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Abstract  

Many nations and organizations have discovered the development potential and value of 

sports tourism and sports events. The term Sports tourism includes visitors who participate in, 

or view, a sporting event and the organization that creates the event. These sporting events 

generates increased tourism, business activity and employment, which create economic and 

social values. Event organization is a temporary organization which is based on each event's 

specific needs and is composed by the voluntary sector, public sector and private sector. 

These aforementioned sectors often have conflicting interests to be included in the temporary 

organization. These conflicting interests creates coordination problems which results in 

unclear leadership, deficiency target and results and deficiency knowledge. By understanding 

how the different interests create coordination problems, events organizations can increase 

their efficiency.  

 

Keywords: sport tourism management, event tourism, theory sport tourism, project 

management, temporary organizations, conflict theory and coordination. 
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1. Inledning 
Denna uppsats handlar om idrottsturism och idrottsevenemang. Uppsatsen avser att studera 

samordningsproblematiken i evenemangets temporära organisation med fokus på 

konflikterande intressen. Det specifika området har uppsatsförfattaren inspirerats till från sin 

pågående sysselsättning i det tvååriga utvecklingsprojektet Idrott och turism som delvis 

omfattas av samordningsproblematik. Målgruppen och ändamålsenligheten med uppsatsen är 

riktad till de personer eller organisationer som planerar att arrangera eller skapa ett 

idrottsevenemang och att påvisa hur och varför motstridiga intressen leder till 

samordningsproblem i temporära organisationer.  

Första kapitlet innehåller ett klargörande om uppsatsens härkomst samt en bakgrund av 

området från litteraturen som följs av ett identifierat problemområde vilket vidare mynnar ut i 

uppsatsens syfte och frågeställning. I den teoretiska bakgrunden återges definitioner av 

idrottsturism och idrottsevenemang, tidigare forskning av området, teorin om organisation, 

samordning, projektledning som arbetsform samt teorin om konflikter och intressekonflikter. 

Under metodavsnittet beskrivs uppsatsens process med de metoder författaren har använt. Det 

empiriska materialet innefattar en beskrivning och förklaring om det svenska 

Riksidrottsförbundets strategi för internationella idrottsevenemang, Örebro regionens strategi 

för idrottsevenemang, pågående utvecklingsprojekt samt beskrivningen utifrån observationer 

och intervjuer kring idrottsevenemanget Davis Cup som arrangerades i Örebro 2015. Under 

resultat konkretiseras synliga faktorer från teorin och empirin om intressen och samordning 

som vidare i analysen utvärderas och i slutsatsen besvaras uppsatsens frågeställning. 

Avslutningsvis under slutdiskussionen återges en rekommendation för beslutsfattare inom 

evenemangsindustrin.  

1.1 Bakgrund 

Uppsatsidén har författaren inspirerats från sin sysselsättning som projektledare i projektet 

Idrott och turism. Idrott och turism är ett tvåårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka 

Örebroregionens arbete kring idrottsevenemang. Uppdraget handlar delvis om att reda ut den 

upplevda samordningsproblematiken i samband med arrangörskap av idrottsevenemang. Ett 

av delmålen är att generera gynnsammare förutsättningar och strukturer för den temporära 

organisationen som skapas vid ett idrottsevenemang. Vidare identifieras i litteraturen 

idrottsevenemangens värden och utmaningar samt en upplevd samordningsproblematik i 

evenemangsorganisationer.  

De senaste decennierna har nationer identifierat betydelsen av att vara värd för större 

internationella och nationella idrottsevenemang. Stora evenemang genererar flera värden på 

olika nivåer såsom politiska, ekonomiska och kulturella. Även om stora evenemang kan 

medföra problem såsom miljöpåverkan, förstörelse och skador genom idrottsprestationen eller 

bråk mellan publiken anses de positiva värdena dominerande för en nation. Dessa värden kan 

skapa fördelar som stadsförnyelse, ökad medvetenhet om en destination, lönsamhet och både 

materiella och immateriella värden samt idrottsturism (Leopkey, Mutter, Parent 2010). Att 

vara värd kräver också flera fungerande faktorer för att kunna genomdriva ett stort 

evenemang. På politisk nivå kan det handla om att skapa förutsättningar för arrangörer genom 
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finansiellt stöd. För arrangörer är det viktigt med en organisationsstruktur som omfattas av 

olika ansvarsområden för en fungerande evenemangsprocess (Deery, Jago 2005).  

Idrottsturism är generellt ett nytt men är ett snabbväxande fenomen som spås ha hög 

utvecklingspotential internationellt, nationellt, regionalt och lokalt för den plats som satsar på 

området. Idrottsturism skapas genom turism och idrottsevenemang, tillsammans genererar de 

fler positiva värden, både på kort och på lång sikt för arrangören, platsen och medverkarna 

(Deery, Jago 2005). Vid arrangörskap av stora idrottsevenemang skapas temporära 

organisationer vilka ska samverka under en begränsad tid. Sammansättningen av dessa 

organisationer varierar utifrån varje specifikt evenemang med aktörer från den offentliga 

sektorn, privata sektorn och den ideella sektorn. Detta skapar ett behov av samarbete och 

strategisk planering vid arrangörskapet och litteraturen diskuterar de svårigheter som uppstår 

till följd av bristande samordning mellan de olikartade aktörerna. (Deery, Jago 2005). En 

svaghet i temporära organisationer är uppkomsten av intressekonflikter vilket bland annat kan 

orsakas av brist på samordning och kommunikation. Intressekonflikter är inte gynnsamma för 

evenemangets syfte och mål när de uppstår mellan olika aktörer (Turner, Keegan 2001). 

Tidigare forskning visar bland annat att brist på samordning kan leda till missförstånd eller att 

medarrangörer skapar egna målbilder som strider mot evenemangets mål och syfte.    

En arbetsform som lyfts fram i litteraturen är projektledning vilket ofta nyttjas vid 

arrangörskap av idrottsevenemang. Projektledning präglas av olika faser vilka innefattas av 

initiering eller uppdrag, planeringsfasen, genomförande, avslut och utvärdering samt 

avslutningsvis implementeringsfasen. Det finns en bristande kunskap hos aktörerna om 

projektledning och dess faser. Under dessa faser utmärks en faktor som nyckeln till en 

framgångsrik projektledning, samordningen. Det måste finnas en väl fungerande samordning 

mellan de olika aktörerna för att informationsflöden, processflöden och engagemang i 

organisationen ska fungera (Kaplanidou, Kerwin, Karadakis 2013). 

1.2 Problem 

Tidigare forskning bekräftar värdet av idrottsturism och idrottsevenemang men konstaterar 

även en viss problematik vid samordningen av den temporära organisation som skapas för att 

arrangera och leda evenemanget. Samordningen berörs av olika faktorer vilka har avgörande 

funktioner för en fungerande organisation som tillönskar skapa framgångsrika 

idrottsevenemang. Örebroregionen genomför under årshjulet ett flertal stora idrottsevenemang 

genom samverkan från varierande aktörer och ser värdet av att främja utvecklingen av 

arrangemang. Vid arrangörskapet av idrottsevenemang upplever Örebroregionen och dess 

aktörer liknande problematik som lyfts fram i litteraturen. Denna uppsats kommer att 

intressera sig specifikt för samordningsproblematiken utifrån motstridiga intressen. Tidigare 

forskning inom området har identifierat att det finns en upplevd samordningsproblematik vid 

motstridiga intressen men lyfter inte fram specifikt hur och varför.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara händelseförloppet och relationen mellan olika 

faktorer med avseende på hur och varför den temporära organisationens motstridiga intressen 

leder till samordningsproblem i ett stort idrottsevenemang. Utifrån detta syfte är 

frågeställningen formulerade enligt nedan: 

1.4 Frågeställning 

 Hur och varför leder motstridiga intressen mellan olika aktörer i ett stort 

idrottsevenemang till olika typer av samordningsproblem? 
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2. Teoretisk referensram 
Sammansättningen av den teoretiska referensramen skapades under uppsatsens framväxt. 

Med avstamp i empirin gjordes inledande tolkningar om problematiken kring temporära 

organisationer vilket även litteraturen visade på. Vidare ledde detta till en ny empiri som 

identifierade specifika teoretiska områden. Avsnittet inleds med tidigare forskning av 

idrottsturism och idrottsevenemang samt de identifierade teorierna om organisation, 

samordning, projektledning och konfliktteori.  

2.1 Tidigare forskning av idrottsevenemang  

2.1.1 Idrottsturism  
Begreppet idrottsturism är relativt nytt men har sin historia från de Olympiska spelen 778 

F.Kr. Andra exempel på historisk idrottsturism är de romerska spelen och Grand Tour där 

bristen på transportmedel hindrade utvecklingen. Att hitta en internationell historia som täcker 

begreppet inbegriper en viss problematik då utvecklingen av idrott och turism har en skiftande 

historisk utveckling världen över och att de innefattas av två enskilda begrepp, idrott och 

turism. Begreppet är komplicerat och komplexiteten härrör från svårigheten att definiera 

begreppet som ett fenomen. Många författare hänvisar till definitioner av både idrott och 

turism (Deery, Jago 2005).  

Under 2000-talet får idrottsturism sin framväxt som ett eget fenomen och nationer ser 

fördelen och utvecklingspotentialen med området. Nationers arbeten om utveckling av 

idrottsturism innefattas till stor del av att övervinna olika hinder såsom att hitta 

samordningsformer. Det finns även en del delade meningar kring definitionen av 

idrottsturism. Det är inte bara en sammanslagning av idrott och turism utan ett unikt fenomen 

som ger en upplevelse. Idrottsturism handlar om tre huvudaktörer som samverkar, deltagare, 

beslutsfattare och leverantörer som gör att en social, ekonomisk och kulturell företeelse 

uppkommer från det unika samspelet mellan aktivitet, människor och plats (Bull, Weed 

2012).  

Andra menar att idrottsturism är händelserelaterad och bör därför omfatta händelser som 

fokus med definition innehållande komponenterna: idrottsturism är relaterad till en händelse, 

”deltagarna” inom idrottsturism kan vara deltagare, tjänstemän eller konkurrenter, 

motivationen att delta i idrottsturism är avsiktlig och det finns specifika faktorer som påverkar 

idrottsturism vilka är individen, samhället, staten och nationen (Deery, Jago 2005). Gibson 

menar att idrottsturismen införlivas av tre huvudbeteenden, delta, titta på och besöka/vörda 

och med definitionen: fritidsbaserade resor som tar individer tillfälligt utanför sina hem och 

samhällen för att spela, titta på fysiska aktiviteter eller vörda attraktioner i samband med dessa 

verksamheter (Gibson 2003) I senare forskning har konceptet förstärkt genom uttryck som att 

"sportevenemang och turism är internationellt erkänd som en betydande och mycket önskvärt 

nischmarknad" (Getz 2008). 

Idrottsturismen skapar värden på flera vis, för arrangören och platsen skapar det ekonomiska 

effekter och för medverkarna genererar det sociala värden. Ekonomiska effekter produceras 

via besökaren till platsen, den ökar sysselsättningen, ökar intäkter genom lokalt näringsliv, 

gynnar transporter, skapar restaurangbesök, ger hotellnätter och annan logi och skapar 
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platsmarknadsföring av platsen. Även det sociala kapitalet stimuleras genom att det stärker en 

plats identitet och image, det ger de boende i staden en känsla av stolthet, ger besökaren en 

positiv bild som kan generera till återbesök eller i bästa fall inflyttning till orten samt skapar 

attraktionskraft för lokalbefolkning och företag. Infrastrukturen kan gynnas i och med den 

ökade besöksnäringen och bidra till satsningar på att utveckla den (Deery, Jago 2005). 

Folkhälsoperspektivet främjas då fysisk aktivitet anses bra för människan och ökar 

välbefinnande vilket stimulerar utbildningskapaciteten, de som betraktar idrottsaktiviteten kan 

inspireras till att idrotta själva, utövarna stärker sitt självförtroende och det ger personlig 

tillfredsställelse. Idrottsförebilder kan skapa identifiering vilket kan motivera människor att 

fortsätta idrotta eller att börja idrotta. Detta ger även sekundära ekonomiska effekter genom 

att en god folkhälsa minskar sjukskrivningar och belastningen på sjukvården (Bull, Weed 

2012).  

2.1.2 Idrottsevenemang 
Idrottsevenemang är en speciell händelse som lockar besökare och deltagare under en 

avgränsad period. En varaktig definition från 80-talet av idrottsevenemang: Ett evenemang är 

en aktivitet som är avgränsad i tiden. Evenemanget är öppet för allmänheten och inträffar vid 

speciella tillfällen utan kontinuitet (Getz 2008). Evenemang förmedlar sinnesintryck och är 

för besökaren en upplevelse. Evenemang innehåller kriterierna tid, program, arrangör, publik 

och deltagare, inget om storleken på evenemanget. En generell använd definition av 

idrottsevenemang: 

”Ett evenemang är en aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Det har ett program,  

en arrangör, åskådare och eller deltagare” (Andersson, Larsson, Mossberg 2009). 

 

Varje specifikt idrottsevenemang kan se väldigt olika ut beroende på sammansättningen och 

omfattningen av deltagare och publik. Vid ett motionslopp kan det vara tusentals deltagare 

medan en fotbollsmatch innehåller ett begränsat antal deltagare. Denna varierande 

sammansättning av deltagare i ett idrottsevenemang kräver olika strategier och 

kunskapsområden hos evenemangsorganisationen (Barajas 2015).    

 

2.1.3 Evenemangets intressen och behov  
Idrottsevenemang och idrottsturism utgör ett viktigt bidrag till nationella och lokala 

ekonomier men den stora utvecklingspotentialen medför olika behov. Hanteringen av 

idrottsturismen innefattar en del svårigheter då fenomenet består av två skilda områden, idrott 

och turism. Idrott främjar folkhälsa och ger en sundare livsstil, skapar fritidsaktiviteter till 

lokalbefolkningen, och gynnar lokal, nationell och internationell konkurrens. Turism är att 

uppmuntra människor att resa till en annan destination och spendera pengar i processen. På 

politisk nivå ligger de olika områdena under olika sektioner vilket resulterar i att ingen tar det 

övergripande ansvaret när en nation skall hantera idrottsturism (Deery, Jago 2005).  

