
 
 

 

 

 

 

 

Matilda Andersson  

 

Projektledares syn på samverkan  

 

En studie om samverkan med offentliga aktörer i 
evenemangsprojekt  

  

 

Project managers view of collaboration 

A study on the collaboration with public actors in a project   

 

Projektledning 

D-uppsats  

 

 

 

 

Termin: VT - 19  

Handledare: Johan Netz  

 
 



 

  

 



 

i 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka hur projektledare för evenemangsprojekt 

samverkar med offentliga aktörer. För att besvara syftet har två frågeställningar 

framkommit; Hur arbetar projektledare med att ge skäl för samverkan med 

offentliga aktörer till ett evenemangsprojekt? och Finns det fördelar som 

projektledaren kan identifiera med att samverka med offentliga aktörer och vilka 

utmaningar kan påverka samverkan? 

För att besvara syftet nyttjades en kvalitativ metod med sju djupgående 

semistrukturerade intervjuer med projektledare som har samverkat med offentliga 

aktörer i olika evenemangsprojekt. Intervjuerna analyserades sedan av en tematisk 

analys, där två huvudteman identifierades med två underteman. Första 

huvudtemat är ”Förmedla idén” med underteman ”Förmedla engagemang, 

kommunikation och kännedom”, ”Vikten av positiva resultat”. Andra undertemat 

är ”Samverkans påverkan på evenemangsprojekt” med underteman ”Samverkans 

betydelse för resultatet” och ”Olika förutsättningars betydelse för samverkan”.  

Dessa teman kopplades sedan ihop med tidigare forskning. Studiens resultat 

visade att, för att ge skäl för samverkan med offentliga aktörer bör projektledaren 

förmedla engagemang, kommunikation och kännedom. Projektledaren bör 

redogöra för resultat som evenemanget kan bidrar med till destinationen.  

Fördelen med att samverka med offentliga aktörer är att underlätta för arbetet med 

projektet. Utmaningar som påverkar samverkan med offentliga aktörer är de olika 

förutsättningar som inträffar på destinationen och att det i sin tur ha en påverkan 

på samverkan.  

 

Nyckelord: Samverkan, Projektledare, Evenemang, Offentliga aktörer  
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Abstract 

The aim of the study is to investigate how project managers for event projects 

interact with public actors. To answer the purpose, two questions have emerged; 

How does project manager work to give reasons for collaboration with public 

actors for an event project? and Are there any benefits that the project manager 

can identify with interacting with public actors and what challenges can affect 

collaboration? 

 

In order to answer the purpose, a qualitative method was used with seven in-depth 

semi-structured interviews with project managers who have collaborated with 

public actors in various event projects. The interviews were then analyzed by a 

thematic analysis, where two main themes were identified with two sub-themes. 

The first main theme is "Convey the idea" with subtitles "Communicate 

commitment, communication and knowledge", "The importance of positive 

results". The second sub-theme is "The role of collaboration in the project" with 

sub-theme "The importance of collaboration for the result" and "The importance 

of different conditions for collaboration". 

 

These themes were then linked to previous research. The results of the study 

showed that, in order to provide reasons for collaboration with public actors, the 

project manager should convey commitment, communication and knowledge. The 

project manager should describe the results that the event can contribute to the 

destination. The advantage of cooperating with public actors is to facilitate the 

work with the project. Challenges that affect collaboration with public actors are 

the different conditions that occur at the destination and that in turn have an 

impact on collaboration. 

  

Keywords: Collaboration, Project Manager, Events, Public actors 
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1 Inledning 

Projekt definieras som en temporär, komplex uppgift vars syfte är att skapa eller 

förändra något (Janson & Ljung, 2004) Som exempelvis ett evenemangsprojekt, 

vars syfte är att stimulera destinationens turismnäring (Kelly & Fairley, 

2017; Shone & Parry, 2013). Exempel på dessa evenemangsprojekt är sport 

evenemang och festivaler med karaktär av musik, mat och dryck, kultur och 

konst, dessa händelser kan ske i en dag eller under flera dagar (Beckman & 

Trynor, 2019).  

