommer att bli allt viktigare med IT-färdigheter 

och flexibilitet, för ledaren. För samhället förändras, precis som Furusten (2007) skriver, i en 

allt snabbare takt och det gäller för ledaren att utvecklas enligt (Emery (2009) med samhället 

eller till och med snabbare för att kunna utföra attraktiva evenemang. Emery (2009) menar att 

det är därför som flexibiliteten behövs hos ledare för att kunna ta snabba beslut, exempelvis 

om förändringar som behöver genomföras. Här nedan ges en mer detaljerad beskrivning av 

vad som framkommit i forskning om evenemangsledarskap. 

 

Projektuppgift 

Projektuppgiften, alltså målen och riktlinjerna, måste vara tydligt satta av ledaren så att alla 

intressenter och speciellt de inblandade inom idrottsevenemangets skapande förstår dem. 

Reese (2014) skriver i sin studie att ledare behöver “visa vägen” för att individer i 

omgivningen ska förstå och vilja uppnå organisationens mål.  Annars blir det lätt som 

Kaplanidou, Kerwin & Karadakis (2013) skriver i sin studie, att det blir missnöjda parter i 

slutändan. Genom att skapa en gemensam målbild och ha en uppfattning, inom gruppen hur 

vägen fram till genomförandet av evenemanget ska se ut, gör ledarens arbete mycket enklare 

(Northouse, 2013). 

 

Projektplan 

Karadakis m.fl. (2010) visar att det är viktigt för en stad att ha en historik i att planera 

idrottsevenemang. Det samma gäller för idrottsevenemangsledare. Detta för att de då har 

erfarenhet av att planera ett idrottsevenemang. Andersen m.fl. (2006) skriver också att 

“hardskills”, som de menar är erfarenhet och/eller utbildning, är viktigt för att veta vad de 

behöver göra under planeringsfasen. Projektplanen går lite hand i hand med ovanstående 
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projektuppgift, för det gäller för ledaren att informera andra parter inom 

evenemangsskapandet hur projektplanen ska se ut, eller att till och med utveckla den i samråd 

med andra. Vuuren, de Jong, Meno & Erwin (2007) menar att ledaren behöver skapa klara 

och tydliga riktlinjer som andra intressenter har fått ta del av, då blir det lättare att 

implementera gemensamma riktlinjer hos andra och skapa ett gemensamt mål.  

 

Bramwell (1997) lyfter som ovan nämns ett antal punkter som evenemangsledare bör tänka på 

vid planering av ett större evenemang. Utvärdering och situationsuppdatering är viktigt för att 

kunna skapa rätt beslut, samt skapa en lärande process för att kunna utveckla evenemanget. 

Han menar att det behöver sättas upp ekonomi- och marknadsstrategier och de behöver 

utvecklas för att kunna göra bra investeringar, samt locka deltagare och andra intressenter. 

Samme Bramwell (1997) skriver också att det är bra att ha en långsiktig planering för 

utvecklandet av evenemanget och detta nämns också i nedanstående stycke.  

 

Samarbete med partners 

Kaplanidou, Kerwin & Kostas (2013) konstaterar i sin studie att en evenemangsplanering 

måste vara klar och tydlig så att utomstående parter kan se hur arbetet fortskrider. För att 

kunna få ett bra och tilldragande idrottsevenemang så behöver ledaren hitta sponsorer och 

samarbetspartners. Utan dessa går det oftast inte att genomföra ett idrottevenemang eftersom 

det oftast är stora kostnader som tillkommer. Phi, Dredge & Whitford (2014) beskriver hur 

parter i evenemangets omgivning kan ställa till det vid planeringen. De menar att ledaren 

måste förstå att evenemanget eventuellt kommer möta motstånd, då individer och 

organisationer som påverkas av evenemanget kan ha vissa problem med genomförandet.  

 

Detta gör att evenemangsplanerarna behöver ha detta i åtanke och ha en lösning för att kunna 

skapa ett så bra evenemang som möjligt. Vidare så blir det då viktigt, precis som Ogden & 

McCorriston (2007) & Taks m.fl. (2014) visar i sina studier, att evenemangledare skapar 

långa samarbeten med partners. De tjänar oerhört på att skapa dessa kontakter, då de troligen 

kommer att kunna stötta evenemangsarbetet och ledaren med resurser vid evenemang i 

framtiden. Då skapas det en stark relation mellan evenemangsledaren och samarbetspartnern, 

där tjänster byts emellan dem.  
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Personalaspekter 

Inom alla organisationer så spelar personalen en viktig roll för att lyckas. Det är volontärer 

som hjälper till att få evenemang att gå runt och eftersom det är stora evenemang så kan inte 

ledaren utföra alla uppgifter på egen hand. Detta leder till att ledaren måste hitta individer 

som passar till olika uppgifter. Ledaren måste också hjälpa volontärer och andra individer 

med det de behöver, för att alla ska trivas och kunna utföra ett så bra arbete som möjligt 

(Aisbett & Hoye, 2015). Mycket av personalfrågan hör dock till genomförandefasen eftersom 

det är under evenemanget som det behövs resurser, men planeringen måste alltid ske innan av 

ledaren.  

 

Han, Quarterman, Strigas, Ha & Lee (2013) visar med sin studie att de flesta volontärers eller 

evenemangsarbetares motivation stiger när de vet att de kommer att få någon monetär 

belöning efteråt, exempelvis en ”goodiebag”, annat material eller pengar. De visar också på 

att det finns en liten positiv koppling mellan demografiska aspekter hos individer och viljan 

att medverka som volontär under ett evenemang. Dock är det fortfarande många oavlönade 

volontärer som hjälper till vid evenemang så är det viktigt att skapa bra relationer med de 

individerna (Nichols & Ojala, 2009).  

 

Tekniska aspekter (tillgänglighet till rätt teknik och expertis)  

Precis som Emery (2009) beskriver så blir det allt viktigare att kunna hantera teknik, inom 

evenemangsledarskapet vilket bland annat inkluderar sociala medier. Information ska kunna 

göras tillgängligt på nätet, Facebook och hemsidor bland annat för att människor alltid ska ha 

tillgång till det. Walsh, Clavio, M. David Lovell, & Blaszka (2013) visar med sin studie att 

social media har en positiv påverkan på bilden av evenemangets varumärke.  

 

RF (2004) visar med sin forskning att föreningar och organisationer som använder hemsidor 

får en större gemenskap. De lyfter också fram att kostnaderna och tidsaspekten påverkas både 

positivt och negativt. Dock tror vi att senare forskning visar att ledare som kan använda 

tekniska medel vinner mycket i dagens samhälle. Men (2014) tar även upp användandet av e-

post som ett effektivt hjälpmedel och därmed vinner mycket tid åt ledare. Mazzei (2010) 

konstaterar att den yngre generationen tar med sig sin effektiva användning av nya 

kommunikationsmedel, till organisationen och detta leder oftast till fördelar för verksamheten. 
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Feedback & kommunikation  

Feedback och kommunikation är områden som studerats mycket genom åren, speciellt i 

samband med företag, organisationer och ledare. Flera forskare har delat upp kommunikation 

i intern och extern kommunikation (Cheney & Christensen, 2001), där intern kommunikation 

är det som sker inom organisationen och extern är den som sker till andra intressenter i 

verksamhetens omgivning. Dolphin (2005) menar att intern kommunikation är en hörnsten för 

att en organisation ska fungera och konstaterar att intern och extern kommunikation bör 

fungera i harmoni med varandra för att organisationer ska fungera med andra intressenter och 

en verksamhet måste ha samarbetspartners för att fungera i dagens samhälle. Om 

kommunikationen mellan ledare och medarbetare inte räcker till kan evenemanget komma att 

brista i många delar (Parent, Olver & Seguin, 2009). 

 

Mycket fokus läggs också på tvåvägskommunikation, då det är viktigt att skapa ett öppet 

kommunikationsklimat inom organisationen. Detta för att individer ska våga uttrycka sig och 

för att alla anställda ska kunna förstå mål och visioner som organisationen har. För ledningen 

är det viktigt att skapa dialoger med medarbetare, eftersom det då är säkrare att budskapen 

kommer fram. Diskussioner leder också ofta till fler perspektiv vilket kan leda till att ett 

evenemang kan utvecklas och bli bättre med hjälp av det som framkommer (Steyn, Steyn & 

van Rooyen, 2011). Mazzei (2014) menar också att tvåvägskommunikation påverkar 

anställdas engagemang positivt, då de känner att de medverkar mer i verksamhetens 

resultatskapande och att ledarna värdesätter deras åsikter. 

 

Förmåga att kunna lösa oväntade kriser/problem. 