Om fördelarna med idrottsturism ska nyttjas på bästa sätt krävs en strategisk plan som 

identifierar de viktigaste målen i områdets utveckling, komponenter i en strategiska planering 

som omfattar utvecklingen av bestämda tidshorisonter, detaljerad fördelning av resurser till de 

olika delarna i planen och inrättandet av anvisningar för kommunikationen. Viktigaste faktorn 
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är dock samordningen av planeringen och genomförandet av idrottsevenemanget. Exempel på 

politisk styrning av ett stort idrottsevenemang är inför de olympiska sommarspelen i Sydney 

2000. Efter att regeringen har identifierat den splitt som finns mellan idrott och turism som 

ska ledas av en mängd offentliga aktörer, privata aktörer och idrotten tog regeringen ansvar 

och utförde en idrottsturismstrategi för att maximera fördelarna med att få vara värd för detta 

megaevenemang. De två sektionerna identifierade de viktigaste faktorerna i strategin som 

samordning av industrin, utbildning, statlig reglering, infrastruktur, utvärdering av 

ekonomiska fördelar och forskning. Utifrån detta skapades en vision för idrottsturism som 

styrdes av sammanförda kompetenser och energier från de två sektionerna, industrin och 

idrotten vilket upplöstes efter de olympiska spelen (Deery, Jago 2005).   

Den nationella idrottsbyrån Storbritannien Sport har en större evenemangsgrupp som jobbar 

med att locka stora evenemang till landet. På samma sätt har den brittiska turistmyndigheten 

etablerat en institution för att främja idrotten i Storbritannien till utländska besökare. Dessa 

två organ har samverkat under stora genomförda evenemang men det finns ingen långsiktig 

strategisk planering dem emellan för att främja idrottsevenemang och turism som en framtida 

utvecklingsmöjlighet. Partnerskapet uppstår vid behov och är kortsiktiga och okoordinerade 

(Bull, Weed 2012).     

De viktigaste egenskaperna i Skandinavisk idrott kan relateras till tydliga kulturella och 

politiska funktioner. Folkrörelser är ett typiskt inslag i Skandinaviska samhällen som den 

organisatoriska strukturen av idrott (Bergsgard, Norberg 2010). Sveriges regering ser positivt 

på att det förläggs fler internationella idrottsevenemang i Sverige. Regeringen ser också att 

konkurrensen hårdnar och andra länder har gjort mycket mer därför är de beredda att göra ett 

krafttag.  

Genom att idrottsrörelsen, besöksnäringen och regeringen har planer på att samverka ska 

Sverige lyckas locka till sig stora idrottsevenemang. Sedan 2010 finns ett nationellt 

kompetenscentrum för idrottsevenemang som drivs av Riksidrottsförbundet med resurser från 

regeringen. Centret stödjer idrottens organisationer främst inför och under en ansökan om att 

få ett internationellt idrottsevenemang. Hur verksamheten sedan ser ut under 

idrottsevenemanget ligger i idrottsrörelsens händer. Den kunskap och erfarenhet som finns 

hos idrottsrörelsen, kommuner, myndigheter, och företag bör utnyttjas på ett optimalt sätt för 

att skapa framgångsrika idrottsevenemang och i framtiden skapa bättre förutsättningar till att 

få fler internationella idrottsevenemang till Sverige (Regeringskansliet 2016). 

2.1.4 Evenemangsorganisation 
Evenemangsorganisationen är en temporär organisation som bildas för varje specifikt 

evenemang. Denna organisation omfattas i varierande konstellationer och ägarformer av 

aktörer från den ideella sektorn, offentliga sektorn och den privata sektorn vilka innefattar 

olika kompetenser och maktpositioner (Andersson, Larsson, Mossberg 2009). Den ideella 

sektorn präglas av en målbild som vill gynna medlemmarna och uppfylla deras förväntningar 

samt en styrning i demokratisk anda. Offentliga sektorn som evenemangsorganisation drivs i 

projektform och har som mål att tillfredsställa överordnad eller myndighet. Dessa evenemang 

har ofta ett starkt ekonomiskt stöd från offentliga myndigheter och offentligt ägda företag. De 

privatägda evenemangsorganisationerna har mestadels kommersiella relationer med andra 
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aktörer och är nära kopplade till god ekonomistyrning. Det primära målet är lönsamhet men 

även att kunna erbjuda stadens invånare kvalitétsfyllda evenemang (Andersson, Larsson, 

Mossberg 2009). 

Enskilt innehar aktörerna ideella, offentliga och privata sektorn fördelar i en 

evenemangsorganisation. Den privata sektorn kan fatta snabbare beslut men är också 

beroende av en publik som köper biljetter, medan den offentliga sektorn har en större 

ekonomisk trygghet. Den ideella organisationens största fördel är ett brinnande engagemang 

med många volontärer men kan inte ta några ekonomiska risker. Med aktörernas varierande 

kompetenser och intressen finns det stora fördelar att gemensamt verka i en 

evenemangsorganisation (Andersson, Larsson, Mossberg 2009). 

Ett idrottsevenemang omfattar flera intressenter vilka innehar olika roller som 

evenemangsorganisationen måste hantera. Genom en intresseanalys kan 

evenemangsorganisationen identifiera vilka intressenter som berör eller berörs för just ett 

specifikt evenemang (Andersson, Larsson, Mossberg 2009). Även om intressenter har olika 

roller och betydelse är det viktigt för evenemangsorganisationen att ha en god relation med 

dessa. Exempelvis media och evenemanget har ett ömsesidigt förhållande, media är beroende 

av intressanta uppslag och den mediala uppmärksamheten kan ha stort marknadsföringsvärde 

för evenemanget. Andra intressenter kan vara leverantörer, sponsorer, publiken, allmänheten, 

volontärer samt det lokala näringslivet. Det lokala näringslivet kan förse besökarna och 

deltagarna med service genom hotell, restauranger och handel och samtidigt inte vara någon 

del av evenemanget så kallade fripassagerare (Andersson, Larsson, Mossberg 2009).  

2.1.5 Organisera ett idrottsevenemang  
Tidigare forskning visar på svårigheter i evenemangsorganisationer vilket medför ett behov av 

samarbete och strategisk planering på internationell, nationell och lokal nivå för hanteringen 

av idrottsevenemang. Viktiga faktorer som litteraturen omnämner på politisk nivå är 

samordning av industrin, utbildning, statlig reglering, infrastruktur, utvärdering av 

ekonomiska fördelar och forskning. Identifierade svårigheter återfinns i aktörernas skilda 

drivkrafter, tillfällig personal, brist på uppskattning, brist på kommunikation vilket även 

skapar stress hos volontärer (Deery, Jago 2005). Att hantera ett idrottsevenemang liknar 

principerna i projektledning. Ett projekt är målinriktat, har en särskild uppsättning 

begränsningar av tid och resurser och utgången av projektet är mätbart. Viktiga funktioner för 

att ha framgång i ett projekt är, antal inblandade personer, medel såsom tid, kapital och 

processer samt en innovationsgrad involverad i produkten eller projektprocessen. Viktigt att 

inkludera är hanteringen av särskilda händelser som blir en ledningsfråga och styrning av 

logistiken (Deery, Jago 2009). 

Evenemangsorganisationer har en form av karaktärsdrag som liknar projekt och de flesta 

evenemang drivs i projektform. På politisk nivå måste det finnas samordning mellan 

myndigheter som ansvarar för idrott och de ansvariga för turism. På en forskningsnivå behövs 

mer tvärvetenskaplig forskning, särskilt forskning som bygger på existerande kunskapsbaser i 

både sport och turism. Inom området för utbildning behövs utökad kompetens i 

samordningsfrågor vid temporära organisationer (Gibson 2003).  
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2.2 Teori 

2.2.1 Organisationsteori 
Organisationer är ett komplext begrepp. Alla typer av organiserad verksamhet ska uppfylla 

kriterierna: ha ett syfte, bestå av aktörer samt ha sina interaktioner utformade på speciellt sätt, 

planmässig samverkan, beslutsfattande, ordergivning och kontroll. För organisationer krävs 

ytterligare två kriterier: avsikten är att verksamheten ska vara varaktig och att organisationen 

har en identitet, kan uttryckas i eget namn (Forsell, Ivarsson Westberg 2007).  

 

Projekt som organisationsform identifieras genom följande gemensamma nämnare: 

engångsuppgift, förutbestämt slutdatum/leveransdatum, ett eller flera prestationsmål och ett 

antal komplexa eller ömsesidigt beroende aktiviteter (Jensen, Johansson, Löfström 2007). En 

projektorganisation omfattar olika roller som finns i ett projekt vilket även delas in i en 

organisationsstruktur med arbets- och ansvarsfördelning, beslut- och befogenhetsfördelning 

samt hur ledning och samordning sker.  

 

Organisationsformen projekt eller temporära organisation är organisationer som samverkar 

med olika aktörer mot ett gemensamt uppsatt mål. Fördelar med arbetsformen återges i olika 

spetskunskaper från de olika aktörerna och snabba beslutsprocesser med förutsättning att detta 

samordnas (Jensen, Johansson, Löfström 2007). En svaghet i projekt och temporära 

organisationer är uppkomsten av intressekonflikter. Det finns en risk att organisationens olika 

aktörer försöker skapa egna strukturer vilka andra kan försöka att undergräva. Detta medför 

vikten av att det finns en utsedd projektledare som kan skapa strukturer, informations- och 

kommunikationssystem som kan säkerställa projektmålet samt undvika egenintressen och 

opportunism från projektets deltagare (Turner, Keegan 2001). 

 

2.2.2 Samordning  
Att arrangera ett evenemang och skapa en evenemangsorganisation medför som i all 

organisering två saker: arbetsdelning och samordning. Arbetsdelningen i en 

temporärorganisation är i stora drag redan avklarad då de organisationerna är samlade utifrån 

olika kompetens- och kunskapsområden. Arbetsdelning i en organisation på verksamhetsnivå 

handlar om att fördela arbetet mellan arbetsmoment, aktiviteter, uppgifter, befattningar och 

yrken. På en organisationsnivå handlar det om fördelningen mellan verksamheter och enheter. 

Arbetsdelning kan också ske mellan olika organisationer vilket kallas arbetsdelning på 

interorganisatorisk nivå (Forsell, Ivarsson, Westberg 2007). Fördelar för organisationer med 

genomtänkt arbetsdelning är att det ökar effektiviteten. En noga övertänkt arbetsfördelning är 

att identifiera om arbetsuppgifternas kvalifikation stämmer överens med rätt persons eller 

organisationers kunskap och kompetens. Det räcker inte med att göra en arbetsfördelning av 

de olika arbetsmomenten för att uppnå effektivitet, de måste även fungera ihop vilket kräver 

samordning. 

Samordning handlar om att få olika arbetsmoment att fungera ihop. Samordning kan delas 

upp i två former, omedelbar samordning och i-för-väg-samordning (Forsell, Ivarsson, 

Westberg 2007). Omedelbar samordning kan ses i direkt ledarskap respektive gemensam 

samordning. Direkt ledarskap används i hierarkiska organisationer och är direkta direktiv från 
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ledare till medarbetare. Motsatsen är gemensam samordning vilket sker i demokratisk anda 

mellan de inblandade och passar organisationer med gemensamt beslutfattanderätt.  

Förutbestämd samordning kan ses i tre varianter, reglering, inlärning, samt målsättning. 

Reglerad samordning innebär att uppgifter utförs genom instruktioner, regler och rutiner. 

Samordning genom inlärning innebär att styrning sker från den enskilde individen som i 

förväg har fått förkunskaper (Forsell, Ivarsson, Westberg 2007). Med samordningsformen 

målsättning, är fokus på det som ska uppnås, inte hur uppgiften utförs. Resultatfokusen 

innebär att hur jobbet ska utföras lämnas till den som ska göra det, vilket är vanligt i 

organisationer som upprättar olika slags avtal.   

Samordning kräver resurser oavsett om det är en ledare som skapar instruktioner eller en 

grupp som har ett möte. Minst resurser kräver samordning med standardiserad verksamhet 

medan omedelbar samordning måste ske fortlöpande (Forsell, Ivarsson, Westberg 2007). 

Temporära organisation kan påverkas av oväntade händelser vilka skapar störningar, inte 

minst av samordningen. Detta kräver en ökad grad av omedelbar samordning som fodrar 

kunskaper vad som behövs göras. Samordningsproblem kan uppstå när det inte går eller är 

svårt att reglera arbetet i förväg, veta vilka förkunskaper som krävs, och när det inte går eller 

är svårt att sätta upp mål (Forsell, Ivarsson, Westberg 2007). 

2.2.3 Projektledning 
Ett idrottsevenemang är avgränsat i tid, det är en händelse som har en början och ett slut vilket 

inbjuder till att se ett idrottsevenemang som ett projekt. Projekt syftar till att genom en 

tidsbegränsad satsning ta fram en unik vara eller tjänst (Macheridis 2009). Detta medför att 

projektledning som arbetsform är passande att ta i anspråk vid arrangörskap av evenemang. 

Att leda ett idrottsevenemang genom projektform betyder att det praktiska arbetet uträttas av 

en ledare med fokus på planering och styrning. Fyra särdrag präglar definition av ett projekt 

vilka är, ett uppdrag med ett effektmål, förutbestämd varaktighet, en förutbestämd ram för 

resursförbrukning och en tillfällig men fast organisation. Ett projekt innefattar olika faser som 

ledaren genomgår och dessa faser skapar en struktur för projektledaren. Dessa faser innefattar 

initiering eller uppdrag, planeringsfasen, genomförande, avslut och utvärdering samt 

avslutningsvis implementeringsfasen (Macheridis 2009). Macheridis beskriver de olika 

faserna enligt nedan: 

Initiering eller uppdrag är första fasen i ett projekt. Det är här det skapas idéer eller att man 

bestämmer sig för att anta ett uppdrag. Vid uppdrag som antas är det viktigt att gå igenom 

förutsättningar från uppdragsgivaren och i många fall så skrivs det ett avtal. Är man en egen 

idéskapare är ett gott tips att skapa en idégrupp som besitter många kompetenser för att få 

många infallsvinklar. Det är inte alltid det är den första idén som är den bästa utan ibland 

behöver man få distans för att återuppta diskussion innan man tar beslut. Oavsett om det är ett 

uppdrag eller en egenskapad idé är det viktigt att veta syftet med evenemanget.  