Evenemangsprojekt  

Evenemangsprojekt kan ha en särskild positiv påverkan på en destination genom 

att det bidra med en ökning av besöksnäringen (Beckman & Trynor, 2019) och 

generera inkomster till destinationen (Beckman & Trynor, 2019; Bob & Swart 

2009). Ett evenemangsprojekt kan resultera i att samhället kan förbättra eller 

stärka den kulturella förståelsen och bidra med en identitet till destinationen 

(Shone & Parry, 2013). Vidare redogör Walters & Insch (2018) att händelser i 

form av evenemangsprojekt kan nyttjas som en form av marknadsföring för att 

höja en stads internationella profil. Evenemangsprojekt kan också nyttjas av 

offentliga aktörer för att förbättra, stärka och utveckla platsen, vilket i sin tur 

resulterar i att nya potentiella invånare lockas till platsen (Walters & Insch, 2018). 

Under åren har det ökat med att nyttja händelser, i forma av evenemangsprojekt, 

för att uppnå ett särskilda mål som exempelvis marknadsföra destinationen, vilket 

i sin tur leder till att platserna blir attraktiva (Here´zniak & Florek, 2018).  

Det kan förekomma flertal inplanerade evenemangprojekt i en stad under året 

(Beckman & Trynor, 2019; Shone & Parry, 2013) och dessa olika 

evenemangsprojekt kan attrahera olika målgrupper (Shone & Parry, 2013). I 

termer för samhället kan flera evenemangsprojekt som är skapta av gemenskapen 

i samhället bidra med fördelen att förbättra den sociala kopplingen (Shone & 

Parry, 2013).  
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Förutom att evenemangsprojekt bidrar till att attrahera besökare och turister kan 

evenemangsprojekt också fungera som interaktion med lokalbefolkningen (Shone 

& Parry, 2013; Prayag et al., 2013) och för att skapa en känsla av lycka (Shone & 

Parry, 2013). Fördelen med evenemangsprojekt är att det kan ge med sig ett 

positivt utfall genom att det fungerar som ett firande och underhålla event som 

kan stärka och förbättra sociala band (Prayag et al., 2013; Shone & Parry, 2013).  

Ett evenemangsprojekt i sig bidrar inte med en direkt effekt i arbetssysselsättning 

och inkomst (Shone & Parry, 2013) utan ger snarare en indirekt effekt till lokala 

företag och lokal infrastruktur (Beckman & Trynor, 2019; Shone & Parry, 2013). 

Den indirekta effekten är främst det besökarna spenderar kring evenemanget 

(Shone & Parry, 2013). Utanför evenemanget spenderar besökarna pengar på 

transport, mat och dryck samt logi (Beckman & Trynor, 2019). Dessa inkomster 

kan ge en positiv fördel för destinationen (Beckman & Trynor, 2019; Bob & 

Swart, 2009).  

De lokala företagen är beroende av varandra med anledning att dessa överför 

besökarna från en aktivitet till en annan för att bidra med en omfattande 

upplevelse på destinationen (Haugland et al., 2011; Van der Zee & Venneste, 

2015). Vidare redogör Haugland et al., (2011) att destinationens välgång baseras 

bland annat på enskilda aktörers samordning och enligt Bond-Barnard et al., 

(2018) krävs bland annat bra samverkan för att projekt ska nå resultat.  

Samverkan  

Samverkan definieras som är en återkommande process där personer eller 

organisationer arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål genom att dela 

kunskap, inlärning och frambringa sammanhållning (Bond-Barnard et al., 2018; 

Jamal & Stronza, 2009). Samarbete kan ske mellan individer, organisationer och 

mellan en organisation och organisationens kunder (Bond-Barnard et al., 2018).  

Graden av samverkan i ett projekt påverkas av engagemanget från 

teammedlemmarna till projektet, samordning i projektgruppen, relationen mellan 

teammedlemmarna och andra parter i projektet (Bond-Barnard et al., 2018; 

Savage et al., 2010). Samverkan påverkas av ömsesidigt förtroende (Eskerod & 

Vaagaasar 2014; Savage et al., 2010) och medvetenhet om parternas mål (Savage 

et al., 2010). Kommunikationen mellan de inblandade parterna är viktigt för att 
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samverka och förhindrar att samverkan motverkar sitt eget syfte (Benstead et al., 

2018; Bond-Barnard et al., 2018). Bristande kommunikation leder till att projektet 

blir tidskrävande, skapar frustration och projektet kan blir försenat (Benstead et 

al., 2018). Aktörer har en stor betydelse inom projektledning (Eskerod & 

Vaagaasar, 2014; Missonier & Loufrani-Fedida, 2014) och relationen med 

aktörerna kan påverka projektets utfall (Missonier & Loufrani-Fedida, 2014). 