Under planeringen till ett evenemang sker mycket oväntade saker och då gäller det för ledaren 

att vara flexibel och kunna lösa problem (Emery, 2009). Det kan till exempel visa sig att vissa 

lokaler som var tilltänkta att användas, var uppbokade och då måste ledaren ordna fram nya 

lokaler. Detta kopplas också till projektplanen, då det kan vara bra att redan från start ha några 

andra alternativ ifall något inte skulle fungera. Yukl & Mahsud (2010) menar att ledaren bör 

ha en strategi för att lösa uppkommande problem och genom att hela tiden vara uppmärksam 

kan ledaren lösa svåra situationer i ett tidigare stadie. Forskarna menar också att det 

underlättar i problemlösningsprocessen om andra medverkande individer är medvetna om 

vilka problem som kan uppkomma och vilka strategier som finns för att lösa olika typer av 

problem.  
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2.4.Begränsning i tidigare forskning 

Det finns en mängd studier som är gjorda inom sportevenemang som är riktade mot 

volontärer, hur publik ska behandlas, vilka effekter som idrottsevenemangen har på samhället 

och städer osv. (RF, 2008; Aisbett & Hoye, 2015; Barget & Gouguet, 2007; Kellet, Hede & 

Chalip, 2008; Odgen & McCorriston, 2007). Precis som vi nämner i inledningen så är de 

flesta studier inriktade på genomförandet och efter-arbetet, av evenemang. Många av 

studierna är gjorda utomlands och svenska studier är inte alltför vanliga.  

 

Inom ämnet evenemangsledarskap inom idrott är majoriteten av studierna utförda i England, 

där idrottsorganisationskulturen är väldigt stark. Många företag och intressenter vill 

förknippas med idrottsorganisationer på de brittiska öarna, då matcher, evenemang kopplas 

samman med så många andra aspekter. Numera har idrottsevenemang och matcher också i 

Sverige börjat bli allt mer komplexa event som kräver mycket av idrottsorganisationen. Detta 

skapar ett intresse att studera området. Vi vill därför skapa förståelse inom området och 

förhoppningsvis skapa ett intresse att genomföra fler studier inom ämnet. 

3. Syfte & Frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att studera hur några evenemangsledare beskriver sin syn på 

att planera och organisera medelstora ungdomscuper i fotboll.  

 

- Hur beskriver evenemangsledare i Mellansverige planerings- och organiseringsfasen 

av ett antal medelstora ungdomscuper i fotboll?  
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4. Metod 

Nedan beskrivs tillvägagångssättet för vår studie mer detaljerat. Diskussioner kommer att föras kring den valda 

forskningsmetoden. 

4.1.Val av metod 

Vår studie har varit kvalitativ och har baserats på empiri, där respondenterna fick beskriva hur 

planerings- och organiseringsprocessen går till. Syftet med studien var att skapa en djupare 

förståelse inom området och då krävs komplexa frågor för att få relevant empiri, och därför 

ansåg vi att kvalitativ metod var lämplig att använda för att besvara vår frågeställning. Gratton 

& Jones (2010) beskriver att kvalitativ forskning analyserar känslor, tankar och erfarenheter, 

vilket den kvantitativa inte gör. Kvalitativ forskning ger oss möjligheten att förstå en kontext 

utifrån respondenternas perspektiv och studien blir därför en tolkning av insamlad empiri 

(Bryman & Bell, 2013).   

 

Förhoppningen var att få material till att kunna se vilka delar som är essentiella för att kunna 

skapa en bra ungdomsturnering inom området. För att få fram de essentiella delarna i ett 

idrottsevenemang så valde vi att använda en fenomenologisk ansats på vår studie. Fejes & 

Thornberg (2009) skriver att individers medvetande alltid är riktat och observerar något 

objekt och genom att individen tolkar ett objekt så skapas det en fenomenologisk 

verklighetsbild i dennes medvetande. Detta arbetssätt överensstämmer väl med studiens syfte.  

4.2.Urval 

Vi har använt ett subjektivt urval för att få tag på den urvalsgrupp vi trodde skulle ha störst 

erfarenhet och kunskap inom ämnet. Bryman & Bell (2013) menar att det är en snabb, billig 

och enkel process som kallas målstyrt urval. Urvalet är valt efter den sociala kontexten som 

vårt syfte grundar sig på. Detta hindrar dock resten av populationen att medverka i studien 

och det sänker generaliserbarheten av studien.  

 

Vi valde att använda våra egna kontakter, då vi ringde eller skickade e-post till fem ledare, 

inom fyra idrottsorganisationer, om de ville medverka i studien. I början av samtalet eller 

meddelandet beskrev vi studiens syfte. Detta för att skapa ett större fokus på ledarnas arbete 

inom evenemangets planerings- och organiseringsfas.  
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Generell beskrivning av våra respondenter 

Vi har valt att presentera våra respondenter i en mer generell beskrivning för att inte röja 

någons identitet. Men vi har däremot skrivit t.ex. respondent 1 när vi presenterar ett citat, 

detta för att få lite ordning och kunna ställa de olika respondenternas svar mot varandra när vi 

presenterar resultatet. Våra respondenter jobbar med ledarskap inom marknad och 

arrangemang för olika ungdomsfotbollsturneringar. Två respondenter arbetar inom 

idrottorganisationer som endast är inriktade på fotboll. Två arbetar inom en 

idrottsorganisation som är inriktad på flera olika idrotter och arrangerar evenemang inom de 

olika idrotterna. Den sista respondenten är anställd av en allians av idrottorganisationer för att 

driva fotbollsturneringen.    

 

De har jobbat med sina uppdrag alltifrån 1-38 år med respektive turnering. Alla har på ett eller 

annat sätt jobbat som ledare innan de tog rollen som ledare för ungdomsturnering/ar, dock är 

inte alla utbildade ledare. Flera av respondenterna har endast jobbat med evenemang inom 

idrott. 

4.3.Sökvägar 

Böcker har vi antingen erfarenhet av från tidigare studier och/eller sökt innan och under 

arbetets gång. Vi har använt oss av Örebro universitetsbibliotek för att söka och låna böcker.  

Sökord vid lån av böcker på biblioteket har varit: Bryman & Bell, Sport management, Sport 

event, planera idrottsevenemang och idrottsevenemang.  

 

Vi har använt Örebro universitetsbiblioteks sökmotor på websidan för att hitta artiklar. 

Sökvägar till artiklar har varit: www.oru.se (sökning) Summon, vilket är Örebro universitets 

egen sökmotor. I Summon finns flera databaser samlade och personer med anknytning till 

Örebro universitet, då främst studenter och lärare, utnyttjar den för litteratursökningar. 

Fortsättningsvis gjordes ett val av översta sökresultatet för att sedan trycka på ”klicka här för 

att söka i Summon”. Väl inne i sökmotorn Summon markerades ”fulltext, peer-review och 

tidskriftsartiklar” i den vertikala vänsterspalten. Detta för att säkerställa att vi hittade 

vetenskapligt granskade artiklar. 

 

För att hitta artiklar har vi använt sökord: “sport event”, management, leadership, planning, 

project plan, volounteers, flexibility, sponsorship, “non-profit organization”, benefit, media, 

evaluation, organization, strategic, marketing, planning learning, Social network. Dessa 
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sökord har vi använt och provat i många olika konstellationer för att få fram de mest relevanta 

för vår studie.   

 

Vi har även använt oss av: www.google.se (sökning) “scholar” och sedan valt översta 

sökresultatet. Väl inne i sökmotorn så har vi sökt på hela artikelnamn som vi har hittat i olika 

referenslistor hos de artiklar vi hittade på Summon. Resterande artiklar har vi hittat genom 

sökning i referenslistor i redan funnen litteratur. Förstahandskällor har vi försökt använda hela 

tiden för om vi, som forskare, ska tolka vad andra forskare har tolkat så glider vår fakta ännu 

längre ifrån den ursprungliga. Detta skapar en alldeles för svag grund att bygga studien på. 

Dock har detta inte alltid varit möjligt och då har vi istället försökt att använda flera olika 

andrahandskällor, för att kontrollera deras uppfattningar mot varandra.  

4.4.Intervjuer 

Vi valde att använda öppna frågor vid intervjun med respondenterna. Bryman & Bell (2013) 

skriver att det är forskare själva som väljer struktureringsgraden på intervjun. Då vi valde att 

använda öppna frågor kan det enligt Bryman & Bell (2013) leda till oförberedda svar och 

reaktioner från respondenter. För att respondenterna skulle förstå våra frågor så bra som 

möjligt försökte vi skapa en gemytlig miljö och använda ett vardagligt språk. För att få ett bra 

flyt i samtalet så ställde vi heller inte frågorna i en standardiserad ordning, utan de ställdes 

utefter riktningen på samtalen. Vi ställde även följdfrågor för att få djupare svar. Bryman & 

Bell (2013) kallar denna metod för en semi-strukturerad intervju och Fejes & Thornberg 

(2009) har döpt den till halvstrukturerad. 