Förarbetarfasen handlar om att identifiera uppdraget. Denna fas är tidskrävande och fordrar 

god framförhållning när det gäller tidsaspekten. Genom att tydliggöra projektet är det en 

fördel att skapa en uppdragsbeskrivning vilket omfattas av bakgrund, syfte och mål, 

avgränsning, resurser, organisation, samverkansparter, kommunikation och avslutning. 
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Genom att omvärldsbevaka evenemangets olika närmiljöer kan evenemangsorganisationen 

identifiera vad och vem som påverkas av evenemanget och hur evenemanget påverkar sin 

närmiljö. 

Planeringsfasen bestämmer hur uppdraget ska hanteras och innehåller detaljplanering. Det är 

viktigt att planera vad som ska äga rum, när och i vilken ordning. Beroende på storlek av 

projekt avgörs hur detaljerad eller övergripande planeringen kan göras. Ett projekt kan ha 

huvudmål och delmål samt mätas i olika målformer. Resultatmål handlar om att mäta antal, 

mängd, kronor eller liknande. Effektmål handlar om hur väl projektet uppnår vad som är 

syftet med projektet. Projektet kan även ha ett processmål som fokuserar på 

tillvägagångssättet, hur vägen fram ser ut exempelvis form av arbetsmetod. Projektet behöver 

ha en aktivitetsplan som tydliggör vem, hur, vad och när aktiveter ska genomföras. Viktigt är 

även att planera intern och extern kommunikation samt vem och hur dokumentationen skall 

genomföras. 

Genomförandefasen är fasen då förutbestämda handlingar förmodas att genomföras. Nu 

handlar det om tydlighet i roller och att delegera beslutsmandat för att även vara förberedd på 

att möta ändrade förutsättningar. Det är viktigt att ha ett transportabelt samarbete i 

projektgruppen med ständigt pågående dialog om förväntningar på varandra för att skapa flyt i 

projektprocessen. Ta lärdom och dokumentera inför utvärderingen.  

Utvärdering och avslut ger aktörerna tillfälle att sammanfatta erfarenheter och lära för 

framtiden. Om projektet är ett uppdrag sker ofta en överlämning av projektresultatet och 

projektgruppens upplösning. Projektet kan även skapa metoder och samarbetsformer inför 

eventuellt nya samverkansprojekt.  

Implementering kan utveckla sig i att förverkliga ett nytt projekt eller att införa ett nytt 

arbetssätt. Materialet från utvärderingsfasen skapar en god grund för framtida projekt. 

2.2.4 Konfliktteori 
Konfliktteorin innefattar olika typer av konflikter såsom i privatliv och arbetsliv samt 

förhållningssätt och strategier att hantera dem. Konfliktdynamiken i arbetslivet består av 

strukturer och ofta av en chef eller ledare som har beslutsrättigheter. En definition av konflikt 

som dominerar i aktuell forskning om konflikter är: 
 

Förekomsten av motstridiga intressen, önskningar och behov och att andra på ett eller  

annat sätt utgör ett hinder i tillfredsställelsen av dessa (Lennéer Axelsson, Thylefors 2013). 

 

Konflikttyper kan delas in i tre delar. Individuella konflikter (intrapersonella) handlar om 

samvetsproblem, aggressionshämning och ambivalens. Dessa inre konflikter kan bli synliga i 

samspela med andra människor och kan leda till mellanmänskliga konflikter (interpersonella). 

Dessa innefattar faktorer som fakta värderingar, sakinnehåll och personkemi men kan se olika 

ut beroende på bakomliggande orsaker. Den tredje kategorin är systemkonflikter (apersonella) 

och handlar om konflikter runt mål, roller, strukturer och resursfördelning. Konfliktområden 

kan orsakas av samarbetsproblem, orättvis lönesättning, trånga lokaler, hög arbetsbelastning 

och otydlig ledning. Ett tillvägagångssätt för att motverka konflikter är att organisationen har 

tydliga och gemensamma mål och en struktur i form av ordning och regler. Kommunikation 
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är också en viktig faktor vid konflikter. Kommunikation avslöjar en konflikt men är också det 

främsta verktyget för att lösa en konflikt. (Lennéer Axelsson, Thylefors 2013).  

 

Intressekonflikter är en konflikttyp utifrån systemkonflikter som kan uppstå mellan enskilda 

individer/grupper och samhällsmål, mellan individer/grupper eller inom individerna själva. 

Intressekonflikter handlar mer specifikt om behov, mål, önskningar och ambitioner (Lennéer 

Axelsson, Thylefors 2013). Definitionen av en intressekonflikt kan ses som en situation där en 

person har ett privat eller personligt intresse som inte faller under projektmålets uppdrag 

(Turner, Keegan 2001). Den stora frågan är inte hur konflikter ska tas bort utan hur de ska 

hanteras och utnyttjas. Rätt hanterade konflikter kan leda till framgång genom 

konkurrensförmåga och kreativitet (Granström 2006).  

 

Konflikter i arbetslivet kan kategoriseras på olika vis och gränsdragningar är ofta 

problematiska med glidande övergångar (Larsen, Erlandsson 2002). Omständigheter som ofta 

kan leda till konflikterande intressen mellan olika grupper eller organisationer i 

arbetssituationen handlar om: 

 

 Konkurrerande behov 

 Missförstånd och feluppfattningar 

 Otydliga och tvetydiga situationer 

 Olika roller och gränsdragningar 

 Skilda värderingar, normer och uppfattningar 

 Kommunikationsproblem 

 Intressemotsättningar 

 Förändringar och stress 

 Konkurrens  

 

Det finns strategier för att förebygga konflikter i en organisation. Aktörerna i en 

evenemangsorganisation kan liknas med ett tillfälligt sammansatt team. Genom att använda 

former av systematisk teambyggande och teamutvecklingsåtgärder kan organisationen 

förbygga möjliga konflikter samt bättre möta och lösa konflikter som uppstått (Larsen, 

Erlandsson 2002). För att uppnå detta ska organisationen fokusera på: 

 

 Lära känna varandra bättre 

 Bygga upp en närhet, gemenskap och förtroende 

 Ömsesidig förståelse 

 Etablera bra samarbetsrutiner 

 Klargöra och sätta gemensamma mål och normer 

 Tydliggöra roller 

 Använda feedback och processamtal konstruktivt   

 

 



12 
 

Sammanfattningsvis identifierar tidigare forskning av idrottsturism och idrottsevenemangen 

värdet och utvecklingspotentialen kring området. Samtidigt synliggörs den upplevda 

problematiken kring samordningen av den temporära evenemangsorganisationen utifrån 

motstridiga intressen. Samordningsproblematiken är även identifierad vid arrangörskap av 

idrottsevenemang i Örebroregionen genom projektet Idrott och turism. Vidare presenterades 

de identifierade teorier om organisationsformen projekt, betydelsen av samordning, 

projektledning som arbetsform samt teorin gällande konflikter. Dessa teorier utgör en grund 

att stå på för att förstå och förklara evenemangsorganisationers svårigheter.  

Litteraturen om idrottsevenemang bekräftar den identifierade samordningsproblematiken likt 

Örebroregionens projekt ”Idrott och turism”. Litteraturen kommer att analyseras och 

identifiera faktorer som påverkar samordningen och intressen vid stora idrottsevenemang i 

den temporära evenemangsorganisationen för att vidare jämföras med empirin. 

Organisationsteorin förklarar problematiken som kan uppkomma med en temporär 

organisation vilket en evenemangsorganisation utgör i denna uppsats. Samordningsteorin 

förklarar vikten av samordning i en organisation samt vilka faktorer som påverkar 

samordningen. Konfliktteorin förklarar faktorer som kan orsaka konflikter mellan 

organisationer samt arbetsformen projektledning som lyfter fram de olika faserna i en 

projektprocess och vad dessa faser innehåller. 
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3. Metod  
I metodavsnittet beskrivs och motiveras uppsatsens olika metodval som gjorts under arbetets 

gång. Inledningsvis beskrivs uppsatsens angreppsätt, vidare beskrivs urval, val av litteratur, 

intervjuer, observationer, analysmetod samt en metodreflektion. Avslutningsvis en modell 

över uppsatsens härkomst, idé och arbetsprocess. 

3.1 Angreppssätt 

Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie. Med avstamp från empirin har uppsatsen till en 

början en induktiv karaktär. Under uppsatsprocessen identifieras teorier vilket skapar 

ytterligare empiri. Denna utveckling av arbetsprocessen ger uppsatsen en abduktiv karaktär. 

En induktiv ansats är när forskaren utgår från det empiriska materialet och stödjer det med 

hjälp av teorier. Abduktion är när forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter 

förståelsen successivt växa fram (Bryman, Bell 2013).      

Med det angivna syftet och frågeställning har i teoriavsnittet presenterats tidigare 

internationell forskning av idrottsturism, idrottsevenemang. Forskningen synliggör den 

problematik som kan förekomma vid samordningen i den temporära 

evenemangsorganisationen. Teorin lyfter även fram projekt och projektledning som den 

främsta utnyttjade arbetsformen och arbetsledningen samt teorin om samordning och 

konflikter.  

Det empiriska materialet innefattar en förklaring om Sveriges strategi för internationella 

idrottsevenemang genom Riksidrottsförbundet samt Örebro regionens planläggning med det 

riktade projektet för evenemangsutveckling. Uppsatsförfattaren använder tidigare egen skapat 

material från idrottsevenemanget Davis cup som arrangerades i Örebro 2015. Materialet 

omfattas av djupintervjuer och observationer av den temporära evenemangsorganisationen, 

som genomfördes innan arbetet med uppsatsen påbörjats. För att kunna möjliggöra en djupare 

analys för uppsatsens syfte och frågeställning genomfördes nya intervjuer med samma 

evenemangsorganisation för Davis cup 2015 som innehåller mer riktade och karakteristiska 

frågor för syftet.   

3.2 Urval 

Det första urvalet för studien är valet av idrottsevenemang att studera. Valet av 

idrottsevenemang faller på ett internationellt evenemang vilket möjliggöra en rättvis 

jämförelse utifrån tidigare forskning av ämnet. Detta evenemang innefattar alla de aktörer i en 

evenemangsorganisation som studien avser att studera, offentliga sektorn, privata sektorn och 

ideella sektorn. Valet av litteratur söktes med nyckelord från valt område. 

Urvalet av respondenter för intervjuer valdes genom handplockning med hänsyn till studiens 

syfte och frågeställning. Genom att skapa en kriterielista valdes respondenterna. Innehållet i 

listan handlade om befattningar i evenemangsorganisationen, kunskap om 

evenemangsprocessen och dess flöden samt erfarenhet av evenemang. De utvalda 

respondenterna innehar en ledande position ifrån de olika aktörerna. Författaren tolkar att 

dessa personer besitter den information som behövs för att få kunskap om evenemangets 

planering, genomförande och utvärdering. Med ett noggrant val av respondenter ökar 

möjligheten för informationsrikt och djupt empiriskt material (Backman 2008).  
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Urvalet av observationer skedde i samråd med Davis cups evenemangsorganisation. Efter en 

presentation av syftet med observationerna fick uppsatsförfattaren access till 

evenemangsorganisationens gemensamma planeringsmöte samt tillträde till samtliga 

evenemangsdagar.  

3.3 Litteratur 

Uppsatsens litteratur omfattas av vetenskapliga artiklar och böcker utifrån valt område och 

berörda teorier. Tillsammans skapar denna litteratur en bra beskrivning av den existerande 

kunskap som finns inom området. En strategi för att förenkla sökandet av användbar litteratur 

användes ord som var förknippade med området (Bryman, Bell 2013). Studien använde sig av 

sökorden: sporttourism management, event tourism, definitions sport tourism, theory sport 

tourism, project management, temporary organizations, conflict theory och coordination. 

Tidigare forskning ger en mycket innehållsrik och omfattad kunskap av det studerade 

området.  

3.4 Intervjuer 

Uppsatsförfattaren genomförde intervjuer i samband med Davis cup 2015. Författaren 

använde en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjufrågorna inleddes 

med generella frågor kring det studerade området för att successivt blir mer detaljerade. 

Intervjuer skedde innan, under och efter evenemanget. Intervjuerna innan evenemanget var 

strukturerade utifrån den kunskap studien hade om evenemanget och 

evenemangsorganisation. Frågorna handlade om hur den temporära organisationen skapades 

samt hur evenemangsorganisationen planerade att genomföra evenemanget. Under 

observationen hade författaren möjlighet till öppna intervjufrågor vilka formades spontant 

under händelseförloppet. Specifika intervjufrågor 2015 se bilaga 3.  

Efter evenemanget hade författaren tillfälle till reflektion om tidigare material av före och 

under evenemanget vilket skapade ytterligare frågeställningar. Med kunskap och stöd från 

teorin kunde författaren strukturera kompletterande frågor som var mer detaljerade för 

uppsatsens frågeställning. Specifika intervjufrågor 2016 se bilaga 4. 

Fördelen med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är de öppna frågorna som 

möjliggör påföljande följdfrågor vilket kan bidra till en djupare förståelse och tydligare 

helhetsbild av situationen. En kritik till den kvalitativa metoden med avseende på validitet, 

reliabilitet och objektivitet är att metoden kan vara subjektiv och resultaten kan påverkas av 

respondenten och intervjuaren (Bryman, Bell 2013). Organisation och dess funktioner som 

intervjuats är: 

SvTF - Svenska Tennisförbundet: Tävlingsansvarig 

ÖK - Örebro kommun: Evenemangssamordnare, Enhetschef Idrottsenheten 

CBÖ - Covention Bureau Örebro: Avdelningschef  

ÖKO - Örebrokompaniet: Projektledare evenemang 

ÖTK - Örebro Tennisklubb: Chefstränare ÖTK 

Volontär: Volontärer som medverkade i någon form under evenemanget   

Besökare: Publik som betraktade evenemanget 
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3.5 Observationer 

Studien använder även observation som en kvalitativ metod för införskaffning av empiriskt 

material. Observationer skedde vid planeringsmöten av den temporära organisationen och 

under genomförandet av evenemanget. Alla personer som deltog och ingick i 

evenemangsorganisationen var underrättade om författarens närvaro och syfte. De som ingick 

i evenemangsorganisationen var Svenska Tennisförbundets tävlingsorganisation bestående av 

fyra personer, Örebro kommun två personer, Örebrokompaniet en person samt Örebro 

tennisklubb en person. Fördelen med observationerna var att med egna ögon studera och 

analysera planeringen inför evenemanget under planeringsmöten och genomförandet av 

evenemangets olika händelseförlopp.  