Aktörer  

Aktörer är parter, individer och grupper som påverkas eller kan påverka projektet 

(Eskerod & Vaagaasar, 2014). Missonier & Loufrani-Fedida (2014) redogör att 

aktörer är individer eller institutioner som har en andel eller ett intresse för 

projektet. Olika aktörer kan bland annat bidra med olika resurser som 

kompetenser, beslutskraft, sponsring och inflytelserika kontakter (Eskerod & 

Vaagaasar, 2014). I studien ses aktörer som grupper i from av verksamheter som 

kan påverkas eller påverka projektet.  

Att skapa samverkan med olika aktörer i ett projekt kan ge lika många risker som 

fördelar (Luyet et al., 2012). Aktörers kunskap och delaktighet är viktigt för att nå 

projektframgång, det bidrar till fördelar för projektet som kunskap om det lokala, 

bättre förståelse av projektet och problem som kan uppstå samt lättare få 

godkännande från allmänheten om beslut som tas i projektet (Luyet et al., 2012). 

Nackdelarna med att skapa samverkan med aktörer kan var att aktörer inte är 

representativa och att aktörerna har bristande kompetenser (Luyet et al., 2012). 

Samverkan är komplext givet att det sker mellan olika aktörer som har olika mål 

och värderingar samt åsikter (Jamal & Stronza, 2009); Luyet et al., 2012; Savage 

et al., 2010).  

För att anpassa aktörernas mål och intressen menar Van der Zee & Venneste 

(2015) att det bör finnas en öppen och klar kommunikation från de olika aktörerna 

om vad målet med att aktörerna ska nätverk. Om nätverket är dåligt 

sammankopplat hindrar det kommunikationen och påverkar nätverksutvecklingen 

som på lång sikt hindrar nätverksfördelarna (Van der Zee & Venneste, 2015). Det 

andra steget som Van der Zee & Venneste (2015) redogör för och som bör vidtas 

för att anpassa aktörernas mål och intressen är att lyfta fram exemplariska 

exempel. Dessa exempel bör vara tillhandahållen för aktörerna som visuella och 
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bör förklara fördelarna med att samverka i ett nätverk (Van der Zee & Venneste, 

2015). Vidare redogör Savage et al., (2010) att anledningen till att aktörer och 

organisationer söker samverkan med andra aktörer kopplas till att samverkan 

tillåter en organisation att nå något som organisationen inte skulle kunna nå på 

något annat sätt (Savage et al., 2010).  

Som nämnts tidigare är aktörers relation till samarbetsinitiativ komplext (Luyet et 

al., 2012; Savage et al., 2010). Detta bidrar till en utmaning för projektledare att 

samverka med aktörer och utveckla strategier som involverar flera företag och 

andra aktörer som exempelvis lokala och offentliga aktörer (Björk & Virtanen 

2005; Haugland et al.,2011). 

1.1 Syfte och frågeställningar  

I enlighet med föreliggande bakgrund om samverkan med aktörer syftar studien 

till att undersöka hur projektledare för evenemangsprojekt samverkar med 

offentliga aktörer. För att besvara syftet har två frågeställningar framkommit 

baserat på föreliggande inledning;  

Som nämns tidigare i inledningen är samverka till fördel för att nå projektresultat 

(Bond-Barnard et al., 2018; Jamal & Stronza, 2009 och Luyet et al., 2012). Det 

vill säga att samverkan med olika aktörer kan bidra med olika resurser som är till 

fördel för att nå projektresultat (Eskerod & Vaagaasar, 2014). Samverkan är av 

stor vikt för att projektet ska nå resultat, vilket resulterade i frågeställningen:  

➢ Hur arbetar projektledare med att ge skäl för samverkan med offentliga 

aktörer till ett evenemangsprojekt?   