 

Vi valde att dela upp vår intervjuguide i tre olika delar. Den första delen var bakgrunds- 

frågor, för att kunna lära känna respondenten, organisation och få igång ett bra samtal. I den 

andra delen ställde vi frågor om planering inför ett evenemang, vilket vi kopplade till vår 

bakgrund. Genom detta så försökte vi få material angående planeringsarbetet innan 

evenemanget och hur organisationen arbetade med planering. Den sista och tredje delen 

handlade mer specifikt om vad respondenten, som evenemangsledare, gör och hur denne 

arbetar och vilka delar som är viktiga för individen i fråga för att kunna leda på ett bra sätt.  

 

Vi valde också att ställa vissa motfrågor eller andra liknande frågor, inom samma ämne, för 

att kunna få ut så mycket som möjligt av respondenterna. Bryman & Bell (2013) menar att det 

http://www.google.se/
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gynnar empiriinsamlingen om respondenterna får svara på olika sorters frågor inom samma 

område för att få uttömmande svar.  

4.4.1.  Genomförandet av intervjuer 

Andra aspekter som är av betydelse för att göra en bra intervju, som vi har tagit med oss från 

Bryman & Bell (2013) är att innan intervjun bekanta oss med miljön där respondenterna 

arbetar, samla bakgrundsfakta och vara insatta i ämnet. Vi besökte organisationerna för att 

fråga respondenterna om de ville medverka i vår studie men också för att undersöka om det 

fanns bra lokaler, där intervjuerna kunde äga rum. Dock fanns det inte möjlighet att göra 

samma kontroll hos en respondent, utan denne tillfrågades och informerades via e-post. Vi 

fick samtidigt lite tid att introducera ämnet och syftet med studien. 

 

Innan intervjuerna med våra respondenter genomförde vi en pilotintervju. Vi intervjuade en 

individ som är rätt ny inom arrangemangstjänsten, men som arbetat ideellt med 

idrottsevenemang tidigare. Gratton & Jones (2010) beskriver detta som ett fördelaktigt 

tillvägagångssätt, då vi blir bättre förbereda inför de “riktiga intervjuerna” och för att 

kontrollera funktionaliteten av intervjuguiden. Vi närvarade båda två vid pilotintervjun och 

märkte att vi tydligare måste dela upp uppgiften mellan oss. Vidare lärde vi oss att den ena av 

oss behövde föra anteckningar och vara redo med följdfrågor, medan den andre skulle ha koll 

på frågorna i intervjuguiden för att inte missa någon viktig fråga. Efteråt utvecklades några 

nya frågor för att komma djupare, samt en checklista utformades för att vi inte skulle missa 

viktig information. Alla våra intervjuer spelades in på två mobiltelefoner och sparades både i 

telefon och dator. 

  

Vi var, som tidigare nämnts, flexibla i intervjun och relaterade hela tiden till vad som sagts för 

att kunna ställa följdfrågor som passade in. Precis som Bryman & Bell (2013) nämner så 

består kvalitativ forskning i att analys och empiriinsamling sker parallellt och det gjorde att vi 

fick djupare svar efter varje intervju då vi hela tiden lärde oss vilka områden som hade stor 

“informationsutvecklingskapacitet” inom ämnet. 

4.5.Sammanställning av empiri och analys 

Vi har vid analysarbetet tolkat och försökt hitta mönster i vår empiri. Arbetet med empirin har 

liknat en fenomenologisk dataanalys. Fenomenologiska dataanalysen har sitt ursprung från 
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1900-talet och var från början en filosofisk teori och Kvale & Brinkmann (2014) beskriver 

dess innebörd som följande: 

 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att 

förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva världen som den 

upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten är vad människor 

uppfattar att den är. 

 

Vi sammanställde resultatet efter intervjuguidens temauppdelning, efter att vi genomfört och 

transkriberat alla intervjuer, för att sedan kategorisera empirin. Kvale & Brinkmann (2014) 

menar att kategorisering är ett tydligt sätt att presentera resultatet på, då likheter analyseras 

och vissa skillnader tas bort. Detta arbete skedde stegvis och vi har förhållit oss till Fejes & 

Thornbergs (2009) sju steg för att analysera fram kategorier och underkategorier: 

 

Båda två gick igenom alla transkriberingar var för sig för att sedan träffas och jämföra våra 

tankar om empirin. Transkriberingarna gör även att andra forskare kan gå in och läsa dem för 

att granska materialet (Bryman & Bell, 2013), om behovet finns. Därefter läste vi återigen och 

analyserade fram de relevanta delarna, i intervjuerna, för studiens syfte och frågeställningar. 

Detta för att empirin skulle bli mer lätthanterlig och Bryman & Bell (2013) skriver också att 

material som inte är relevant för studien, inte heller behöver tas med i analysarbetet. De svar 

som var relevanta för studien klistrade vi sedan in i ett samlingsdokument för att få en 

sammanfattning av alla intervjuer. De valda texterna delade vi sedan upp efter intervjuguidens 

teman. Vidare utfördes detta för att vi båda skulle skaffa oss en gemensam uppfattning och 

tolkning av empirin. Stegen kan också liknas vid Fejes & Thornberg (2009) beskrivning av 

första steget i fenomenologisk analys, som går ut på att få grepp om det huvudsakliga 

innehållet. 

                                                              

Därefter plockade vi ut det material som vi kunde relatera till studiens bakgrund och syfte. 

Bryman & Bell (2013) samt Fejes & Thornberg (2009) menar att detta är ett bra sätt att 

analysera kvalitativ data, för att få relevant data som ger oss möjlighet att besvara vårt syfte 

och forskningsfrågor.  

 

I det tredje steget så menar Fejes & Thornberg (2009) att en grundligare analys av den 

relevanta data genomförs. Vi har försökt, precis som Fejes & Thornberg (2009) uppmanar, att 
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få grepp om den implicita och explicita meningen med respondenternas svar. I detta steg 

gjordes en grundligare analys av, som Fejes & Thornberg (2009) kallar det, meningsbärande 

enheter.  

 

Genom att vi följt intervjuguidens teman och skapat underrubriker till dessa, har vi skapat en 

tydlig röd tråd i den bearbetande empirin som gjort det enklare för oss och läsaren att följa. 

Här har likheter och skillnader lyfts fram. Vi har, i riktlinje med Fejes & Thornbergs (2009) 

fjärde steg, sammanställt de meningsbärande enheterna till en mer komprimerad text och i 

kategorier. De menar att detta skapar ett mer informationsrikt material med en tydligare 

struktur. 

 

Analysarbetet gick vidare med att vi försökte hitta lite större teman som trätt fram ur 

empiribeskrivningarna och kategorierna. Fejes & Thornberg (2009) beskriver i sitt femte steg 

att centrala teman ska ha tagits fram i denna fas. De menar att detta steg egentligen är en 

process som pågått under hela forskningstiden. Vi har också skickat e-post med 

kompletterande frågor om någon beskrivning eller mening med ett uttalade varit oklart. De 

centrala teman som trädde fram var; Planering och organisering för att sedan få fram 

underkategorierna; marknadsföring, dokument, externa- och interna samarbetspartners. 

Den generella strukturen ska, enligt Fejes & Thornberg (2009) beskriva fenomenets essens 

och vi har i denna studie fått fram teman som är viktiga för ledarna i planerings- och 

organiseringsfasen, inför en ungdomscup i fotboll.  

 

Citat har använts för att stärka och göra studiens teman mer levande och Bryman & Bell 

(2013) menar att detta gör det mer intressant för läsaren. Vi har valt att ta bort ord, ehm osv. 

för att göra citaten mer läsvänliga och vi anser att denna revidering inte förvränger resultatet. 

Citaten har valts för att de belyser temat och beskrivning på ett, för alla respondenter, 

liknande sätt. Då respondenterna svarat olika inom teman så har vi också här valt att lägga in 

citat för att exemplifiera. Vid citatpresentationen har konfidentialiteten också beaktats. Inga 

namn, på individer eller arrangemang, har nämnts utan har bytts till X.  

4.6.Tillförlitlighet 

Bryman & Bell skriver att validitet och reliabilitet inte är effektivt användbara inom kvalitativ 

forskning och därför har Guba & Lincoln (1994, i Bryman & Bell, 2013) framställt 4 andra 
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begrepp, som bör beaktas vid genomförandet av en kvalitativ studie. För att få en trovärdig 

studie så har forskarna därför tagit fram begreppen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering. Dessa begrepp påverkar läsarens syn på vår studie och behöver därför 

diskuteras.  