Genom att använda en direkt observation gav det studien möjlighet att identifiera viktiga 

relationer som ingen tidigare hade kunnat urskilja (Backman 2008). Andra fördelar med en 

observation kan vara ökad möjlighet att förstå sammanhang, få personlig kunskap och 

erfarenhet av källor och ämnet samt att den ökar möjligheten att vara öppen och induktiv 

(Bryman, Bell 2013). En kritik till observationer är risken för felaktiga antagningar och 

tolkningar av en situation. Det finns även en risk för människors beteende ändras när de vet 

att de observeras (Backman 2008).    

Studiens observation består av en explorativ ansats och delvis med en vis grad av struktur då 

kunskapen om vad som står i fokus finns innan. En explorativ observation syftar till att ta reda 

på orsakssamband och nå så mycket kunskap som möjligt inom ett bestäm område samt 

förklarar händelseförlopp och relationer mellan fenomen (Backman 2008). Innan 

evenemangets genomförande fanns kunskap om arbetsroller och tidsscheman vilket 

underlättade för studien att planera observationen. Genom den utforskande ansatsen skapas 

utrymme till att upptäcka beteenden och händelseförlopp som från början inte kunde förutses 

(Backman 2008). Författaren noterade även under observationen en del diskussioner och 

reflektioner från evenemangets volontärer och besökare.  

3.6 Analysmetod 

Första steget i analysen var den identifierade samordningsproblematiken vid 

idrottsevenemang utifrån projektet Idrott och turism. Samordningsproblematiken kunde 

urskiljas genom en kvalitativ innehållsanalys från projektets empiriska material. Vidare sökte 

författaren litteratur om idrottsevenemang och forskningsrapporter om idrottsevenemang och 

samordning. Vidare genomfördes även en innehållsanalys av det införskaffade materialet av 

tidigare forskning av området.  

En kvalitativ innehållsanalys är en tolkning av innehållet i texter. Med en subjektiv och 

holistisk tolkning av textens delar, helhet och dess kontext beaktar författaren både det 

manifesta och det latenta innehållet (Hassmén, Hassmén 2008). Genom att noggrant läsa 

texten i sin helhet skapades en förtrogenhet av materialet. Vidare behärskade författaren att 

rama in problematiken och identifiera olika faktorer som påverkade 

samordningsproblematiken samt urskilja berörda teorier. Den subjektiva tolkningen av 

texterna mynnade ut i olika kategorier genom en abduktiv ansats. Att använda en abduktiv 

ansats möjliggör utkristallisering av kategorier genom analysen (Hassmén, Hassmén 2008).  
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I nästa steg utifrån ingående kännedom om tidigare forskning samt identifierade teorier och 

det empiriska materialet med genomförd innehållsanalyser kunde författaren urskilja liknande 

och säregna kategorier. Avslutningsvis korrelerades forskningsmaterialet och det empiriska 

materialet för att identifiera olika faktorer och vidare hitta gemensamma kategorier. Genom 

de identifierade kategorierna kan författaren synliggöra och påvisa orsakssamband som 

besvarar forskningsfrågan med stöd av teorin.  

Genom att skapa ett analysschema för samordning och ett för intressen där de olika 

kategorierna samt kategoriernas olika faktorer som identifieras utifrån innehållsanalysen 

presenteras kan författaren härleda dessa till teorin. Med stödet från teorin kan uppsatsens 

frågeställning besvaras.  

3.7 Metodreflektion 

Författarens syfte med uppsatsen är att sträva efter så hög validitet och reliabilitet som 

möjligt. Författaren har använt intervjuer som en kvalitativ metod och att nå hög reliabilitet 

kan vara problematiskt eftersom resultatet är beroende av vem som svarar och vem som 

intervjuar. Författaren ser de två intervjutillfällena 2015 och 2016 med samma respondenter 

som en styrka för studien genom tid för reflektion och möjlighet till eftertanke. Som ensam 

författare har ett sakligt förhållningssätt eftersträvats men tolkningen fullgörs med författarens 

tidigare kunskaper och preferensramar. Syftet med observationen var att stärka helhetsbilden 

och med egna ögon se händelseprocessen och därmed öka reliabiliteten i studien. Reliabilitet 

är ett mätinstrument som handlar om pålitlighet som avser att mäta på ett tillförlitligt sätt 

(Bryman, Bell 2013).     

Uppsatsens teoretiska referensram innehåller generella förklaringar kring uppsatsens område 

och dess problematik samt relevanta teorier som stöd för frågeställningen. Tillsammans med 

ett empiriskt material med respondenter som även har erfarenhet inom området anser 

författaren att uppsatsen har en hög validitet. Validitet handlar om giltighet och avser att mäta 

det som ska mätas (Bryman, Bell 2013).    

En kritik till analysschemat och dess faktorer som är identifierade både från teorin och 

empirin. Teorin lyfter fram intressen ur en större kontext som exempelvis stadsförnyelse och 

folkhälsa. Dessa faktorer lyftes inte fram som primära intressen i empirin vilket inte betyder 

att dessa ses som irrelevanta utan mer som icke primära. Detta leder till självkritik av 

intervjufrågorna som inte lyfte frågorna i en större kontext utan var riktade till det specifika 

evenemanget Davis cup.  

Generaliserbarheten utifrån uppsatsens resultat kan göras på likartade evenemang och 

samansättning av organisation samt liknande förutsättningar. Resultatet generellt för 

evenemang kan göras med försiktighet då samansättningen av organisation och karaktären på 

evenemanget kan se olika ut.  

 

 



17 
 

3.8 Modell - uppsatsidé och arbetsprocess 
Nedan visas en förenklad modell över uppsatsens härkomst, idé och arbetsprocess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Modell av uppsatsens härkomst, idé och arbetsprocess 

 

Riksidrottsförbundet 

Identifierar idrottsevenemangs utvecklingspotential 

Region Örebro län – Örebro läns idrottsförbund – SISU Örebro 

- Satsar på att öka idrottsevenemang i regionen 

- Skapar utvecklingsprojektet ”Idrott och turism” och identifierar 

samordningsproblematiken   

Idrott och turism (uppsatsförfattaren är projektledare) 

- Tvåårigt utvecklingsprojekt som syftar till att stärka evenemangsorganisationer 

- Har genomfört observationer och intervjuer av regionala idrottsevenemang, ett 

av dessa var Davis cup 2015 

Uppsats 

- Fördjupad analys av Idrott och turisms empiri från Davis cup 2015 

- Insamling av tidigare forskning av idrottsevenemang samt identifierad teorier 

- Nya intervjuer med Davis cup organisationen utifrån uppsatsens frågeställning 

Analys 

- Jämföra empiri och tidigare forskning av idrottsevenemang  

- Identifiera faktorer som påverkar samordning och intressen i idrottsevenemang 

- Med hjälp av identifierad teori besvara uppsatsens frågeställning 
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4. Empiri  
Det empiriska materialet inleds med en presentation av Riksidrottsförbundet och SISU 

idrottsutbildarna som är Sveriges ledande organ för den svenska idrottsrörelsen samt dess 

strategi av idrottsevenemang. Vidare presenteras Region Örebro läns strategi inom området 

och det pågående tvååriga utvecklingsprojektet inom evenemang för regionen. Utifrån 

idrottsevenemanget Davis cup som arrangerade i Örebro 2015 presenteras observationer 

från evenemanget och planeringsmötet samt behållningen från intervjuerna med den 

temporära organisationens olika aktörer.  

4.1 Bakgrund till empirisk studie 

4.1.1 Riksidrottsförbundet 
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Riksidrottsförbundet (RF), som är en 

paraplyorganisation för den svenska idrottsrörelsen har tre miljoner medlemmar fördelat på 

cirka 20 000 idrottsföreningar och cirka 9000 korpklubbar. Idrottsrörelsen lyfts fram som en 

viktig samhällsutvecklare och bidrar till ökad livskvalitet för invånarna samt medverkar till att 

både glesbygd och tätorter blir attraktiva att bo i. Idrotten omfattas även av en del problematik 

såsom doping, läktarvåld, ätstörningar, missbruk, utslagningar samt hot och våld mot 

journalister, politiker och tjänstemän. RF ser sitt ansvar och leder frågorna tillsammans med 

andra berörda myndigheter kring de negativa effekter idrotten ibland medför (RF 2015).     

Under det senaste årtiondet finns ett stort intresse för idrott som underhållning vilket är en del 

av den alltmer växande upplevelse- och besöksindustrin. Detta innebär att elitidrotten har en 

stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i regioner. Idrotten skapar genom 

idrottsevenemang sysselsättning, ökad välfärd, en förbättrad folkhälsa, demokratiskt fostran, 

socialt kapital och integration vilket genererar gemenskap, förståelse och respekt bland 

människor. Genom idrotten och evenemang med den kraft som finns i det ideella arbetet 

skapas det samverkan mellan idrotten, kommunerna och turistnäringen i regioner vilket leder 

till behov av att utveckla idrott och turism som en bokningsbar produkt (RF 2015).    

4.1.2 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna  
SISU Idrottsutbildarna är RFs förlängda arm, RF leder arbetet medan SISU praktiskt utför det. 

SISU ska vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker 

engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla 

metoder och hög pedagogisk kvalité för idrottsrörelsen (RF 2015).  

I Örebroregionen utövas 68 olika idrotter i mer än 740 föreningar med ca 90 000 medlemmar. 

Detta möjliggörs av att 18 000 ideella ledare viker merparten av sin fritid för idrotten. SISU 

Idrottsutbildarna har tre ben där folkbildningen är stommen i vår verksamhet. De är idrottens 

studieförbund, där individens behov står i centrum. Folkbildning handlar om att få människor 

att välja utveckling efter eget behov. Ett studieförbund ska få människor att växa. 378 

idrottsföreningar i Örebro län samarbetar med SISU Idrottsutbildarna år 2015. Över 105 000 

utbildningstimmar genomfördes i regionen och drygt 42 000 deltagare deltog. SISU 

idrottsutbildarna Örebro kommer från våren 2016 att kunna erbjuda idrotten utbildning i 

evenemangsfrågor genom det pågående utvecklingsprojektet i evenemang (RF 2015). 
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4.1.3 Region Örebro län 
Örebroregionens regionala utvecklingsstrategi är en gemensam vägvisare för regionens 

framtidsarbete. Syftet är att skapa bästa möjliga framtid för människor och verksamheter i den 

region där vi alla verkar. Strategin vänder sig till de personer och organisationer som önskar 

att medverka och påverka regionens långsiktiga utveckling. Strategin är ledande för aktörer på 

nationell och regional nivå, stödjande för de som verkar på kommunal och lokal nivå och en 

inspirationskälla för näringslivet och ideella sektorn.  

Regionen vill erbjuda bosatta och nyinflyttade människor en region med ett rikt föreningsliv, 

lustfyllda möten och upplevelser som skapar turistnäring och identitet för regionen. I den 

regionala utvecklingsstrategi delområde tre står det skrivet att regionen ska attrahera fler 

besökare genom innehållsrika och lustfyllda idrottsarrangemang. Det finns en förväntan att 

stora evenemang inom kultur, idrott och konferenser ska utökas (Region Örebro län 2015).  

4.1.4 Utvecklingsprojekt - Idrott och turism 
Med resurser från Örebro läns idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och Region Örebro län 

pågår ett projekt som har för avsikt att stärka arrangörer i rollen som evenemangsaktörer. 

Projekttiden är två år med start hösten 2014, projektet benämns till Idrott och turism. 

Bakgrunden till projektets syfte och mål är skapat utifrån en kartläggning av regionens 

idrottsevenemang och dess aktörer. Genom kunskapsinhämtning från idrotten via intervjuer, 

enkätundersökning och en omvärldsbevakning av ämnet idrottsturism skapades en bild av 

ämnet och regionens upplevelse kring arrangörskap av idrottsevenemang. Resultatet gav en 

djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter arrangörer upplever. En studieresa till 

Göteborg genomfördes tillsammans med idrottsrepresentanter, tjänstemän och politiker från 

Örebro kommun som också bekräftade problematik som finns att arrangera idrottsevenemang.  

Genom resultatet av projektet konstateras att det behöver göras ett fördjupat arbete för att 

skapa en fungerande organisationsstruktur. Det framkommer att det till stor del handlar om 

samordningen mellan de olika aktörerna som är problematiken, inför, under och efter 

evenemanget. Det saknas en samordnande roll och en organisationsstruktur vid arrangörskap 

av idrottsevenemang i Örebro regionen. Aktörerna saknar en ledande roll, en fungerande 

kommunikation innan och under evenemanget, rekrytering av volontärer samt saknar 

utbildning i de kunskapsområden som krävs för att driva stora idrottsevenemang. 

4.2 Studieobjekt  

4.2.1 Davis cup 2015 
Davis cup är en internationell tennisturnering för herrar och drivs av det internationella 

tennisförbundet. Tävlingen består av flera deltävlingar och sträcker sig över stora delar av 

kalenderåret. Den första tävlingen ägde rum 1900 och har sedans dess arrangeras i flera olika 

städer världen över. 2015 fick Örebro äran att vara värdstad för en av Davis cup deltävling, 

mötet mellan Sverige och Österrike med spel under tre dagar. 

Nedan följer en presentation av respondenterna och dess befattning samt hur de refereras i 

texten. Även en beskrivning av evenemangsorganisationen för Davis cup 2015 i Örebro samt 

en illustration av organisationsmodellen. Resultatet av intervjuerna och observationerna 

kommer att framställas som en redogörelse indelat i evenemangets olika faser.   
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Vidare i texten refereras personer/organisationer enligt: 

ITF: Internationella Tennisförbundet 

SvTF: Svenska Tennisförbundet, Tävlingsansvarig och projektledare Davis cup 2015 

ÖK: Örebro kommun, Evenemangssamordnare och Enhetschef Idrottsenheten 

ÖKO: Örebrokompaniet, Projektledare evenemang 

ÖTK: Örebro Tennisklubb, Chefstränare ÖTK och kontaktperson för Davis Cup 2015 

VO: Volontärer som medverkade i någon form under evenemanget, ej namngivna   

BE: Publik som betraktade evenemanget, ej namngivna 

 

Davis cups temporära organisation Örebro 2015 

Projektägare: Internationella Tennisförbundet (ITF) 

Projektledare: Svenska Tennisförbundet (SvTF) 

Huvudsponsorer är: Rolex, BNP Paribas, NH Hotels, Adecco 

Värdstad: Örebro 

Aktörer i Örebro: Örebrokompaniet, ÖTK, Örebro kommun 

Lokal sponsor: BMW och Racketbutiken 

 

 

Nedan illustreras Davis cups temporära organisation – Örebro 2015 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bild 2. Organisationsmodell, Davis cup Örebro 2015 
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4.2.2 Initiering- eller uppdragsfasen  
Detta är första fasen i projektet. Det är här det skapas idéer eller att man bestämmer sig för att 

anta ett uppdrag. Initieringen av att vara medarrangör av idrottsevenemanget Davis cup sker 

via forumet ”Mötesplats Idrott och Destination” som arrangeras av Riksidrottsförbundet. 