Vidare, baserat på föreliggande teorier om samverkans fördelar (Bond-Barnard et 

al., 2018; Jamal & Stronza, 2009 och Luyet et al., 2012) och utmaningar med att 

skapa deltagande från olika aktörer (Luyet et al., 2012) framkommer det 

funderingar kring denna teori kopplat till offentliga aktörer, vilket resulterade i 

frågeställningen;  

➢ Finns det fördelar som projektledaren kan identifiera med att samverka 

med offentliga aktörer och vilka utmaningar kan påverka samverkan? 
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2. Metod 

För att besvara syftet och frågeställningarna valdes en kvalitativ metod med 

semistrukturerad intervju med sju projektledare. Den kvalitativa metoden valdes 

av syfte då kvalitativa metoder ligger bra till vid hantering av småskaliga studier 

och genererar täta beskrivningar om studien (Denscombe, 2016). Studiens har 

nyttjat ett induktivt angreppsätt, vilket innebär att teorier och slutsatser har 

utformat från den data som har samlats in (Bryman, 2011). Detta angreppsätt 

valdes med syfte kunna grunda sig i den data som samlades in istället för att ha 

varit formulerande innan data sammaldes in (Bryman, 2011).  

2.1 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer nyttjades för att besvara syftet och 

frågeställningarna. Semistrukturerade intervjuer nyttjades av syfte då 

semistrukturerade intervjuer bidrar till ett mer flexibelt samtal. Där den som blir 

intervjuad får möjlighet att utveckla sina idéer och tala fritt om det område som 

togs upp (Denscombe, 2016).  

Semistrukturerade intervjuer innebär att följa ett slags manus vid ett 

intervjutillfälle och detta manus är utformad som en lista med relativa specifika 

teman som nämns under intervjun (Bryman, 2011; Hayes, 2000). Det var också av 

fördel då frågorna som utformades, kom inte i samma ordningsföljd och när 

respondenten belyste ett område som stod på intervjuguiden, skapade det en 

möjlighet att följa upp med frågor som inte stod på intervjuguiden (Bryman, 

2011).  

Intervjuguiden utformades genom att inleda med bakgrundsfrågor för att få den 

som blev intervjuad att öppna upp sig för att sedan kunna svara lättare på de andra 

frågorna som rörde frågeställningen och syftet (Bryman, 2011; Kvale 1997). Efter 

bakgrundsfrågorna följde huvudfrågorna och avslutades med en mer öppen fråga 

för att få den som blev intervjuad att fylla ut med det som hen ansåg inte hade 

belyst under intervjun (se bilaga 2).  
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2.2 Deltagare 

Sju intervjuer genomfördes med projektledare från sju olika evenemangsprojekt. 

Samtliga evenemangsprojekten hade olika evenemangskaraktärer, 

evenemangskaraktär som sport, musik och högtidsfirande. Urvalet av 

respondenter skede genom målstyrda urval, vilket innebär att urvalet av 

respondenter gjordes med koppling till forskningsfrågan (Bryman, 2011). För att 

komma i kontakt med respondenterna gjords en sökning på olika 

evenemangsprojekt som sker och har skett i Sverige, därefter kontaktades först 

verksamheterna för att se om de kunde bidra med information om vem som skulle 

bli kontaktad. Vid enstaka fall blev respondenterna kontaktade personligt via 

telefon eller mejl, om verksamheterna inte svarade. De som blev kontaktade 

personligt, var de som stod som projektledare på evenemangensprojektets 

hemsida. Inklusionskriterierna för deltagarna i studien, var att respondenterna 

hade samverkat med offentliga aktörer i ett evenemangsprojekt.  

Några av respondenterna hade en koppling till de offentliga aktörerna medan 

några andra inte var det. Om det kan ha haft en påverkan på studien diskuteras i 

sista kapitlet 4. Diskussion under rubriken 4.3 Begränsningar. Tanken från början 

var att fokusera på respondenter som inte var kopplade till de offentliga aktörerna, 

men under studiens gång blev detta en svårighet att uppnå med koppling till att 

några hade en koppling till dem, dock inte en direkt koppling och de kunde inte ta 

egna beslut. Samtliga hade likande beslutmandat.  