 

Beskrivningarna av den sociala verkligheten är direkt tagna från respondenternas intervjusvar. 

Transkriberingarna har också skickats till var och en för att de ska kunna godkännas och gett 

dem möjlighet om de velat ändra något. Bryman & Bell (2013) menar att det ökar 

tillförlitligheten i studien och kallas respondentvaliditet. Detta är också något som ökar 

trovärdigheten av studien. Användandet av citat och tillgången till det transkriberade 

materialet, om någon intressant önskar, ökar också tillförlitligheten i studien.  

 

Genom att beskriva vad vi menar med idrottsevenemang och dess ledarskap, menar vi att 

överförbarheten till andra sociala kontexter är möjlig. Dock gör inte detta att resultatet 

automatiskt kan generaliseras, men att det går att jämföra med andra studier inom samma 

sociala kontext. Överförbarheten grundar sig helt enkelt i att det går att jämföra olika studier, 

menar Bryman & Bell (2013), bara de passar in i liknande miljö och sammanhang. 

 

Pålitligheten och konfirmeringen är relativt svårt för oss att säkerställa. Inom all kvalitativ 

forskning så går det att tolka och uppfatta olika saker och det är viktigt att vi inte medvetet 

påverkat resultatet med våra egna värderingar och uppfattningar. Slutsatsen ska 

förhoppningsvis vara uppenbar efter att vi genomfört en väl detaljerad uppsats och 

tillvägagångssättet ska vara tydligt beskrivet i metodavsnittet. Genom att beskriva alla val av 

tillvägagångssätt har vi stärkt pålitligheten, exempelvis hur urvalet av respondenter 

genomfördes, samt hur intervjuerna genomfördes. Ett tydligt tillvägagångssätt som är lätt att 

följa för läsaren leder till en hög pålitlighet. När det sedan kommer till konfirmering är det 

upp till läsaren att värdera den enligt Guba & Lincoln (1994) (i Bryman & Bell, 2013). 

Eftersom vi tagit hjälp av teorin då vi diskuterat vår empiri och dragit slutsatser därefter så 

anser vi att pålitlighet och konfirmering höjts.  

4.6.1.   Etik 

Inom studier så är det viktigt att etiska aspekter hanteras i respondenternas medverkan 

(Bryman & Bell, 2013). Forskarna lyfter fram fyra grunder som ska behandlas inom studien; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Dessa informerades 
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respondenterna om inför alla intervjuer, dels vid första kontakten men också vid 

intervjutillfället. 

 

Informationskravet går ut på att forskarna behöver upplysa respondenter om studiens syfte 

(Bryman & Bell, 2013). Då vi kontaktade individerna som vi ville intervjua, informerade vi 

dem om studiens syfte och vad vi ville åstadkomma. För att säkerhetsställa att respondenterna 

hade uppfattat informationen så upprepade vi den vid intervjutillfället också, som nämnts 

ovan.   

 

Samtyckeskravet är, enligt Bryman & Bell (2013), respondenternas rättighet att ta beslut om 

sitt eget deltagande i studien. Det innebar att vi informerade deltagarna att de hade möjlighet 

att dra sig ur studien när som helst. Bryman & Bell (2013) menar att detta bidrar till att 

studiedeltagarna blir mer bekväma i situationen och de binder inte upp sig, under längre tid. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla respondenter och deltagares uppgifter behandlas 

konfidentiellt, så omfattande som möjligt (Bryman & Bell, 2013). Vi har genom hela studien 

använt nummer på respondenterna istället för namn och vi har tagit bort namn på turneringar 

och organisationer.  

 

Nyttjandekravet går ut på att informationen, som införskaffas genom intervjuerna, endast ska 

användas till studien och inte i något annat sammanhang (Bryman & Bell, 2013). Vi var de 

enda som hade tillgång till empirin. Respondenterna hade också tillgång till sina egna 

intervjuer för att kunna göra ändringar. 
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5. Resultat 

I resultatet nedan presenteras analys av insamlade data från intervjuerna. Analysen har skapat ett antal 

kategorier och teman som kommer att vara resultatets rubriker. 

 

Efter genomgång och analys av det empiriska materialet skapade vi modellen nedan. 

Ledarskapet har delats upp i två olika teman, planering och organisering medan resurser 

ligger som ett överhängande moln för att visa att det påverkar flera olika delar inom 

ledarskapet. Här nedan presenteras de olika temana mer ingående. 

 

Figur 4 - Resultatmodell 

5.1.Planering 

Planeringsarbetet är upplagt på ett liknande sätt mellan de olika organisationerna. 

Respondenternas svar visar också att planeringsarbetet är en lång process som börjar redan 

direkt med utvärderingen av föregående års evenemang. De beskriver att det i början är en 

relativt lugn period för att sedan trappas upp i omfattning, desto närmare evenemanget de 

kommer. 

 

...cupen spelades i augusti, vi började kanske i september på vad vi ska göra för ändringar i 

deltagarsystem och så vidare, så då utvärderade vi det, jag pratade med skolchefer och pratade 



29 
 

med föreningar och försökte få lite feedback, vad har vi gjort som är bra och vad kan vi göra 

bättre.  (Respondent 4) 

 

Respondenterna är relativt samstämmiga om vilka delar ett evenemang innehåller. De 

beskriver att arbetet inleds med att söka efter ett passande datum, som fungerar för förbund 

och för organisationen själv. Sedan ordnars de mest fundamentala delarna, som att boka 

fotbollsplaner och boendeplatser men också personal och volontärer, material. 

 

Söka sanktion, fixa boende och planer är a och o för att en cup ska fungera, allt det andra kan 

man oftast lösa. Du hittar alltid skolchef, kioskvaror men de sakerna kan du inte missa. Sen är ju 

ett delmoment att sticka ut hela tiden. (Respondent 1) 

5.1.1. Marknadsföring 

Tryckt marknadsföring 

Hälften av ledarna menar att de arbetar med tryckt marknadsföring inför turneringen. Det 

handlar om tidningsannonser i lokala tidningar och ”flyers” mestadels “jag har beställt en 

inbjudan, vad ska man säga en inbjudan…en flyer, en mer avancerad sak som jag kommer 

skicka ut.” (Respondent 4), men en ledare nämner att de också har en egen tidning. “, de är ju 

ofta här i början av cupen. Vi sprider väl i media, vi distribuerar cupprogrammet som en 

bilaga i X, som en bilaga i lokaltidningen...Sedan har vi en X-cupen-tidning.” (Respondent 3) 

En annan ledare nämner att denne skulle vilja skapa en cuptidning för att skapa en ännu 

exklusivare känsla runt turneringen. Denne menar dock också att det är en resursfråga och att 

det i dagsläget inte finns några ekonomiska resurser för att ta det steget. 

 

...en tryckt papperstidning. Sådana grejer, bara göra cupen större, exakt vad det är som behöver 

göras då, det är svårt att säga för det är så. Vi driver det på en extremt liten budget,.. 

(Respondent 4) 

 

Dessutom var det en ledare som inte ville använda tidningsartiklar, i mer nationella tidningar, 

då det blev en för smal och dyr marknadsföring, som de inte tror når fram till barn och 

ungdomar i landet. Ledaren menade att det istället är bättre att satsa på hemsidor och sociala 

medier, med tanke på deras storlek på turneringen. Den tryckta marknadsföringen är mer 

riktad mot lokala lag. 

 



30 
 

E-post 

För alla evenemangsledare verkar direktkontakt med lag vara viktigt och kontakten med 

lagledare är otroligt viktigt då det blir mer personligt. Då kan evenemangsledarna visa att de 

verkligen bryr sig om alla lag som kommer för att delta i större utsträckning. Detta leder till 

att alla ledare beskriver e-post som den viktigaste marknadsföringskanalen, eftersom den når 

direkt till lagledare.  

 

Det är återigen att sticka ut och nå dem så att säga, det gäller på något sätt att få personlig 

kontakt med dem...så du måste göra ett jättejobb med att identifiera lagledarnas namn och 

adresser för att kunna få direktkontakt med dem via ett mail eller kanske till och med 

telefonsamtal eller vad de är. (Respondent 1) 

 

En ledare beskriver också att e-postanvändningen underlättat arbetet innan turneringarna 

avsevärt. Bekräftningar, spelprogram, annan information som ska skickas till lagen efter 

anmälan är mycket mer tidseffektiva sedan de gått från att skicka brev till dagens e-post. 

“Från brevhantering, till idag där vi knappt skickar ett brev. Förr satt vi och bekräftade för 

hand.” (Respondent 3) Detta har också legat till grund för att de kan behandla mer 

information, lag och anmälningar än tidigare, menar flera av ledarna. 