Chefen på Covention Bureau Örebro möter tävlingsansvarige på Svenska Tennisförbundet 

vilket denne säljer in Örebro som evenemangsstad och erbjuder att visa upp en tänkbar arena 

vid intresse. Ansökningshandlingar och förutsättningar skickades till Örebro och det 

genomfördes en produktiv avstämning med tänkbara medarrangörer. Tävlingsansvarige på 

Svenska Tennisförbundet inviterades till Örebro för förevisning av den nya arenan i 

idrottshuset vilket tilltalade denne på ett positivt vis.  

4.2.3 Förarbetarfasen 
Denna fas handlar om att identifiera uppdraget, fasen är tidskrävande och fordrar god 

framförhållning när det gäller tidsaspekten.  

Vidare påbörjades arbetet med att skapa förutsättningar för att kunna genomföra 

evenemanget, ekonomiskt och praktiskt. Chefen på Covention Bureau kontaktar enhetschefen 

på idrottsenheten i Örebro kommun för att undersöka arenans omständigheter för 

iordningställandet enligt evenemangets krav. Även en avstämning med de idrotter som har 

verksamhet i arena vid aktuell tid sker. Den lokala tennisklubben Örebro tennisklubb (ÖTK) 

kontaktas för att undersöka föreningens möjligheter av ideell kraft. Örebrokompaniet som är 

Örebros marknadsföringsbolag kontrollerar marknadsföringen och lokala sponsorer. Örebro 

kommun medger att de tar den eventuella ekonomiska risken med evenemanget. Örebro 

kunde nu visa upp en rimlig kalkyl och Svenska tennisförbundet accepterade kalkylen och 

valde Örebro som samarbetspartner för evenemanget Davis cup 2015. 

SvTF är projektledare för Davis cup turneringarna under uppdrag från ITF som äger 

evenemanget. SvTF har genomfört ett flertal evenemang i flera olika städer och anser sig vara 

en van arrangör för evenemang. Syftet med turneringen är att genomföra ett landslagsuppdrag 

som de åtagit sig gentemot ITF och det svenska landslaget. Ändamålet med att arrangera 

denna turnering är att erbjuda världseliten i tennis en prestigefylld tävling men även en 

spännande och trevlig tillställning för åskådarna.  

4.2.4 Planeringsfasen  
I denna fas bestäms det hur uppdraget ska hanteras och innehåller detaljplanering. Första 

planeringsmötet genomförs i Örebro Tennisklubbs lokaler. SvTF leder mötet och inleder med 

en presentation av de olika aktörerna. På plats är SvTF med sin projektorganisation bestående 

av fyra personer, Örebrokompaniet, Örebro kommun och Örebro Tennisklubb. Författarens 

syfte med observationen tillkännages och godkänns av alla på mötet. SvTF presenterar en 

tydlig bild över fördelning av ansvarsområden både praktiskt och ekonomiskt mellan Svenska 

tennisförbundet och värdstaden. Ansvarsområden fördelas mellan värdstadens aktörer, Örebro 

kommun finansierar kostnader kring värdskapet och arenahyran samt den ekonomiska risken, 

Örebrokompaniet hanterar biljettförsäljningen och marknadsföringen av evenemanget och 

ÖTK behandlar den ideella kraften som innefattar cirka nittio personer. Den specifika 
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fördelningen av ansvarsområden, praktiska detaljer och ekonomiska risker enligt avtal från 

SvTF återges i bilaga 1. Värdstadens organisation får även i uppdrag att anhålla om två lokala 

sponsorer.  

Mötet har en trevlig ton och värdstaden är entusiastiska inför arbetet med evenemanget. 

Arbetsuppgifterna har en naturlig fördelning mellan aktörerna utifrån aktörernas ordinarie 

verksamheter och spetskunskaper. ÖKOs främsta arbetsuppgift är att marknadsföra Örebro 

kommun och de hanterar biljettförsäljning på uppdrag. Örebro kommun driver arenan i 

Idrottshuset och besitter ekonomiska resurser vid ett risktagande. ÖTK har många medlemmar 

som har kunskap om sporten och ser det som en ära att medverka under den största 

turneringen inom tennisen. Det beslutas även att ÖKO och ÖTK skall finna varsin lokal 

sponsor. SvTF meddelar att möteshandlingar med alla beslut skickas till alla aktörer inom kort 

och att alla är välkomna att höra av sig med frågor som uppstår innan evenemangsdagarna. 

Mötet avslutas och SvTF far vidare för att igen se arenan på plats och stämma av de sista 

detaljerna inför iordningställandet av arenan. ÖKO meddelar ÖTK att denne kan ha den 

primära kontakten med SvTF. 

Författaren registrerar SvTF professionella och strukturella upplägg på mötet och dess 

innehåll. Noterar även att varje aktör (ÖK, ÖKO och ÖTK) tar en ledarroll för sina uppgifter, 

de gör egna noteringar och börjar ringa samtal direkt efter att mötet avslutas. Dock sker ingen 

uttalad kommunikationsstrategi samt samordning mellan värdstadens aktörer för tiden fram 

till tävlingsdagarna och de skingras snabbt när SvTF lämnar platsen.  

Tiden från mötet och fram till byggstart av arenan sker uppdateringar och information via 

mejl från SvTF, se bilaga 2. Författaren får även ta del av denna information. Inom kort 

meddelas evenemangsorganisationen att de två lokala sponsorerna som antagit uppdraget är 

Racketbutiken och BMW, Carlsson bil i Örebro.  

Racketbutiken verkar under samma tak som ÖTK. Racketbutiken erbjuder det mesta inom 

racketutrustning. De driver även lunch- och caféverksamhet i samma lokaler. Förfrågan om 

sponsring skedde genom ÖTK då de har en naturlig kontakt och daglig samverkan. 

Sponsringen innebär att ta fram T-shirtar till ÖTKs volontärer samt att driva de serveringar i 

samband med turneringsdagarna utifrån SvTF kravlista. De får även möjligheten till att ha en 

yta till försäljning av artiklar från Racketbutikens sortiment. Sponsringen innebär kostnaden 

för T-shirtarna. 

Örebro Carlsson bil kontaktades av ÖKO och erbjuds att sponsra evenemanget. Sponsringen 

för BMW innebär att tillhandahålla sex stycken bilar som ska köras mellan Örebro och 

Arlanda Stockholm för att hämta och lämna tennisspelare samt mellan arenan och hotellen. 

Bilarna ska även märkas med Davis cup märken. BMW antar erbjudandet om sponsringen 

och kostnaden innebär slitaget på bilarna.  

När SvTF får frågan om de finns som stöd till värdstaden i frågor angående fördelningen eller 

övriga frågor menar respondenten att detta ska vara klart när en värdstad antar uppdraget men 

att SvTF hjälper till vid behov om de kan. SvTF förklarar att de jobbar med mycket små 

tidsmarginaler och många olika kontakter både internationellt och nationellt vilket gör att det 
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måste fattas snabba beslut som kanske inte alltid når ut i organisationen, värdstaden måste 

ibland ta egna beslut. 

Vidare besvaras frågan om hur samordningen och kommunikation mellan de olika aktörerna 

planerats och fungerat. Respondenten hänvisar till avtalet och minnesanteckningar från 

planeringsmötena där kan alla se sina egna och de andras uppgifter. Kommunikationen den 

sköter sig själv, behöver man få tag på någon ringer eller mejlar vi varandra. SvTF har 

kommunicerat samma information till de olika aktörerna, hur de har kommunicerat med 

varandra vet inte respondenten. 

ÖKs evenemangssamordnare är den aktör som skriver på avtalet med SvTF vilket innebär att 

de står för den ekonomiska risken evenemanget eventuellt omfattas av. Avtalet innefattar att 

tillhandahålla tillgång och uppbyggnad av arenan enligt de krav som ställs från ITF och SvTF. 

Detta innebär att enhetschefen för arenan ska ordna med personal och de praktiska delarna 

med att iordningställa arenan inför evenemanget enligt ITFs krav. ÖK finansiera också en 

officiell middag för lag, delegationer och inbjudna gäster som en del av det goda värdskapet. 

ÖK ser inte sig själva som en medarrangör i själva evenemanget utan som en möjliggörare 

genom ekonomiska resurser och risktagare för ÖKO och ÖTK att medverka. Syftet att 

möjliggöra evenemanget är att det blir en ”fjäder i hatten” för Örebro att de varit med och 

arrangerat ett internationellt idrottsevenemang vilket kan öka våra möjligheter i framtiden att 

ansöka om att få vara medarrangörer i prestigefyllda evenemang. Eventuellt kan det vara 

gynnsamt för det lokala näringslivet om intresset blir stort. På frågan om den upplevda 

samordningen av evenemanget lyfter respondenten igen deras roll i evenemanget och säger, vi 

har blivit kontaktade när det dykt upp frågetecken kring uppkomna kostnader för 

iordningställandet av arenan enligt ITFs krav. Exempelvis höll inte ljudsystemet tillräcklig 

klass och var tvunget att bytas, ÖK tog kostnaden efter en del diskussioner.   

Enhetschefen på idrottsenheten upplever inledningsvis en tydlighet i avtalet från SvTF utifrån 

ITFs kravlistan för iordningställandet av arenan. I samverkan med ÖTK blir beredningen 

tydligare och de hittar överenskommelser för praktiska detaljer som tider och tillgänglighet. 

Ett stort jobb för enhetschefen efter att avtalet var påskrivet det var att frigöra arenan från den 

ordinarie verksamheten vilket skedde med hjälp av bokningscentralen som hanterar bokningar 

och tider för arenan.  

Projektledaren för evenemang från ÖKO ser sig själv som kontaktperson för värdstadens 

aktörer. Denne har kontaktat de olika aktörerna vid behov. ÖKOs huvuduppgift är att ansvara 

för biljettförsäljningen till allmänheten samt planering och fördelning av vippbiljetter. 

Ansvarar också för all lokal och regional marknadsföring av evenemanget.  

ÖKO agerar också under planeringsfasen som kontaktperson mellan SvTF och de andra 

aktörerna. Denne har säkerställt vem som tar ansvar om det uppkommit några frågetecken 

från SvTF och de andra aktörerna. Det har för evenemangets vägnar inte tillsatts några extra 

personella resurser. Biljettförsäljning och marknadsföring av evenemang ligger i ÖKO 

ordinarie verksamhet. ÖKO och ÖTK samverkar under biljettförsäljningen genom att 

försäljning av biljetter även finns att köpa i ÖTKs lokaler vilket de gemensamt ser som en 

naturlig plats för intressenter av evenemanget. 
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Ansvarig person från ÖTK har haft en lång och intensiv tid efter beslutet att vara lokal 

medarrangör för evenemanget. ÖTK har tilldelats ansvar för att tillsätta volontärer som har 

arbetsroller som värdar, chaufförer, banservice, café, garderob, maskot, banbyggare, 

bollkallar, lagvakter, speaker, sekretariat, pressvärdinna, lagvärd, vippvärdinnor samt 

skyltning inom och i anslutning till arenan. De flesta av volontärerna är medlemmar i ÖTK 

eller har någon anknytning dit. Övriga kontakter hjälpte ÖKO till med genom den nyskapade 

volontärsbanken från SM-veckan vinter Örebro 2015. Respondenten har planerat och 

strukturerat tilldelade arbetsområden med personer och tidsscheman. Det har varit många 

timmar och kontaktpersoner. Projektledning i denna storlek ligger inte inom mitt 

kompetensområde men jag är lösningsfokuserad medger ÖTK. 

4.2.5 Genomförandefasen  
Det är i denna fas då förutbestämda handlingar förmodas att genomföras.  

Arenan ska byggas upp en vecka innan turneringen startar. Författaren gör två besök innan 

tävlingsdagarna. Ett besök innan bygget ska starta och träffar då organisationen som verkar på 

platsen. Författaren möts av irritationer från personalen då det tidigare på dagen kommit en 

långtradare och lastat av två stora lass med material till tävlingens bygge. Materialet blockerar 

framkomst för trafik och ingångar till arenan, ingen vet vem som ska hantera materialet och 

när. Efter flera telefonsamtal utan svar på vem och hur tvingas personalen ordna med en truck 

för att i alla fall lösa framkomsten.   

Vid andra besöket har bygget startat. Personal från alla aktörer är på plats och det är golvet 

som är det primära, det ska byggas, skruvas, målas och monteras en sarg. Förutom golvet ska 

läktarna monteras, reklamskyltar ska plockas ner och ny ska upp. I anslutning till arenan 

förbereds platser för enklare servering, biljettinsläpp, försäljning av sportkläder från 

racketbutiken, skyltning till de olika läktarplatserna och informationsbord för värdar.  

Författaren rör sig i arenan och studerar och samtalar med de olika aktörerna. Arbetet är väl 

strukturerat och de små motgångar de möter löser man tillsammans, exempelvis när skruven 

tar slut och någon snabbt tar på sig uppdraget att ordna det. När SvTF får frågan hur Örebro 

sköter sig som värdstad visas tummen upp med ett leende. Några av ÖTKs medlemmar som 

agerar ideell kraft hjälps åt att montera de sista delarna på sargen och när de får frågan hur 

dagen varit säger de, det har varit en lång dag med många timmar och få pauser men det är 

kul att få möjligheten att vara en del av ett internationellt evenemang i ”vår egen” sport. 