2.3 Genomförande av intervjuerna  

Frågorna lämnades inte ut i förhand med anledning att respondenterna inte skulle 

vara förberedda på frågorna utan att svaren skulle komma naturligt under 

intervjun. Tidsramen som angavs som förutsättning för intervjuerna var en timme, 

men intervjutillfällena varde från trettio minuter till en timme. Samtliga intervjuer 

skede genom fysiska träffar. Fördelen med att träffa respondenterna ansikte till 

ansikte var att under intervjun kunde ansiktsuttryck utskiljas, kroppsspråket och 

om personen var tyst för att hen inte hade något att säga eller om det var för att 

personen i fråga behövde en minut att tänka. Samtliga intervjuer spelades in i 

samband av intervjun, vilket respondenterna var medvetna om innan intervjun 
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genomfördes. Sedan transkriberades dessa intervjuer noggrant för att sedan 

analyseras.  

Vid samtliga intervjutillfällen med respondenterna, presenterades jag mig kort och 

upprepade studiens syfte. Därefter spelades intervjun in och frågorna i 

intervjuguidens ställdes (se bilaga 2). Samtalet var i fokus när intervjutillfällena 

skedde och några enstaka ord skrevs ner som sedan togs upp som följdfrågor. Det 

lades stor fokus på att lyssna, ställa följdfrågor och följa intervjuguiden vilket 

innebar att transkriberingen fick vänta tills efter intervjun. Kvale (1996) redogör 

att detta är en viktig del vid genomförande av intervjuerna med koppling till att 

vara en god lyssnare vid intervjutillfället. Samtliga intervjutillfällena gick till på 

liknande sätt.   

2.4 Kodning och analysprocessen  

Analysen utgick från Hayes (2000) steg om tematisk analys. När intervjuerna 

hade transkriberats, lästes det transkriberade materialet igenom ett flertal gånger 

och de ledord som nämndes ett flertal gånger markerades och anteckningar fördes 

för det som ansågs vara relevant för studien. Detta gjordes separat för varje 

intervju (Hayes, 2000) 

Sedan, efter den processen började teman tydliggöras efter dessa ledord, 

anteckningar som hade utskilts i transkriberingen. Liknanden ledord och 

anteckningar som hittades organiserades och sattes ihop. Koderna i denna fas var 

inte de koder som blev de slutgiltiga temana utan användes mer som proto-tema, 

vilket innebär enligt Hayes (2000) är teman som är början på de som blev till de 

slutgiltiga teman. Dessa proto-teman utvecklades sedan och ändras allt eftersom 

analysen fortsätta. Samtliga sorteringar av temana studerades sedan noga och 

lästes om flertal gånger för att säkerställa att transkriberingen höll en god kvalitet.  

Slutligen studerades samtliga intervjuer för att utskilja citat från intervjuerna som 

kunde kopplas till de respektive proto-teman och studera om någon information 

hade missats som samtliga intervjuer. Hayes (2000) lyfter fram att detta är en 

viktig del i analysen med anledning att det mänskliga perspektivet är selektivt och 

det är lätt att missa information. Sedan användes allt material som relaterade till 

varje tema och konstruerade det slutgiltiga teman efter den information som var 

kopplad till varje tema. Den första forskningsfrågan generade flertal olika ledord 
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som sedan tematiserades och organiserades till två huvudteman med två 

underteman vardera.  

2.5 Verifiering av data   

Denscombe (2016) redogör för svårigheterna att bedöma trovärdigheten i 

kvalitativa forskning med koppling till att det är svårt att kopiera sociala 

sammanhang som kvalitativa kriterier faller in på. För att verifiera data i studien 

och bedöma om studien är trovärdig, redovisas det genom fyra utgångspunkter: 

validitet, pålitlighet, generaliseringsbart och objektivitet (Denscombe, 2016).   

Validitet avser studiens förmåga att kunna besvara studiens frågeställning 

(Bryman, 2011). Denscombe (2016) redogör att kvalitativa forskare föredrar att 

nyttja begreppet trovärdighet istället för validitet, med anledning att det inte går 

att framvisa exaktheten och träffsäkerheten i kvalitativa data. För att studien 

skulle nå validitet valdes sju projektledare som har arbetet med olika projekt där 

de samverkade med offentliga aktörer och som gemensamt arbetar under liknande 

förhållande.  