 

Hemsida 

Evenemangsledarna och de som jobbar närmast cupen jobbar också mycket med att ständigt 

uppdatera hemsidor och synas på andra medier för att hela tiden uppdatera, genom 

marknadsföring och förbättra kännedomen om cupen. Med de nya medierna och den nya 

tekniken sparar ledarna mycket tid, pengar och de kan modernisera cupen, då spelarna t.ex. 

får reda på resultatet, spelprogam mycket effektivare.  

 

Tekniken har ju också besparat oss en massa jobb, med spelprogram och med resultat. Du har en 

app... (Respondent 3) 

 

Turneringarna marknadsförs också flitigt på organisationernas Facebooksidor, Laget.se-sidor, 

Cupguiden.se och några fler ställen. “...marknadsföring finns det ju och det är genom laget.se 

som vi har marknadsföring och Cupguiden har vi funnits med på. Så det har varit viss 

marknadsföring...” (Respondent 5) Ledarna menar att hälften av hemsidorna uppdateras 
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relativt löpande, medan köpta marknadsplatser på cupguiden.se osv. endast sköts av 

hemsidans egna administratörer. 

 

Övrigt 

Några nämnde också att det var fördelaktigt att få anmälningar tidigt, i marknadsföringssyfte. 

För då kan de redan i början av marknadsföringen skylta med att så här många lag är redan 

med på cupen och det gör att fler lag lockas till att delta. 

 

...sen är det ju att få in lag som inte är lokala i ett tidigt skede och få ut, få in anmälda lag så att 

de kommer ut på hemsidan. För vi visar ju alltid vilka våra anmälda lag är, för har man lag 

anmälda så lockar det till fler anmälningar. (Respondent 5)  

 

Varför vissa lag väljer just din cup är svårt att säga men de olika ledarna försöker komma på 

någonting eget som de är bäst på och kan marknadsföra evenemanget med. En annan viktig 

del för att locka till sig fler lag säger en respondent är att gå ut med en kampanj. Att du kan 

erbjuda lag lite billigare priser på anmälningsavgiften eller vad som helst under en viss period 

innan cupen startar.  

 

Det gäller också att marknadsföra att det finns attraktiva aktiviteter, som ungdomarna kan ta 

del av under turneringsvistelsen. Ledarna beskriver att det drar till sig många lag och att 

sidoaktiviteterna nästan är lika viktiga som fotbollsspelandet och det skapar fördelar mot 

konkurrenter. 

 

Idag så kräver folk så mycket mer, det är en upplevelse...det ska hända en hel del runt omkring, 

dem är ju här givetvis för att spela fotboll men det ska också vara disco. Jag kan redan nu säga 

att eftersom EM spelas samtidigt så kräver de att de ska finnas en storbild på skolan, man ska 

samlas där. (Respondent 2) 

 

T.ex. så jobbar en cup med att försöka ha den bästa servicen, ett annat med bättre mat och ha 

fler saker att göra förutom att spela fotboll. Detta för att sticka ut under cupen och på så sätt, 

förhoppningsvis, locka samma deltagarlag och fler därtill. 
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5.1.2. Dokument 

De flesta av ledarna nämner att de har gamla dokument som utvecklats över tid, som de 

använder i uppstarten av planeringsfasen. ”Det blir mycket gamla dokument som man kollar 

använder och omarbetar,..” (Respondent 5). De menar att det hjälper dem att komma igång 

med arbetet och att det underlättar startprocessen, eftersom de inte behöver lägga tid på att 

minnas tidigare års planeringsarbete. De kan istället läsa vad de gjort tidigare och därefter 

överväga om de ska använda samma metod igen. Dokumenten ligger också till grund för att 

antalet missade delar i planeringen minimeras. 

 

Mål och visioner 

Evenemangsledarna menar att det är svårt att skapa egna personliga strategier för 

evenemanget, då omgivningen hela tiden förändras och då gäller det att hänga med för att inte 

tappa mot konkurrenter. Vissa av ledarna menar att det är viktigt att sätta upp personliga mål 

för att turneringen ska bli framgångsrik. 

  

Nej inget direkt utarbetat. Det dyker upp saker hela tiden så det gäller att hela tiden anpassa sig 

efter hur omvärlden ser ut. Man kan ha en jättetydlig strategi om hur och vad man vill för just 

(X) och sen ser man hur andra cuper börjar gå ut med andra erbjudanden som är superbra och 

hela den biten, då får man försöka parera det för att hänga med. Strategin är väl att hela tiden 

hålla sig uppdaterad på allt runtomkring. (Respondent 1) 

 

Inom turneringsorganisationerna sätts målen lite olika, vissa får väldigt stor frihet från 

styrelsen bara de håller sig inom en given budget. Andra har ett mer detaljerat samarbete och 

diskussioner med styrelsen angående målen med turneringen.  

 

...jag har i mitt huvud vad jag vill med turneringen, men jag måste ju ha med mig alla på tåget. 

Det kan ju vara så att styrelsen har ett mål och jag har ett annat, så kan det inte vara. Så vi har 

högt i tak diskuterat vart vill vi med turneringen inom x antal år… (Respondent 2) 

5.1.2.1. Planeringsmallar 

Utvärdering 

För att förbättra cupen från år till år jobbar många av våra respondenter med återkoppling till 

lagen som har deltagit samt volontärer, skolchefer och liknande som har jobbat under cupen. 

De som har jobbat med cupen får ofta ett samtal från evenemangsledaren efter cupen där de 

pratar lite om vad som har gått bra och dåligt under cupen. Eftersom det är ganska stora cuper 
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med minst 200 lag så arbetar de inte på samma sätt med återkoppling till lagen. Det skulle bli 

alldeles för mycket jobb att ringa runt anser ledarna. Istället skickar evenemangsledarna ut en 

enkät till lagen som deltagit, de får klassificera ex. mat, boende, transport m.m. på en skala 1-

5. Sen svarar alla respondenter att de har en eller två öppna frågor också där lagen kan tycka 

till om vad de vill, men att bara jobba med många öppna frågor skulle göra att 

svarsfrekvensen skulle bli ännu lägre tror de. 

 

Alltså, vi skickar ut till lag och så får dem svara på vad dem tycker om maten, boendet, 

transporten, domare, informationen du fick liksom i enkäter. Det vill jag jobba mot för det är 

faktiskt vad kunderna säger, alltså lagen, det är dem som säger vad vi ska bli bättre på. 

(Respondent 2) 

 

Arbetsuppgifter 

För att bygga och planera själva cupen så använder många respondenter sig av mallar och 

dokument för att pricka av allt som görs och för att veta vad som ska göras härnäst. Dock så 

fanns det också en respondent som inte hade något skriftligt dokument, utan denne hade 

istället ett möte med en samarbetspartner, där de gjorde en punktlista vad som behövde 

åtgärdas innan evenemanget: 

 

Ja, jag har ett digert schema som jag i stort sett veckovis vet vad man ska göra… alltifrån tacka 

dom som jobbat med cupen till när man ska beställa, när man ska växla pengar, när man ska fixa 

kortdragaren, när man ska göra första besiktningen på planerna och när man ska kolla skolor. 

(Respondent 2) 

 

Nej, egentligen inte, det är inte så strukturerat egentligen. Utan jag och X träffas och så skriver 

vi på en lista vad som behöver göras och så gör ja det, enkelt! (Respondent 4) 

5.2.Organisering 

Arbetet med att organisera de olika cuperna skiljer sig mellan ledarna beroende hur stor 

evenemangets ledningsorganisation är. Respondenterna nämner att de är alltifrån en till tio 

individer som aktivt arbetar med evenemanget. Detta leder till att arbetsprocessen inte ser 

likadan ut för de olika evenemangsledarna, då mängden arbetsuppgifter per individ skiljer sig 

evenemangen emellan. Ledarna nämner att ansvar oftast delas ut till olika individer, för att 

hjälpas åt. Så länge uppdelningen fungerar så underlättar detta för de ”officiella 
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evenemangsledarna” då de kan fokusera på att kontrollera och utveckla evenemanget. En av 

ledarna nämner att de har sammanträden en gång i månaden för att utvärdera hur situationen 

ser ut och vad som ska göras den närmaste tiden efter. Slutligen så menar ledarna att 

delegeringen är viktig för att fler personer ska känna sig inblandade i evenemangsskapandet, 

vilket enligt dem skapar ett engagemang från fler individer. 