Ansvarige för den ideella kraften medger en viss förvirring och trötthet då denne ansvarar och 

styr alla ÖTKs medlemmar som jobbar ideellt, många frågor och många arbetsuppgifter under 

ett tidspressat schema.  

Tävlingsdag 1 – Författaren är på plats en timma innan invigning på idrottshusets arena. 

Utanför arenan är det exponerat med beachflaggor och skyltar med det världskända Davis cup 

märket. Innanför dörrarna är det biljettköp och insläpp. En trappa upp möts gästerna av 

välkomnande volontärer, informationsbord om Örebro som presenteras av elever från 

Virginska skolan, ett litet utbud av sportartiklar och fikaservering med enklare mat och fika. 

Det är tydligt vilka som ingår i evenemangsorganisationen då de bär profilklädsel. Det uppstår 

en viss förvirring bland de ansvariga när det visar sig att starttiden på förköpsbiljetterna inte 
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stämmer med planerad start. En del av publiken är på plats och några strömmar in medan 

invigningen startar. Några irriterade kommentarer hörs i folkmassan. Skyltningen till de olika 

läktarplatserna finns på en liten tavla ovanför trappen som försvinner när folksamlingen 

tätnar.  

Författaren får några ord med ÖKO som berättar att under evenemangsdagarna har det tillsatts 

en personell resurs som hjälper ÖKO med biljettförsäljningen på plats. Respondenten ser inga 

direkta samordningsproblem under evenemanget. Medger dock att det blev lite turbulent när 

vi upptäckte att vi inte hade rätt tid på biljetten för starten på invigningen men upplevde det 

inte som en stor händelse. ÖKO berättar att de även fick lösa vaktfrågan som var ett krav från 

SvTF, den föll nog bara mellan stolarna men det löste sig. ÖKO pustar och medger att ÖTK är 

de som står för den operativa kraften genom det stora antalet volontärer och deras kunskap 

inom sporten, vi hade inte klarat att driva detta evenemang utan dem. 

Några trappor upp finns en vipploge där speciellt inbjudna gäster bjuds på förtäring och där de 

kan se på matchen eller gå ner till läktaren samt enskilda lokaler för SvTFs personal. En 

ordningsvakt finns även på plats samt personal från kommunen som håller koll på driften av 

arenan. Volontärerna har flera arbetsroller såsom värdar, chaufförer till spelarna, banservice, 

café, garderob, maskot, bollkallar, lagvakter, speaker, sekretariat, pressvärdinna, lagvärd, 

vippvärdinnor. Ansvarige för volontärerna har fullt upp med att svara på frågor och hantera 

rast avbyten mm. Författaren uppmärksammar några kommentarer från publiken: ”Kul att 

Örebro ordnar med detta evenemang” och ”synd att vi missade invigningen på grund av 

feltryck om tiden på biljetterna”. Efter avslutad tävling är det en trött organisation som beger 

sig hem för att snart infinna sig på arenan inför tävlingsdag 2.   

Tävlingsdag 2 – Det är tydligt att evenemangsorganisationen är mer trygg i sina roller från 

gårdagens prövning. Organisationen från SvTF är mer osynlig idag och spenderar mestadels 

av tiden i vipplogen och egna lokaler med några korta avstämningar med de övriga för att 

säkerställa att arbetet fortgår. Några av volontärerna är inte på plats och ansvarig får snabb 

göra en justering i fördelningen av de olika ansvarsområdena. Det är ett ökat antal besökare 

än gårdagen. Förutom spännande tävlingsrundor bland tennisspelarna är det en upprymd 

stämning i arenan såsom bland besökare som aktiva aktörer. Mest synliga är de operativa i 

evenemangsorganisationen vilka även ger en genuin känsla genom sitt engagemang och sättet 

att hantera sina arbetsuppgifter. Den ideella kraften är märkbart viktig och avgörande för 

kvalitén på evenemanget. Dagen lider mot sitt slut, ÖK och ÖKO packar snabbt ihop sitt, 

ÖTK förklarar att efter dagens avslut är det mycket jobb kvar att göra. Denne måste 

säkerställa att alla volontärer är informerade om morgondagens uppgifter och tider. 

Tävlingsdag 3 – Sista matcherna spelas och turneringen och evenemanget lider mot sitt slut. 

Författaren får tillfälle att samtala med några av volontärerna. På frågan varför de har ägnat 

tre dagar att jobba frivilligt med detta evenemang svarar de samstämmigt att det är kul att 

Örebro har fått möjligheten att vara medarrangör i ett så ärofyllt evenemang som Davis cup 

och att de får äran att vara en del av detta. De är kontaktade via ÖTK men är inte medlemmar, 

de kommer från ÖKOs volontärsbank och tycker det är kul att jobba ideellt för stora 

evenemang. De uttrycker ”vi är stolta örebroare”. 
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Författaren studerar arbetet efter att arenan är tom från tennisspelare och publik. Inom en 

halvtimma har personer från ÖK, SvTF och ÖTK börjat att montera ned uppbyggnationen av 

golvet och sagen. Alla tar sitt ansvar, några av volontärerna börja droppa av, några har tider 

att passa, några vet inte riktigt vad de ska göra. Samtidigt som att tiden går försvagas även 

ledarskapet, ingen tar en tydlig roll av vad och hur det sista ska göras. När författaren lämnar 

arenan upptäcks det att skruvarna i det temporära golvet har gått igenom det befintliga golvet i 

arenan. 

4.2.6 Utvärdering och avslut 
Denna fas handlar om att skapa tillfälle för att sammanfatta erfarenheter och lära för 

framtiden.  

SvTF får frågan hur Örebro som värdstad har hanterat evenemangsplaneringen och 

genomförandet svarar respondenten att de har uppfyllt kraven enligt avtal och mest 

utmärkande var ÖTK som engagerade ett så stort antal människor. Utan den ideella kraften är 

det svårt att genomdriva ett sådant här evenemang. Respondenten förklarar och förtydligar på 

frågan om hur samordningen mellan de olika aktörerna har fungerat att SvTF har ett klart och 

tydligt avtal hur fördelningen på arbetsuppgifter, ansvarsområden och kostnader ser ut mellan 

SvTF och värdstaden. Över lag var de entusiastiska och professionella. Det hade dock varit 

önskvärt att de hade nått ut mer till allmänheten och publiken. Det är upp till värdstaden själva 

att fördela detta mellan aktuella aktörer. Det enda praktiska problemet SvTF stötte på från 

Örebro var in- och urlastningen ur arenan vilket löste sig när vi kom på hur vi skulle göra.  

Respondenten kan se ett behov av att aktörernas roller behöver definieras tydligare men lyfter 

också fram att detta inte är något specifikt för Örebro utan ett vanligt problem för SvTFs 

medarrangörer. Utifrån förutsättningarna med en stram ekonomi och en kort tidsrymd att 

arbeta efter gjorde alla ett bra jobb.  

När det gäller samordningsfrågan menar ÖK att det går nog aldrig att vara för tydlig. Vi som 

värdstad hade ett tydligt avtal från SvTF och från dem upplevde jag en gott samarbete men 

inte ett så tydligt ledarskap. Vi aktörer från värdstaden hördes sporadiskt månaden innan och 

ju närmare iordningställandet blev kontakten tätare. När det dök upp frågetecken hörde vi av 

oss till varandra och hittade en lösning.  

Arenans chef ser värdet i att testa arenans duglighet och möjligheter med detta evenemang. 

Det uppkom dock en del oväntade kostnader och golvet på arenan blev förstört av skruvarna 

från det temporära golvet vilket inte än i dag är åtgärdat. Ändå kul att Örebro satsar på mer 

sport än fotboll och ishockey. Personalen för driften på arenan tycker det är kul med variation 

i verksamheten även om det innebär lite mer jobb.    

Liksom ÖKs evenemangssamordnare ser inte enhetschefen sig som medarrangör utan mer 

som en vanlig halluthyrning dock med större och mer specifika krav än vanligt. Arenan är inte 

anpassad för större evenemang vilket i detta fall innebär mer och tyngre logistik. Under 

veckan inför planeringen av iordningställandet uppkom ändå en del frågetecken. Plötsligt 

hade en långtradare lastat av material utanför arenan som hindrade tillgänglighet till arenan 

samt framkomst av annan trafik. Vi löste det men det var inte med i vår planering som krävde 

både personal och tid. När SvTF testar arenans ljud håller det inte tillräcklig kvalitét. I avtalet 
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står inte ljudkvalitet som ett specifikt krav utan det blir mer en tolkning. Efter diskussioner 

med de andra aktörerna blir det ÖK som tar kostnaden för ljudet. Även kostnaden för vakten 

blev en intern diskussion mellan oss från värdstaden. ÖKO löste det praktiska och även 

kostnaden för det.  

ÖKO ser evenemanget som ett stort värde för staden och den ordinarie verksamheten. Det 

ligger ÖKOs uppdrag att marknadsföra Örebro och att ha ett internationellt evenemang här 

sätter Örebro på kartan samt ger en stor medial uppmärksamhet. Om det i slutänden blir en 

kostnad att ha evenemanget här har det mindre betydelse då marknadsföringsvärdet är större. 

Det medför också värdet genom sysselsättning samt en stolthet hos örebroarna. Flera av 

volontärerna ifrån vår volontärsbank som skapades i samband med SM-vecka vinter i Örebro 

som även deltog som volontärer under Davis cup har haft positiva återkopplingar. 

Volontärerna uttrycker att ”när Örebro arrangerar stora evenemang deltar de med stolthet”.   

ÖKO var de som ordnade kontakten och avtalet med Carlsson bil – BMW. ÖKO lyfter fram 

att BMW ser det primära värdet som egen marknadsföring av sina bilar och att de visas i 

samband med Davis cup märken är en bonus då det värderar det som en världskänd 

tennisturnering. BMW bedömer att kostnaden för sponsringen motsvaras av den exponeringen 

av bilarna samt att de syns i ett prestigefyllt sammanhang. Sponsringen innebär ingen 

personell medverkan, kostnad ligger i slitaget på bilarna och ett ekonomiskt stöd.   

ÖTK är tydlig i sin värdering om att få vara medarrangör i ett sådant här evenemang, det är 

stort och ärofyllt. Respondenten ser det även som en personlig utveckling att få jobba med 

och nära sin överordnade SvTF. Det ger nya och värdefulla erfarenheter. För klubben är det 

också värdefullt att medverka genom att det ger klubben PR och att få vara först i Örebro att 

arrangera ett internationellt evenemang som Davis cup. För medlemmarna och volontärerna är 

det hedrande att medverka och ger en känsla av stolthet. ÖTK kan också i efterhand se en 

utveckling i det interna samarbetet, det fanns tid för många att komma varandra närmare och 

gav en känsla av samhörighet. 

ÖTK anser att samordningen har fungerat mellan de andra aktörerna, alla har skött sina 

ansvarsområden enligt fördelningen och kontakter har skett efter behov. Den mest betungande 

delen har varit att vara kontaktperson och ledare för över 90 volontärer vilket har inneburit 

mycket jobb med en massa frågor, förändringar och nya lösningar samt många arbetstimmar. 

Vi hade inte klarat att driva detta utan ÖK och ÖKO som bisitter både kompetens och 

ekonomiska resurser.  

ÖTK var den som förmedlade kontakten med Racketbutiken som sponsor. Det var ett 

naturligt val att fråga dem då vi verkar inom samma sport och under samma tak. 

Racketbutiken ser värdet att få medverka i ett roligt evenemang och en liten möjlighet till 

vinst på försäljningen i serveringen och sortimentet från butiken. Men också ett 

marknadsföringsvärde för deras produkter. 
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5. Analys 
Analysen inleder med att presentera och tydliggöra litteraturen och empirins resultat utifrån 

den genomförda innehållsanalysen av det sammantagna materialet. Innehållsanalysen syftade 

till att identifiera faktorer som skapar samordningsproblematik samt 

evenemangsorganisationens aktörers intressen att medverka i ett idrottsevenemang vilket 

presenteras i två analysscheman.  

5.1 Analysprocess 
Utifrån litteraturen om idrottsevenemang och det empiriska materialet har olika faktorer som 

påverkar samordningen vid idrottsevenemang och aktörers olika intressen att medverka i ett 

evenemang identifieras. Dessa faktorer är sedan indelade i olika kategorier som utgör 

samordningsproblematik och intressen. Vidare korreleras och analyseras dessa olika faktorer 

för att synliggöra och förklara hur och varför konflikterande intressen leder till 

samordningsproblematik med stöd av teorin. Kategorierna och faktorerna presenteras i två 

analysscheman, ett för samordning och ett för intressen. Dessa analysscheman schematiserar 

kategorierna och faktorerna och gör översiktsbilden lättare att läsa. 