Pålitlighet avses att forskningen ger liknande resultat om forskningen skulle 

användas av någon annan. För att nå hög pålitlighet, görs genom att någon annan 

utför forskningen och få samma resultat och slutsats (Denscombe, 2016). För att 

studien skulle nå tillförlighet redovisades metodkapitel och tillvägagångsättet 

utförligt.    

Generaliseringsbart, det vill säga överförbarheten, avser att resultatet från 

forskningen kan tillämpas på andra liknande företeelser, vilket är en svårighet i 

kvalitativ forskning menar Denscombe (2016), eftersom forskningen sker på ett 

fåtal fall. För att nå överförbarhet har studien redogjort för teorier om samverkan i 

sin helhet.  

Objektivitet avser att resultatet inte blir påverkad av forskaren, vilket är en 

svårighet i kvalitativ forskning, då resultatet sker av en tolkningsprocess 

(Denscombe, 2016).  För att nå hög objektivitet, har detta varit i åtanke under 

studies process. Under transkriberingen lästes materialet igenom nog innan det 

analyserades i olika teman för att medverka till att forskarens tankar, inte har styrt 

studiens resultat.  
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2.6 Etiska överväganden 

Studien utformades utefter projektledare som har samverkat med offentliga 

aktörer. Frågorna som ställdes berörde samverkan med de offentliga aktörer som 

var engagerade i evenemangsprojekten. Exempelvis kan det vara känsligt att 

beröra vad respondenterna anses vara en utmaning med att arbeta med offentliga 

aktörerna. Det kan skapa ett problem för fortsatt samverkan mellan aktörerna som 

kan i sin tur påverka deras fortsatta arbete med de projekt som sker åren efter. 

Dock ansåg studien inte att behandla just det området utan också belysa varför de 

offentliga aktörerna väljer att medverka. Med anledning av detta, var studien 

tvungen att hitta en balans med att bolla dessa områden. Även denna problematik 

kan ha haft en påverkan på studiens kvalitet och resultat eftersom respondenterna 

har intervjuats om deras uppfattning om samverkan med offentliga aktörer som de 

idag jobbar och har jobbat med. Dock ansågs studien inte att behandla enbart 

problem som uppstår när projektledare samverkar med offentliga aktörer. Utan ge 

en mer allmän kunskap om samverkan med offentliga aktörer från projektledarens 

syn, vilket skede genom att studien försökte nå en balans mellan de olika 

infallsvinklarna. 

I studien nämns inte vilka respondenter som blev kontaktade och vilka de 

samverkade med vilket utsågs att utföras för att inte strida mot konfidentiellt 

(Hayes, 2000). I övrigt har studien följt etiska principer som rör frivillighet, 

integritet, konfidentiellt och anonymitet för de som medverkande i studien som 

Bryman (2011) redogör för. De personer som blev intervjuade har medverkat 

frivilligt, varit medveten om syftet med uppsatsen och hur det inspelade materialet 

samt transkriberingen förvarades (se bilaga 1). Det insamlade materialet nyttjads 

enbart för denna studie och intervjumaterialet förstörs efter att studien är klar, 

vilket alla respondenter var medvetna om. 
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3 Sju projektledare i blickfältet  

I följande kapitel presenteras analysen av det insamlade materialet som har 

framkommit från den tematiska analysen och som följer uppsatsens syfte. 

Begreppet destination nämns flertal gånger, vilket innebär i denna studie den 

offentliga aktörernas plats, stad, kommun eller regionområde. Under 

nedanstående rubriker presenteras dessa områden mer djupgående med belysande 

citat från respondenterna som sades under intervjutillfällena. 

Det insamlade materialet resulterade i två teman, med två underteman vardera 

kring projektledarens upplevelse av samverkan med offentliga aktörer. Första 

temat som togs fram är ”Förmedla idén” med underteman ”Förmedla 

engagemang, kommunikation och kännedom”, ”Vikten av positiva resultat”. 

Andra undertemat ”Samverkans påverkan på evenemangsprojekt” med 

underteman ”Samverkans betydelse för resultatet” och ”Olika förutsättningars 

betydelse för samverkan”.  