 

Vi har en kommitté som organiserar övergripande på 10 personer. Där har vi var sitt 

ansvarsområde. Sen har vi ett möte en gång i månaden där vi går igenom en arbetsplan med allt 

ända ner till skruv och mutter nivå kan man väl säga från det övergripande. (Respondent 3) 

 

Respondenterna har en likartad syn på vad som karaktäriserar ledarskap. De menar att de inte 

var själva i att leda evenemanget utan att besluten arbetades fram efter diskussion med 

kunniga individer i deras omgivning. Det avslutande beslutet tas dock av ledaren efter att ha 

tagit del av synpunkter och idéer från andra. Genom att lyssna på vad ledarna berättar 

framkommer det också att mycket av besluten tas efter samråd mellan en grupp och att 

mycket av föreningskulturen bygger på gemenskap och samarbete. 

 

...det är ett riktigt bra samspel. Att man tillsammans kommer på vad som ska göras och vad 

behovet är, vad som ska göras och bestämmer vem som gör vad. (Respondent 5) 

 

Jag är bara den som delegerar i princip alla de här praktiska sakerna som ska genomföras. 

Ledarskap för mig är att se till att alla får ett ansvar och det fungerar bra i cupen. (Respondent 3) 

 

Och på så sätt kunna ta snabba beslut och göra lite egna saker man ska inte behöva ringa och 

fråga saker för att kontrollera hela tiden. (Respondent 1) 

 

Ledarna beskriver också att det hela tiden krävs att de själva utvecklas och lär sig nya saker 

för att kunna planera ett lyckat evenemang, eftersom det händer så mycket runt omkring dem. 

Vissa nämner att de vill utveckla personkemin med individer i omgivningen eftersom de har 

en sådan stor påverkan på evenemangen. Någon nämner att den kan bli lite mer strukturerad, 

men svaren visar också att det finns olika sätt att leda evenemangsarbete och ändå lyckas. 

Sammanfattningsvis så menar de flesta att de vill utveckla allt inom sitt ledarskap. 

 

Allt, man kan ju alltid utvecklas som ledare. (Respondent 1) 

 



35 
 

...jag vill ju fortsätta att utveckla allt och kanske mest, personkemin med de jag jobbar med, för 

den är väldigt viktig inom den här branschen. (Respondent 4) 

Dessutom menar de att resurser inte påverkar deras ledarskap och organisering nämnvärt, då 

de i dagsläget knappast har några resurser att tillgå. De beskriver också att de gärna skulle 

vilja ha mer resurser för att kunna göra turneringarna mer exklusiva. 

 

Man vill ju, jag hade nog satsat lite pengar på att göra eventet mer exklusivt på plats...mera 

banderoller, mera grejer på spelplanerna, för det kan jag tycka att det kan behövas investeras lite 

i. (Respondent 4) 

5.2.1. Samarbetspartners 

5.2.1.1. Externa 

Förbund 

Flera av respondenterna nämner att den första kontakten tas med fotbollsförbundet, för att 

söka sanktion och kunna bestämma ett datum för evenemanget. Förbundet måste godkänna att 

cupen spelas det önskade datumet, detta för att den ska passa in med seriespel osv.  

 

Den allra första kontakten är ju sanktionen, det är ju med respektive idrottsförbund. Vi måste ju 

passa in cupdatum med seriespel och så. (Respondent 5) 

 

Vidare så nämner ledarna att fokus läggs på att boka upp förläggningar och planer. Nästa 

fokus hos ledarnas liknade varandras, då det gällde att få medverkande individer som var 

kunniga. De individer som varit med och arbetat under evenemang tidigare, för 

organisationen, ville evenemangsledningen knyta till sig i ett tidigt skede. 

 

Kommun 

Ledarna menar att det är viktigt att boka skolor till boende, planer som är det mest väsentliga. 

Majoriteten av respondenterna menar också att skolor och bra planer är de viktigaste sakerna 

att fixa i planeringsfasen för att kunna genomföra ett bra evenemang.   

 

Förläggning är för vår del extremt viktig, transport och planer. Domare är jätteviktigt fast det är 

de mest otacksamma jobbet man kan ha också. (Respondent 2) 

 

Ja alltså det är ju de saker som vi är helt beroende av att de ska funka, ja skolor är ju ett måste, 

har vi inga skolor så har vi ingen cup, har vi inga planer så har vi ingen cup… (Respondent 4) 
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Ledarna och evenemanget är oftast väldigt beroende av någon samarbetspartner, speciellt 

kommunen som ska hyra ut skolor, planer i vissa fall, osv. så blir detta också en väldigt vital 

del i processen. Vissa av ledarna menar att det inte alltid är de själva som kan styra om 

evenemangen blir bra, utan att det också krävs bra timing med kommunens andra händelser 

osv.“...jag står och faller så mycket med andra aktörer, att jag är så beroende av kommunen, 

om de har möjlighet att hyra ut skolor. Det är det svåra.” (Respondent 5) 

 

Många av våra respondenter beskriver också att det kan uppstå problem med bokande av 

planer och skolor. Detta för att det ibland är svårt att samarbeta med kommunen, för att få 

tillgång till spelplaner att spela på och att få tillgång till skolor för lagen att bo på. De önskar 

att kommunen skulle se hur mycket positivt cuperna för med sig för staden. 

 

Ett problem som alltid uppstår, hjälpen från kommun med att komma åt planer att komma åt 

boende...De omsätter oerhörda pengar och inte bara för de som arrangerar utan även för hela 

staden. Det är en galen summa som omsätts för varje turist som är här. Så ett problem är att få 

kommunala tjänstemän, politiker och näringslivet att förstå vad det här innebär för staden. 

(Respondent 1) 

 

Jag är inte ute efter att kommun ska ge oss massa pengar, jag är ute efter att de ska hjälpa till 

med boende på ett mycket enklare och bättre sätt. Personer på skolan ska inte kunna säga nej, 

kommun ska gå in och säga att ni inte har rätt att säga nej att de ska bo här. (Respondent 2)  

 

Dock menar också vissa av ledarna att de inte står och faller med andra samarbetspartners, 

sponsorer exempelvis, utan att de bidrar med ett extravärde för cupen som förvisso är viktigt 

men inte ett måste. “Företagen spelar roll för happenings och den biten men inte påverka så 

mycket annars, för det är en sådan liten del i vår totala omsättning.” (Respondent 2)   

Många av de externa samarbetsparterna används också till fler evenemang som 

organisationerna anordnar, men framförallt så vill sponsorer och andra företag synas på 

evenemanget flera år i följd. Detta gör att ledarna gärna skapar långvariga relationer, där 

tjänster byts fram och tillbaka då det gynnar organisationen och samarbetspartnern. 

 

Försöka att hålla kontakten hela tiden. Inte bara en gång per år utan att man försöker att köra lite 

avstämningar och kanske skickar på lite mervärden som inte kostar oss någonting men ger dem 
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jättemycket...fler saker som man kan addera är oerhört viktigt för sådana företag för då ser dem 

verkligen att man bryr sig. Det handlar hela tiden om att skapa mervärde. (Respondent 1) 

5.2.1.2. Interna 

Volontärer/anställda 

Att jobba med volontärer och speciellt att jobba med duktiga och bra skol- och planchefer är 

en av de absolut viktigaste delarna för ett evenemang för att det ska bli så bra som möjligt. 

Eftersom evenemangsledarna sällan är ute och vistas under cupen så är dessa personer 

ansiktet utåt för den cup de jobbar för. “Det är människorna som gör cupen.” (Respondent 2) 

Många av våra respondenter svarar också att det därför är viktigt att inte vara snål, när det 

kommer till volontärerer och kunniga anställda. Eftersom de utgör en så stor del i om 

turneringen blir bra eller dåligt så är det värt att satsa lite extra pengar på dem.  

 

vi har en trojka av människor som är sjukt duktiga på det de gör, de har varit med i gamet i typ 

30 år och varit skolchefer så länge och de är ju jätteviktiga att knyta till sig...Så det är också 

definitivt en prioritering att få vettiga människor,… (Respondent 4) 

 

Att utbilda volontärer, plan- och skolchefer är något som är gemensamt för våra respondenter. 

De brukar bjuda in till möten innan cupen drar igång för att dessa personer ska kunna ta del av 

varandras erfarenheter samt att dela ut mindre dokument om information och telefonnummer 

till andra viktiga personer kring cupen. Detta görs för att sedan volontärerna ska känna sig så 

bekväma som möjligt i att svara på frågor när det väl är dags att genomföra arrangemanget.  