Analysschemana är fördelade på samordning genom bild 3 och intressen genom bild 4 vid 

arrangörskap av idrottsevenemang. Samordningsproblemen är kategoriserade i brist på 

ledarskap, brist på kompetens och brist på tydliga mål. Motstridiga intressen är kategoriserat i 

ekonomiska, sociala samt emotionella och immateriella intressen. Analysschemat visar även 

åtskillnaderna mellan den ideella sektorn, offentliga sektorn och den privata sektorn. Ideella 

sektorn innefattas av: ÖTK, offentliga sektorn innefattas av: ÖK och ÖKO och den privata 

sektorn innefattas av: SvTF, BMW och racketbutiken. Analysschemat synliggör även 

skillnaden mellan teorin (x) och empirin (l). Se analysschema nedan: 
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5.1.1 Analysschema – samordning 
 

Kategori Faktorer Ideella Offentliga Privata Teori Empiri 

Samordning   Sektorn sektorn sektorn x l 

              

Brist på Otydligt ledarskap xl xl xl x l 

ledarskap Ingen uppskattning xl     x l 

  Ingen kommunikationsstrategi   x   x   

  Brist på kommunikation xl xl xl x l 

  Tidsbrist   l l   l 

  Stress hos volontärer xl     x l 

  Brist på uttalade rutiner xl xl x x l 

  
Ingen feedback, positiv, 

negativ l       l 

         

Brist på  Tillfällig personal   x x x   

kompetens Kunskapsbrist xl xl   x l 

  Erfarenhetsbrist inom området xl xl   x l 

  Brist på ekonomiska resurser l   l   l 

  Oförutsedda kostnader xl xl xl x l 

  Otydlig arbetsdelning l xl   x l 

  
Volontärers negativa 

inställning xl x   x l 

         

Brist på  Skilda drivkrafter xl xl xl x l 

tydliga mål Brist på förväntade resultat xl xl   x l 

  Maktpositioner xl   x x l 

  Bristande motivation    l     l 

  Bristande prestation l l     l 

  
Avtal med 

tolkningsmöjligheter l l     l 

 

Bild 3. Analysschema - samordning 

Det sammanlagda resultatet av samordningen (bild 3) vid idrottsevenemang är samstämmig 

från det empiriska och teoretiska materialet. Faktorer som återfinns i alla sektorer är otydligt 

ledarskap, brist på kommunikation, oförutsedda kostnader och skilda drivkrafter. Den 

tydligaste skillnaden mellan sektorerna är att den privata sektorn upplever färre faktorer i alla 

kategorier av samordning än den ideella och offentliga sektorn. 
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5.1.2 Analysschema – intressen 
 

Kategori Faktorer Ideella Offentliga 

 

Privata Teori Empiri 

Intressen   Sektorn sektorn  sektorn x l 

               

Ekonomiska Ekonomisk tillväxt   xl  x x l 

  Sysselsättning xl xl  xl x l 

  Gynnar lokalt näringsliv   xl  xl x l 

  Turism   xl  x x   

  Monetära vinsteffekter     xl x l 

          

Sociala Stadsförnyelse   x    x   

  
Medvetenhet om en 

destination   xl 
 

  x l 

  Samhällsvinster   xl    x   

  Attraktionskraft och stolthet            

  hos lokalbefolkningen xl xl    x l 

  Fritidssysselsättning xl x    x l 

  Skapar god folkhälsa   x    x   

          

Emotionella Ger platsen image och            

och identitet   xl    x l 

immateriella Genuint intresse för            

  idrotten l        l 

  En ära att delta i            

  internationellt evenemang l        l 

  Kompetensutveckling            

  att samverka med sin l        l 

  överordnad            

  Skapar PR för klubben l        l 

  Arrangera ett prestigefyllt   l      l 

  evenemang            

  Platsmarknadsföring   xl    x l 

  Medial uppmärksamhet l l      l 

  Marknadsföring för egen            

  produkt      l   l 

 

Bild 4. Analysschema - intressen 

Det sammanlagda resultatet av intressen (bild 4) visar på en spridning mellan sektionerna och 

även mellan teorin och empirin. Den mest utmärkande kategorin av samstämmighet är det 

ekonomiska intresset av den offentliga och privata sektorn. De sociala intressena är starkast 

hos den offentliga sektorn vilket tydligt lyfts fram av teorin. Det mest utmärkande resultatet är 

det ekonomiska intresset av den privata sektorn 
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5.1.3 Resultat analysschema 
Samordningsproblematiken är kategoriserad med brist på ledarskap, brist på kompetens och 

brist på tydliga mål, vilka är typiska faktorer som påverkar samordningen enligt litteraturen. 

Analysen ger en klar och tydlig bild av att det finns en samordningsproblematik mellan de 

olika sektorerna. Den distinktion som urskiljs är att den privata sektorn visar färre faktorer för 

samordningsproblematik vilket kan tolkas på två sätt. I det empiriska materialet är den privata 

sektorn evenemangsägare och den som leder evenemangsprocessen samt att de inte upplever 

någon kunskapsbrist. Att besitta kunskap inom området kan tolkas som en förutsättning för att 

leda en evenemangsprocess.  

Ideella och offentliga sektorn påvisar flera faktorer som bevisar kunskapsbrist inom området 

medan den privata sektorn endast lyfter fram brist på kompetens genom resurser och 

oförutsedda kostnader. Detta kan tolkas som att kunskapsbristen är en konsekvens av brist på 

resurser.  

Skilda drivkrafter är den gemensamma faktorn av kategorin brist på tydliga mål hos alla 

sektorer. De olika sektorerna har var och en målbilder i dess ordinarie verksamheter vilket 

med all sannolikhet kan avspegla sig vid samverkan i den temporära organisationen. 

Maktpositioner lyfts fram som en faktor av privata och ideella sektortorn som ger brist på 

tydliga mål. Ägandet och de ekonomiska resurserna återfinns i den privata sektorn medan 

kraften i den ideella sektorn finns i mängden volontärer. Dessa två karaktäristiska krafter 

skapar en beroendeställning hos varandra vilket kan tolkas som att den andre besitter en 

maktposition. 

Intressen av idrottsevenemang kategoriseras i ekonomiska, sociala samt emotionella och 

immateriella. Resultatet visar både på en mängd faktorer samt en spridning mellan 

sektionerna. Starkast är de ekonomiska effekterna för den privata sektorn vilket även är den 

starkaste drivkraften i litteraturen hos organisationer. Offentliga sektorn ser de ekonomiska 

intressena som viktiga medan den ideella sektorn visar mer på emotionella och immateriella.  

De sociala intressena är enskilt starkas hos den offentliga sektorn. Övervägande faktorer 

under sociala intressen ligger under den offentliga sektorns ansvar i ordinarie verksamhet 

vilket naturligt skapar intressen för dessa.   

Emotionella faktorer är dominerande hos den ideella sektorn. Att jobba ideellt är ett personligt 

val och behov som det empiriska materialet flertalet gånger lyfter fram och tydliggör. Att 

synas medialt och skapa platsen image och identitet är viktigt för den offentliga sektorn. 

5.1.4 Analysdiskussion  
Det empiriska och teoretiska materialet visar på likheter i upplevda fördelar med att arrangera 

idrottsevenemang, bland annat genom sina uttryck om platsmarknadsföring, gynnsamt för 

näringsliv, ärofyllt att delta med mera. Den mest påtagliga skillnaden återges av 

evenemangets intresse mellan aktörerna sett utifrån en större kontext. Intressena är färgade av 

aktörernas ordinarie verksamhet. Även i diskussionen vad som skapar 

samordningsproblematik ser aktörerna till sin egen del och inte till helheten. Analysen av 

samordningsfaktorerna ger en något varierande bild mellan aktörerna men tillsammans ger de 
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en genomgående bild av faktorer som bekräftar samordningsproblematik enligt litteraturen. 

Sammanfattningsvis är den karaktäristiska bilden mellan aktörerna:   

Från den ideella kraften utmärker sig äran och det genuina intresset att få vara medarrangör 

som det primära intresset och de kan uppleva en viss kunskapsbrist, brist på uppskattning 

samt begränsade ekonomiska resurser. 

Den offentliga sektorn ser värdet något mer ur en större kontext genom ett 

folkhälsoperspektiv och en medial uppmärksamhet samt besitter de ekonomiska möjligheter 

vid oförutsedda kostnader.  

Den privata sektorn besitter den kunskap och erfarenhet som efterfrågas och det primära 

intresset är de ekonomiska faktorerna samt en ekonomisk vinst för det lokala näringslivet.  

Konflikterande intressen är enligt teorin personliga eller organisatoriska intressen som inte 

faller under projektmålets uppdrag och samordning handlar om är att få olika arbetsmoment 

att fungera ihop. Typiska omständigheter som orsakar intressekonflikter i en organisation är 

brist på tydlig ledning och gemensamma mål vilket är samman faktorer för att samordning ska 

fungera i en organisation.                    
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6. Slutsatser  
Uppsatsens syfte var att besvara hur och varför leder motstridiga intressen mellan olika 

aktörer i ett stort idrottsevenemang till olika typer av samordningsproblem? Svaret utger 

uppsatsens teoretiska bidrag. 

Ekonomiska, sociala samt emotionella och immateriella intressen är alla viktiga utifrån ett 

helhetsperspektiv i en temporär organisation. Ska dessa intressen samverka och uppnå 

effektivitet krävs olika kompetenser, olika ledarstrategier och en tydlig målbild, i brist på 

dessa faktorer upplevs samordningsproblem. De olika aktörernas personliga/organisatoriska 

intressen är starkare än evenemangets intresse utifrån ett helhetsperspektiv. Detta orsakas av 

aktörernas kunskap och syfte i den ordinarie verksamheten i kombination med upplevelse om 

otydlig målbild, ett svagt ledarskap och brist på kompetens från evenemangsägaren.  

Ledarskap och kompetens samt målbild är typiska faktorer som utgör fungerande eller icke 

fungerande samordning i en organisation enligt teorin. Detta medför att den primära 

förändringen för att uppnå effektivitet och en fungerande samordning ligger hos 

evenemangsägaren alternativt tillsätta en kompetent funktion mellan evenemangsägaren och 

värdstaden.  
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7. Slutdiskussion  
Nedan följer en rekommendation om hur och varför en stad kan skapa en samordnande roll 

för idrottsevenemang, nämnd som evenemangskoordinator, vilket utger uppsatsens praktiska 

bidrag.  

För att skapa en stark och hållbar evenemangsorganisation behövs en samordningsroll som 

innehar kompetens och spetskunskap om samordning, kommunikationsstrategi och ledarskap 

vilket skapar struktur och tydlighet. Rollen utifrån denna uppsats resultat skulle vara länken 

mellan evenemangsägaren och de olika aktörerna. Genom att noggrant identifiera 

evenemangsägarens mål och syfte med evenemanget samt kraven ur avtalet kan den 

sammanhållande länken/rollen leda de olika aktörerna genom evenemangsprocessen med 

tydligt ledarskap, en tydlig struktur och uttalad kommunikationsstrategi.  

De olika aktörerna innehar enskilt skilda kompetensområden och för att uppnå synergier 

behövs en tydlig arbetsfördelning mellan roller och aktörer, samordning av roller samt 

ledarskap. Med kunskap inom evenemangsprocesser och dess faktorer kan det skapas hållbara 

och framgångsrika idrottsevenemang i framtiden. 

Nedan illustreras ett reviderat förslag på Davis cups temporära organisation – Örebro 2015 

enligt slutdiskussionens förslag: 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bild 5. Förslag på Organisationsmodell, Davis cup Örebro 2015 
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Bilagor: 

Bilaga 1 - Avtal för Davis cup 2015 – värdstad Örebro 
Internationella tennisförbundet (ITF) 

 De internationella sponsorerna äger rätten till utställningsyta (3x3m) utan extra 

kostnad 

 Står för alla kostnader kring byggnation av utställningsytan, el etc 

 Erhåller 10 procent från biljettintäkterna dock lägst $2500 

Svenska tennisförbundets (SvTF) roll och ansvarsområden 

 Svarar för en officiell site-visit med ITF, de internationella sponsorerna och 

motståndarlaget 

 Svarar för logistik och uppbyggnad kring banläggning, reklamskyltar och sargbygge. I 

detta sammanhang behövs hjälp enligt funktionärstillsättning. 

 Svarar för marknadsföring i Svenska tennismagasinet samt utskick i sina kanaler mot 

tennissverige  

 ansvarar för framtagning och tryckning av official poster, Davis Cup magasin, flyers, 

funktionär- och gästbadgar, entrébiljetter för VIP-område 

 upprättar en försäljningskanal till tennisklubbarna 

Örebrokompaniets roll  

 Svarar för all lokal och regional marknadsföring 

 Ansvarar för biljettförsäljningen till allmänheten, 125 kr/biljett 

 Utan kostnad skall, sittplatsbiljetter för internationella sponsorer, lagen, ITF, 

arrangörens gäster samt SvTFs special inbjudna gäster erbjudas till ett antal av ca 500 

stycken per dag 

 Biljettintäkter fördelas enligt följande, 0-100 tkr till den lokala aktören, 100-200 tkr 

till SvTF och överstigande 200 tkr fördelas lika mellan den lokala arrangören och 

SvTF.  

Projektledare på Örebrokompaniet har ansvarat för biljettförsäljningen, marknadsföring av 

arrangemanget och har varit kontaktperson mellan de olika aktörerna. 

Örebro kommuns roll 

 Svarar för tillgång och uppbyggnad av arenan. Arenan ska motsvara de krav som ställs 

av ITF och SvTF. Sittplatser skall finnas till ett minimum 1500 åskådare och följa 

ITFs direktiv om Clean-Court dvs. att all fast reklam tas bort eller täcks samt i övrigt 

följer de regler som gäller för Davis Cup-arrangemang. 

 Se till att arenan är tillgänglig tidsmässigt enligt överenskommelse 

Arenan på idrottshuset där arrangemanget ska äga rum drivs av Örebro kommun. Platschefen 

ordna med personal och de praktiska delarna med att iordningställa arenan inför 

arrangemanget enligt ITFs krav. 
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ÖTKs roll 

Chefstränaren ansvar är att få ihop den ideella kraften runt evenemanget av de 

ansvarsområden som finns med i avtalet. 

Sedan mötet 20 januari har chefstränaren jobbat hårt som en av medarrangörerna av Davis 

Cup. Stort fokus har varit att få ihop funktionärer till alla olika områden. Totalt har cirka 90 

personer varit engagerade i en eller flera ideella uppgifter. De olika funktionärskategorierna 

har bestått av: värdar, chaufförer, banservice, café, garderob, maskot, banbyggare, bollkallar, 

lagvakter, speaker, sekretariat, pressvärdinna, lagvärd, vippvärdinnor. De flesta av 

funktionärerna är medlemmar i ÖTK eller har någon anknytning dit. Chefstränaren har även 

fått namn på frivilliga att delta ideellt via projektledaren för Örebro 750 år på 

Örebrokompaniet som ursprungligen kommer från SM veckans funktionärsbank. 

 Svarar för skyltar inom och i anslutning till arenan 

Sponsorernas roll 

SvTF har skött den ekonomiska och praktiska delen med huvudsponsorer och deras skyltar. 

Örebrokompaniet ordnade med Carlssons bil, BMW. Carlssons bil stod för transport i BMW 

bilar till och från Arlanda där de utländska spelarna hämtades. De bistod även med ett 

ekonomiskt stöd. Racketbutiken sponsrade med tröjor till bollkallarna och skötte de fikabås 

som var anslutna till arenan. 

Värdskap 

Örebro kommun bjuder in till en högtidlig middag på Örebro slott och ett officiellt tal. De 

inbjudna var Davis Cup arrangörer, spelarna från Sverige och Österrike och arrangörer från 

Österrike. 

Under arrangemangsdagarna fanns ungdomar från Virginska skolan som informerade om 

Örebro och Örebro 750 år, vilket samordnades via Örebrokompaniet. 

Funktionärer från ÖTK fanns på plats vid entrén. Deras funktion var att hälsa välkomna, visa 

vägen till de olika läktarplatserna och svara på frågor. 