 

...blir anställda under cupen i form av skolchefer eller planvärdar eller platsansvariga. Kör vi 

alltid nu en utbildning med utifrån hur man ska bemöta de som kommer. Går igenom allt så det 

är klart och tydligt. För all utbildning vi kan göra innan, gör att vi slipper oerhört mycket frågor 

under cupen….. då kan man göra andra saker som gör att cupen lyfts. (Respondent 1) 

 

Ledarna beskriver också att medarbetare, skolchefer, planchefer och volontärer är 

fundamentala för att cupen ska lyckas. Därför anser många av ledarna att information och 

kommunikation från dem själva till de andra, är en av de viktigaste delarna i ledarskapet. De 

som arbetar under cupen måste få rätt “verktyg” för att kunna göra ett bra arbete. Eftersom att 

det är skol- och planchefer som möter ledare och spelare under cupen, så måste de kunna 

svara på frågor och lösa problem effektivt. Ledarna menar därför att alla som arbetar med 

cupen bör känna ett förtroende från ledningen och att de kan ta egna små beslut för att lösa 
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vissa situationer, utan att prata med evenemangsledarna. Genom att känna att de har detta 

förtroende från evenemangsledarna gör också att volontärer, skolchefer och planchefer känner 

ett större engagemang att ställa upp år efter år. 

 

...jag tycker ju att det ska vara ett delegerat ledarskap, att du har tillräckligt många ansvariga, att 

du inom varje ansvarsområde att du har delegerat ansvaret dit. Så att det fungerar, för det går 

inte att centralstyra en sådan här organisation. (Respondent 3) 

 

Sedan gäller det ju att vi har de som tar emot, skolvärdarna, vårt ansikte utåt, att de är verkligen 

brinner för det här.... Skulle vi ha problem med det då skulle det inte vara bra. (Respondent 3) 

 

Alla respondenter nämner liknande saker som viktiga för ledarna, för att lyckas med 

planeringsarbetet inför ett idrottsevenemang. De menar att det är oerhört viktigt, som ledare, 

att våga släppa ansvar till andra kunniga individer i sin omgivning, då det inte fungerar att 

styra alla delar själv. De menar också att det är enormt viktigt att alla individer, som arbetar 

med evenemanget, ger turneringen ett “bra ansikte”. Deltagarnas och ledarnas möten med 

skolvärdar, planvärdar och faktorer som mat, påverkar upplevelsen av turneringen. “...jag tror 

definitivt att rätt människor är avgörande för om lagen kommer tillbaka eller i värsta fall 

sprider sitt eventuella missnöje vidare.” (Respondent 4) 

 

För att motivera sina volontärer, menar ledarna, som nämnts ovan, att det är viktigt att delge 

information till volontärer och arbetare för att de ska känna sig delaktiga.  De flesta 

volontärerna väljer också att jobba för att det ger dem så mycket positiv energi bara att få vara 

en del av evenemanget. Däremot skulle evenemangsledarna vilja belöna volontärer mer, 

exempelvis genom att åka på en fotbollsresa med de volontärer som jobbat under cupen. Dock 

finns det inte ekonomiska resurser för det hos de olika organisationerna.  

 

Sen är många rutinerade och tycker det är skitkul att jobba med det här. Det är sällan vi behöver 

ta in någon ny, och det är snarare så att folk står i kö för att få vara skolchefer. (Respondent 3) 

 

...de finns ju alltid några i en projektledningsgrupp som åker och kollar på en landskamp eller 

någonting och det skulle vara väldigt kul att få bjuda med fler till sådant. (Respondent 1) 

 

  



39 
 

Högsta ledning 

De ideella organisationerna är inte alltför beroende av högsta ledningens stöd, så länge de 

håller sig till sin budget har ledarna i stort sett fria händer att göra vad de vill. Oftast är det 

ledarna själva som sätter en målbild av vad de vill åstadkomma med evenemanget.  

 

...ja men det är väl klart att det förändras på så sätt att om du får stöttning av dina tankar och 

idéer och då vet du att du kan köra på dem. (Respondent 5) 

 

På nått sätt så kan jag uppfatta att kravbilden från styrelsen och högsta chefen... För ofta blir det 

satt utefter den budget vi har upprättat och den godkänns av styrelse och sen arbetar man för att 

uppfylla den. Så den kravbild man sätter är egentligen den man sätter på sig själv när man har 

satt budgeten. (Respondent 1) 
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6. Diskussion 

Nedan kommer diskussion föras angående resultatet och metod, samt förslag till vidare forskning och 

kunskapsbidrag. 

6.1.Resultatdiskussion 

Då vi har koncentrerat oss på ideella verksamheter är inte deras primära mål att tjäna pengar 

på att arrangera cuper, men ledarna uttrycker också att det gynnar hela organisationen när 

turneringen går med vinst. För att kunna få ekonomiska överskott från evenemangen så visar 

denna studie och Getz (2005) studie att det är oerhört viktigt att evenemanget är unikt och 

utvecklas hela tiden, för att på så sätt locka till sig fler deltagarlag. Till skillnad från 

affärsevenemang som har uppbackning av ett företags resurser, så beskriver de flesta av 

ledarna att de har lite ekonomiska resurser, till förfogande, vid utvecklingsarbete av 

evenemangen. Därför behöver evenemangsledare skapa en god kontakt med externa 

samarbetspartner, vilket Emery (2009); Ogden & McCorriston (2007); Taks m.fl. (2014) 

också visar i sina studier, för att kunna få deras materiella eller finansiella hjälp vid skapandet 

av evenemang i utbyte mot exempelvis reklamplats.  

 

Eftersom samarbeten med företag blir en sådan vital del i att göra evenemanget unikt så 

menar ledarna och Doherty & Murray (2007) att det är fördelaktigt att skapa lyckade 

sponsringssamarbeten som varar under längre tid. (Carillat & d’Astous, 2012) nämner att det 

finns materiell- och finansiell sponsring och det är framförallt den materiella sponsringen som 

ledarna i denna studie söker, då de inte har mycket att erbjuda tillbaka mer än att företagen får 

marknadsföra sig under evenemanget.  

 

Då vi lever i en allt mer digitaliserad värld och fler individer använder sig av sociala medier i 

sin vardag så gäller det också för organisationer att följa med på det. Vilket alla ledare i vår 

studie, och Men (2014); Walsh m.fl. (2013) & Emery (2009) också understryker. Ledarna 

berättar att de mestadels använder hemsidor, sociala medier och e-post för att marknadsföra 

evenemanget och i planeringsarbetet överlag. De menar också, precis som Men (2014), att det 

är ett tidseffektivt arbetssätt som är billigt. Till skillnad från tidigare studier, som visar att 

marknadsföringen blir allt mer digitaliserad, så menar en ledare att de skulle vilja skapa en 

cuptidning för att cupen ska kännas större och mer exklusiv, vilket en av turneringarna redan 

har.  
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Volontärer/anställda är en väldigt vital del för ideella organisationer då det är dessa personer 

som får turneringen att gå runt rent organisationsmässigt under genomförandet, vilket Parent 

m.fl. (2009); Hoeber (2010) också visar i sina studier. Ledarna nämner också att många av de 

som är anställda som skol- och planchefer får betalt under cupen. Vi trodde att det inte skulle 

vara så stort antal som fick betalt för att arbeta under cupen. Dock så lägger dessa individer 

ner mycket tid i planeringsarbetet också, vilket de inte får lön för och det gynnar 

idrottsorganisationerna oerhört mycket. Volontärer som har mindre ansvar och som endast 

arbetar under genomförandet av evenemanget får inte betalt för sitt arbete. Dessa individer är 

också oerhört viktiga för evenemangets slutresultat eftersom de träffar deltagare bland annat 

vid kioskförsäljning och då de ansvarar för olika aktiviteter. Med mer pengar kan 

organisationen satsa mer på utbildningar av volontärerna och att tillsammans kunna göra 

någon slags avslutningsresa för att få ihop gruppen ännu mer.  

 

Då organisationerna inte har råd att ha tillräckligt många egna faciliteter som sovplatser och 

planer så måste de boka detta hos kommunen. De menar därför att de vill ha ett bättre 

samarbete med kommun, för att lättare få tillgång till dessa resurser. Om det blir problem i 

samarbetet med kommunen så skapar det svårigheter vid planeringen och organiseringen, 

vilket Phi, Dredge & Whitford (2014) också visar i sin studie. Därför är kommunen en väldigt 

viktig del i hur en turnering kommer att se ut och evenemangsledare bör, precis som Ogden & 

McCorriston (2007) & Taks m.fl. (2014) också visar i sina studier, försöka skapa varaktiga 

samarbeten. 

 

Arbetet med utvärderingar ser liknande ut i de olika evenemangsledningarna, där de använder 

dem i planerings- och organiseringsfasen för att förbättra framtida evenemang. Denna studie 

och studier av Kaplanidou m.fl. (2013); Parent m.fl. (2009); Ellis & Davidi (2005); Ellis, 

Mendel & Nir (2006), Koners & Goffin (2007) visar att utvärderingar är ovärderliga för att 

utveckla planerings- och organiseringsfasen inför ett evenemang.   

 

Mallar och dokument är också en vital del i planeringsarbetet för de flesta ledarna. De menar 

att det underlättar att ha ett schema att följa i planeringsfasen, vilket minskar risken att någon 

del missas. Detta skapar, enligt ledarna och Bryson (1988), en trygghet om personal byts ut 

och ny kompetens tillkommer.  
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När vi gjorde studien trodde vi att högsta ledningen (styrelsen) inom de ideella 

organisationerna skulle ha mycket mer att säga till om än vad som framkom i resultatet. Det 

högsta ledningen var med och bestämde om i de olika turneringarna var, som tidigare nämnts, 

arbetet med att sätta en budget. Sedan kunde ledarna själva styra evenemanget som de ville 

6.2.Metoddiskussion 

Vi har under arbetets gång märkt att det blivit svårare och svårare att hitta relevanta artiklar 

inom just idrottsevenemangsledarskap då det inte finns så mycket skrivet om det. När vi väl 

sökt artiklarna så ha vi fått fram många men de flesta handlade om volontärer, 

marknadsföring och liknande vilket inte riktigt var det vi ville ha tag på. Detta har gjort att vi 

har fått gå ifrån idrottsevenemangsledarskap och istället försökt hitta artiklar som ligger nära 

begreppet och istället går att koppla till. Dessa har då blivit projektledarskap samt evenemang 

i stort inte bara idrottsevenemang. Huvudsakligen använder vi oss av de mest relevanta 

idrottsevenemangsartiklarna, men eftersom det inte är tillräckligt så var vi tvungna att bredda 

oss lite.  

 

Urval 

Då båda två har flest kontaker inom fotbollsorganisationer så valde vi att rikta in studien på 

endast fotboll. Detta gör att vi bättre kan generalisera resultatet, än om vi hade respondenter 

från olika idrotter. Även fast vi anser att arbetet runt idrottsevenemang ser liknande ut så 

valde vi endast en idrott för att precisera forskningen. Vid val av flera idrotter så hade 

aspekter som exempelvis skillnader i spelplatser, där ishockey spelar inomhus och fotboll 

oftast spelas utomhus, behövts diskuteras och hur det påverkar resultatet.  

 

Då två tilltänkta respondenter, i staden, var sjukskrivna så bestämde vi oss att kontakta en 

turneringsledare i en annan stad. Detta anser vi bidrar med att vi kan generalisera resultatet i 

större utsträckning eftersom resultaten liknade varandra oavsett stad.  

 

Vi valde heller inte att ta med evenemang som anordnas i samband med enskilda 

hemmamatcher då dessa inte har en lika gedigen planerings- och organiseringsfas. 

6.2.1. Kritik intervjuer 

Vid användandet av öppna frågor finns det vissa risker, då respondenterna själva kan välja 

vad de ska svara på och hur de ska svara. Detta gör att vi som forskare endast får hoppas att 
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de svarar rättfärdigt och att våra etiska aspekter ligger till grund för sanningsenliga svar. Om 

för få respondenter medverkar, så kan studien få bristfällig empirimängd, enligt Gratton & 

Jones (2010). Detta låg till grund för vårt val att intervjua en ledare som arbetar i ett annat län.  

 

En av intervjuerna utfördes under en lunchpaus, vilket skapade en rörigare miljö, dels för oss 

som forskare men också för respondenten. Dock var detta ett måste, då individen hade mycket 

att göra på arbetsplatsen och inte hade mer tid att avsätta. Vi anser ändå att vi fick ut kvalitativ 

empiri från intervjun.  

 

Gratton & Jones (2010) skriver att det är fördelaktivt att transkribera intervjuerna, dels för att 

andra intressenter kan kontrollera forskarens tolkningar, dels för att se hur intervjuerna har 

genomförts, där intressenter eventuellt kan upptäcka att forskaren har påverkat respondenterna 

alltför mycket men också genom att vara för subjektiv och påverkande i analysarbetet. 

6.3.Studiens kunskapsbidrag 

Vi bidrar med denna studie till en ökad förståelse om hur ideella organisationer och 

framförallt hur dess ledare arbetar med planerings- och organiseringsfasen, i samband med 

fotbollscuper för ungdomar. Studien fördjupar kunskapen vad som är centralt vid planering 

och organisering av idrottsevenemang och ska förhoppningsvis medverka till att 

evenemangsledare inom idrotten utvecklar sin kompetens inom detta område och därmed 

säkerställer en hög kvalité i framtida idrottsevenemang.  

Vi anser att ledare kan använda denna studie för att: 

- Skapa en grundkunskap inom ämnet, idrottsevenemang, för nyanställda. 

- Påvisa individers samarbetsstyrka inom ideella idrottsorganisationer och att ledare bör 

ta tillvara på kunskap som finns hos andra erfarna individer. 

6.4.Förslag till fortsatt forskning 

Framtida studier kan fokusera på att göra ännu grundligare studier på de enskilda aspekterna 

inom planerings- och organiseringsfasen, och vilken påverkan de har på idrottsevenemang. 

Eventuellt kan framtida studier visa vilken av aspekterna som har störst respektive minst 

påverkan på ett evenemangs planering- och organiseringsarbete. Jämförelsestudier mellan 

evenemang, inom olika idrotter, kan också vara intressant att undersöka för att se skillnader 

och likheter och för att kunna skapa en bredare generaliseringsbarhet.    
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7. Slutsats 

Slutsatsen av vår studie är att ledare och ledningsgrupper inom ideella organisationer är 

väldigt beroende av samarbeten. Kommun, förbund, personal/volontärer och sponsorer 

behövs för att de ska kunna genomföra en bra fotbollscup för ungdomar. Studien visar också 

att sociala medier och en löpande kontakt genom e-post bland annat blir viktigt för att kunna 

locka nya och behålla lag från föregående turneringar. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Bakgrundsfakta  

 Utbildning? 

 Vart kommer du ifrån?  

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för tidigare erfarenheter? 

 Hur är organisationen uppbyggd? 

 Hur länge har du jobbat inom organisationen? 

 Hur många är ni som arbetar med arrangemang/evenemang?  
 (Följdfråga) Speciell uppdelning i roller? 

 Hur länge har du jobbat överlag med evenemang? 

 Vad upplever du är ett evenemang? (specifikation...ish) 

Planering 

 Kan du beskriva hur planerings och förarbetet går till innan genomförandet av 

evenemang?  

 (Följdfråga) Vilka kontakter använder ni er av först? Vilka faser går ni igenom? 

 Kan du beskriva hur tidsplanen ser ut? 

 Använder ni mallar och/eller dokument i planeringsarbetet? 

 Hur är de utformade? 

 Hur använder ni dem? 

 Vilka delmoment är viktigast inom planeringsprocessen? 

 Vilka problem har ni stött på under planeringsfasen?  

 (Följdfråga) Upprepar sig samma typ av problem flera år i rad? 

 Vilka delar i planeringen lägger du minst tid på? Varför? 

 Vilka delar i planeringen lägger du mest tid på? Varför? 

 Hur går ni tillväga för att locka turneringsdeltagare? 

 Vilka tror Ni de huvudsakliga orsakerna är till att fotbollslagen väljer att delta på just 

Er fotbollsturnering? 

 Hur arbetar ni med utvärderingar från tidigare års evenemang, i planeringsarbetet? 

 Hur och var promotar ni er turnering? 

 Utbildas volontärer/personal innan evenemanget? 

 

Ledarskap 

 Hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? 

 (Följdfrågor) Vilka är dina 3 starkaste sidor som ledare?  

 3 svagaste sidor inom ditt ledarskap? 

 Vad anser du är bra mängd resurser för att genomföra ett evenemang? 

 (Följdfråga) Fokuserar du på andra saker beroende på hur mycket resurser du får till 

för fogande? 

 Varför i så fall? 

 Vad tycker du är svårast med att leda evenemang (planeringsfasen)? 

 Vad tycker du är roligast? 

 Vilka faktorer anser Ni vara viktiga att uppnå för att besökarna skall trivas? 

(Helhetsintryck) Vad är tankarna kring dem? 

Åter till mallar och dokument.. 

 Arbetar du med visioner och mål? 

 (Följdfråga) Hur arbetar du med visioner och mål? 

 Hur viktigt anser du att det är att alla medarbetare vet om visionen/målet med 

evenemanget? 
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 Hur har ditt ledarskap inom evenemangsplanering förändrats/utvecklats? 

 Hur påverkas ditt ledarskap av högsta ledningens stöd? (styrelse osv.) 

 Förändras ditt ledarskap beroende på vilka samarbetspartners/ sponsorer ni har? 

 (Följdfråga) Hur förändras det? 

 