Media/marknadsföring 

SvTF marknadsförde arrangemanget i alla sina interna kanaler. 

Örebrokompaniet visade arrangemanget på sin hemsida, det fanns flyers, information via 

sociala medier. 

ÖTK informerade via sina kanaler och sålde även biljetter i Backahallen. 

Davis Cup till Örebro uppmärksammades i NA i början på december när avtalet var skrivet 

mellan Örebro och Svenska tennisförbundet. NA följde och skrev om Davis Cup under 

arrangemangsdagarna, läsarna fick både bilder och resultat. 
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Bilaga 2 - Minnesanteckningar Davis Cup-möte Örebro 20 januari 2015  
1. Avtal  

Underskrivet avtal finns nu mellan Örebro Kommun och Svenska Tennisförbundet.  

Ansvarsfördelningen mellan parterna regleras i huvuddrag i ”bilaga 1 – Ansvarsfördelning”.   

2. Idrottshuset  

Idrottshuset har drygt 2000 sittplatser. Ingång till läktarsektionerna framifrån. Tre ingångar på 

vardera långsidan och en ingång på en av kortsidorna (F). Bortre kortsidesläktare (E) används 

för media och TV-plattform. Spelarbänkar och domarstol blir framför sektion A (Österrike) 

och sektion B (Sverige).  

Omklädningsrum 1-8 används. Två till vardera lag. Dessa rum inreds med bord, stolar, kylar 

och massagebänk. SvTF har kylar till banan men inte till omklädningsrummen.  

Övriga fyra omklädningsrum används till linjedomare, bollkallar, förråd och övriga 

funktionärer.  

Det finns fyra kommentatorsbås, två på vardera långsida. Österrikisk TV (ORF) har bokat ett, 

övriga fördelas mellan Svensk TV och radio.   

På ena kortsidan (över sektion F) finns fyra loungeutrymme. Ett blir Internationella  

Tennisförbundets (ITFs) kontor, de två större mittersta används som VIP-lounge, och det 

fjärde blir Svenska Tennisförbundets kontor.  

Konferensrummet på nedre botten används som mediacenter, med arbetsplatser och 

presskonferensutrymme. Köket i anslutning används för hela organisationen för kaffe och 

utspisning av media och huvudfunktionärer.  

Transport tar plast i entréhallen.  

Existerande café i entréhallen kommer att vara öppet. ÖTK och Örebrokompaniet diskuterar 

hur de tillfälliga kioskerna kan användas och samordnar med befintlig verksamhet. Detta 

gäller även eventuell garderob för publik.  

SvTF återkommer med behov av varm mat för linjedomare och lag under matchdagarna för 

att se om det finns någon lösning på detta i befintliga utrymme.  

Publikentré är i dagsläget ordinarie entré där biljettförsäljningsställe finns.  

Ljudanläggning skall finnas med mikrofoner för domarstol och speaker samt musik.  

Resultattavlor kommer via SvTF.  

Internetuppkopplingar måste säkras för livescore (fast lina) och media.  

3. Golv och byggnationer  
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Golv- och sargbygge startar någon gång efter lunch på lördag 28 februari. Jimmy kollar när 

andra aktiviteter är klara.   

Golvet är 900m2 och läggs direkt på befintligt underlag.  Reklamsarg byggs samtidigt. Golvet 

tar cirka 3-4 timmar att lägga och ska därefter ”målas” med två lager Plexipave som skall 

torka mellan strykningarna. Banan skall vara träningsklar måndag morgon 09.00 och det tar 

mellan 3640 timmar från byggstart till träningsklart.   

Vid byggstart behövs truck för att rulla ut golvplattorna samt 10-15 vuxna att lägga golvet.   

4. Biljetter och försäljning  

Biljetter sälj på ticnet. Biljettpris är 120 kr för sittplats/dag.    

Klubberbjudande för tennisklubbarna finns på tennis.se och innebär halva priset om man 

beställer minst 10 st/dag. Chefstränare och ÖKO projektledare diskuterar om det finns behov 

att göra en kampanj mot övriga idrottsföreningar i Örebro med liknande erbjudande.  

Biljetter säljs också på ”Turistbyrån”. ÖTK, och ÖKO kommer överens om försäljning i 

Backahallen.  

Örebrokompaniet ansvarar för biljettförsäljningen i Idrottshuset under matchdagarna.  

Tävlingsansvarige återkommer till ÖKO med förslag på VIP-paket för företag.  

5. Marknadsföring och sponsorer  

SvTF tar fram lay-out på trycksaker och annonser.   

Färdigt material som tas fram är:  

- Affischer (50x70) – 200 st  

- Flyers – 2000 st  

- Davis Cup-magasin (16 sidor) – 1500 st  

- Webbanners  

- Funktionärs- och gästbadgar  

- Entrébiljetter för VIP-område  

Tävlingsansvarige återkommer till ÖKO angående de större banners som sitter i Örebro 

liknande de som finns för SM-veckan. Flyers skickas snarast för distribution under SM-

veckan. Davis Cupevenemanget kan registreras utan kostnad i NA:s evenemangskalender.  

Övrigt material som tas fram skall följa det uppgjorda manéret och ”lay-outas” av SvTF   

All marknadsföring dokumenteras i text och bild för senare redovisning till ITF.  

Förutom ITFs sponsorer som i dagsläget är BNP Paribas, Adecco och NH Hotels har vi rätt 

till En Team sponsor (SvTF) och två Tie sponsors (Örebro). Endast dessa sponsorer har rätt 

att exponeras i samband med matchen. ÖKO återkommer när de företag man pratar med är 

klara för godkännande av ITF.  

Klädessponsor för linjedomare och bollkallar är Tretorn som också levererar bollar.   
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Övriga funktionärskläder har rätt att ha en sponsorlogga om 19cm2 på ena ärmen. På denna 

tröja skall även ett ”matchtryck” finnas. Matchtrycket tas fram av SvTF. X SvTF har bollen 

natt leverera tröjor och därmed rätten till ärm trycket.   

6. Match och träning  

Träningsschema görs centralt och omfattar daglig träning 09.00-19.00. Tävlingsansvarige 

återkommer med detta.   

Preliminära matchtider är:  

Fredag: 14.45 invigning, 15.00 start singelmatch 1 följt av singel 2  

Lördag. 15.00 Dubbel  

Söndag 13.00 Singel 3 och 4   

Starttiderna kan komma att justeras av ITF efter TV-förhandlingar.   

Internationella matchfunktionärer är:  

Referee: Clare Woods, GBR  

Huvuddomare: Richard Haig, GBR och Christian Rask, DEN   

Linjedomare tillsätts av SvTF. Linjedomarchef är X.   

X SvTF återkommer till X SvTF med lista på drycker etc. som skall finnas för lagen.   

7. Media och press  

Presschef är X SvTF. Alla press ackrediteringar går in centralt och godkänns av SvTF.    

Pressplatser på läktaren anpassas efter antalet media. Kan kanske vara på sektion E om det 

annars fungerar på långsidesläktare eller på de öppna ytorna mellan kommentatorsbåsen. 

Mediacenter (placerat enligt punkt 1) öppnar onsdag 4 mars.   

Pre Draw presskonferenser preliminär tisdag 3 mars. Tid och plats enligt senare.   

Österrikisk TV (ORF) sänder från matchen. Ännu ej klart med sändning i svenska kanaler.   

8. Funktionärer  

ITF tillsätter matchfunktionärer enligt ovan.   

SvTF tillsätter ansvariga funktionärer enligt ”Funktionärslistan”. Övriga funktionärer tillsätts 

lokalt. X SvTF och ÖTK samordnar.   

Den ”lokala” organisationen ansvarar för utrustning och förplägnad för de funktionärer som 

tillsätts lokalt. SvTF ansvarar för sina och ITF:s funktionärer.   

9. Transport  

Transporservice skall finnas från flygplats (Arlanda) och Hotell och mellan hotell och 

Idrottshuset.  

Chaufförer tillsätts lokalt. X SvTF samordnar.  
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Bil behovet, med tanke på den långa transfern till flygplatsen, är 6 bilar av kombimodell alt. 4 

bilar och 2 minibussar. ÖKO återkommer snarast möjligt med BMWs intresse och 

möjligheter. Bilarna stripas med Davis Cup av SvTF.   

10. Hotell  

Officiellt hotell för lag och tillresande blir Clarion Hotell Örebro. Mediahotell är Scandic 

Grand Örebro.   

X på SvTF har hotellkontakten.  

   

11. Officiella ceremonier  

Onsdag 4 februari, 19.00 – Officiell middag för lag och delegationer samt inbjudna gäster. 

Örebro Stad är värd. Plats ännu ej klart. Tävlingsansvarige och X SvTF samordnar med ÖKO.   

Torsdag 5 februari, 13.00 – Officiell lottning med presskonferens. Plats ännu ej klart. 

Tävlingsansvarige samordnar.   

Fredag 6 februari, 14.45 – Invigningsceremoni på banan med inmarsch och nationalsånger. X 

på SvTF ansvarar.   

12. VIP-utrymme  

VIP för delegationer och speciellt inbjudna gäster blir i de två loungerna på kortsidan. Vi kör 

catering. ÖKO kollar om vi kan anses som slutet sällskap så att vi kan servera ett glas vin och 

en öl.   

13. Tränarkonferens 6-7 mars  

I samband med Davis Cup anordnar SvTF en tränarkonferens på Scandic Grand Hotell. 

Anmälan på tennis.se. Ansvarig X SvTF.   

14. Övrigt  

Material kommer att levereras till Örebro snarast efter Fed Cup i Helsingborg. 

Tävlingsansvarige och ÖKO har kontakten. Material kommer också direkt från London. 

Kontaktpersoner i den frågan är ÖK och ÖKO.   

X på SvTF upprättar en kontaktlista med funktioner, email och telefonnummer.   

Till Fed Cup som spelas i Helsingborg Arena 7-8 februari är alla välkomna. Meddela ankomst 

i förväg så fixar vi biljetter etc.  

   

Nästa möte: Om vi anser att vi behöver ytterligare möte är förslaget, med tanke på den 

stundande Fed Cup matchen, 10 eller 11 februari. Vi avvaktar tillsvidare med detta. 

Tävlingsansvarige återkommer.  

   

Vid pennan  

Tävlingsansvarige  
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Bilaga 3 - intervjufrågor till Davis 2015 cups temporära 

evenemangsorganisation (2015) 
Covention Bureau Örebro: 

- Hur skedde initieringen till att Örebro skulle vara medarrangör i Davis cup 2015? 

- Vilken är er roll efter att ett avtal är påskrivet? 

- Varför vill Örebro arrangera idrottsevenemang?  

- Hur samverkar de olika aktörerna vid idrottsevenemang? 

 

Svenska tennisförbundet: 

- Förklara valet av Örebro som värdstad, vad var avgörande? 

- Är ni projektledare över värdstadens aktörer? 

- Hur ser målet ut med erbjudandet till besökarna av evenemanget, med hänsyn till 

platsens utseende och eventuella kring engagemang? 

- Använder någon uttalad arbetsmetod i rollen som evenemangsägare? 

Örebro kommun: 

- Varför vill Örebro kommun stå som värdstad för Davis cup 2015? 

-  Förväntas evenemanget ha en kostnad eller vinst för Örebro som stad? 

- Hur väljer ni medarrangörer? 

- Kommer Örebro kommun ha värdstadens ledarroll? 

- Finns det kompetens och kunskap hor er och medarrangörerna? 

Örebro kompaniet: 

- Vilken är er uttalade roll i evenemanget Davis cup 2015? 

- Vad avgör att ni medverkar som medarrangör? 

- Har ni kunskap och kompetens i att medverka som medarrangör i ett internationellt 

evenemang? 

Örebro tennisklubb: 

- Vilken är er uttalade roll i evenemanget Davis cup?  

- Vilka vinster ser ni att vara medarrangör? 

- Ni förväntas sysselsätt många volontärer, hur genomför ni den rekryteringen? Och 

vilken är er primära rekryteringsarena? 

- Har ni erfarenhet av att jobba med evenemang?  

 

Bilaga 4 - intervjufrågor till Davis cups 2015 temporära 

evenemangsorganisation (2016) 
Svenska tennisförbundet: 

- Beskriv ert huvudsakliga syfte med arrangemanget? 

- Hur upplevde ni Örebro som medarrangör (värdstad) vid Davis cup 2015? 

- Upplevde ni att de olika aktörerna levde upp till arrangemangets syfte och de 

kriterierna enligt avtalet? 

- Fanns det några speciella omständigheter ni upplevde problematiska under arbetets 

gång från uppdragets första del till utvärderingen? 
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Örebro tennisklubb: 

- Upplevde ni ett uttalat syfte från huvudarrangören med att vara medarrangör i Davis 

cup? 

- Fick ni en uttalad roll? 

- Vad var ert syfte att vara medarrangör? 

- Fanns det några speciella omständigheter ni upplevde problematiska under arbetets 

gång från uppdragets första del till utvärderingen? 

- Något annat värdefullt att ta del av? 

Örebro kommun: 

- Upplevde ni ett uttalat syfte från huvudarrangören? 

- Fick ni en uttalad roll? 

- Vad var ert syfte att vara medarrangör? 

- Fanns det några speciella omständigheter ni upplevde problematiska under arbetets 

gång från uppdragets första del till utvärderingen?  

Örebro kompaniet: 

- Upplevde ni ett uttalat syfte från huvudarrangören? 

- Fick ni en uttalad roll? 

- Vad var ert syfte att vara medarrangör? 

- Fanns det några speciella omständigheter ni upplevde problematiska under arbetets 

gång från uppdragets första del till utvärderingen? 

- Något annat av värde? 

BMW: 

- Upplevde ni ett uttalat syfte från huvudarrangören? 

- Fick ni en uttalad roll? 

- Vad var ert syfte att vara medarrangör? 

- Fanns det några speciella faktorer ni upplevde problematiska under arbetets gång från 

uppdragets första del till utvärderingen? 

Racketbutiken: 

- Upplevde ni ett uttalat syfte från huvudarrangören? 

- Fick ni en uttalad roll? 

- Vad var ert syfte att vara medarrangör? 

- Fanns det några speciella faktorer ni upplevde problematiska under arbetets gång från 

uppdragets första del till utvärderingen? 

 
 

 

 



 

 