Under kommande teman presenteras dessa analyser mer ingående med 

beskrivningar och förtydligande citat som demonstrerar hur samtliga teman har 

kommit till uttryck under intervjuerna. Slutligen, avslutas kapitlet med en kort 

sammanfattning på samtliga teman.  

3.1 Förmedla idén 

Detta tema beskriver vad projektledarna förmedlar till offentliga aktörer när de 

söker samverkan. Det beskriver vilka faktorer de försöker förmedla för att få 

offentliga aktörer att medverka till samverkan. Temat är uppdelat i två 

underrubriker ”Förmedla engagemang, kommunikation och kännedom” och 

”Vikten av positiva resultat”. 

3.1.1 Förmedla engagemang, kommunikation och kännedom  

Under intervjuerna med respondenterna belystes att de upplevde att deras 

engagemang till projektet var en drivkraft för få offentliga aktörer till att 

samverka. En respondent uttrycker sig: ”Ju mer vi lägger ner som projektledare 

desto mer vill [offentlig aktör] också vara med och satsa” en annan uttryckte sig: 

”När jag kommer dit och förklarar, då känner de drivet och engagemanget och 

det är då de tycker att det här kan vara intressant” 
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Vidare belyste några respondenter kommunikation som en väsentlig del för att 

skapa samverkan. En respondent uttryckte sig såhär: ”Viktigt tror jag är att ha 

bra kommunikation. Det är nästan a och o i det här. En bra kommunikation, ha en 

bra dialog […] tala om vad målet är och syftet”.  

Förtydligande av målet och syftet av projektet återkom flertal gånger som 

respondenterna menade var viktigt. De redogjorde för att det var viktigt att 

redogöra och tala klarspråk med de offentliga aktörerna. En respondent uttrycker 

sig; ”det handlar om hur du lägger fram det, är det du som ska driva det, är det 

[offentlig aktör] som ska driva det? Utöver det menade flera respondenter också 

att det var väsentligt att ha kännedom om hur de offentliga aktörernas organisation 

var uppbyggd och hur den kommunikationen funkade.  

Det som återkom under intervjuerna var respondenternas kännedom om 

destinationens evenemangskalender. De menade på att det är viktigt att veta vad 

som sker och vilka andra aktiviteter som inträffar på destinationen samtidigt som 

deras evenemang inträffar. Även om respondenterna fick ett godkännande och 

samverkan med de offentliga aktörerna kunde ett annat evenemang påverka 

respondentens evenemang. ” [Annan stor aktivitet som inträffade samtidigt]. 

Problemet med detta var att de valde samma helg som [evenemanget]. Och det 

blev katastrof, ekonomisk katastrof för [evenemanget]. Det var en nyhet att de 

kom hit” 

3.1.2 Vikten av positiva effekter  

Återkommande under intervjuerna med respondenterna framkom faktorer som de 

upplever bidra till samverkan med offentliga aktörer. Faktorer genererar till 

effekter för de offentliga aktörerna och för destinationen. Effekter som ökning av 

besöksantalet, inkomster och positiv marknadsföring om destinationen.  

 Respondenterna menar att deras projekt bör generera resultat för de offentliga 

aktörerna för att de ska styrkas till att samverka. Offentliga aktörer vill se att 

destinationen påverkas positivt av evenemangen och genererar något värde till 

dem. En respondent uttrycker sig; ”Vad är poängen, vad vinner [offentlig aktör] 

på att gå in på ett sådant här arrangemang” Det menar att de offentliga aktörerna 

vill få ut något av att samverka och de vill att det ska vara hållbart i längden; ”det 

måste handla om någon slags långsiktighet […] det måste finnas något syfte med, 
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eller en vision. Det här var att locka dit fler besökare, berätta om [offentlig aktörs 

destination]” 

För att få offentliga aktörer att samverka i ett evenemangsprojekt menar 

respondenterna att de bör presentera för offentliga aktörer vilka som påverkas av 

evenemanget. Det vill säga vilken målgrupp når evenemangen och vad innebär det 

för målgruppen. Majoriteten av respondenterna menar på att offentliga aktörer vill 

samverka om evenemanget generera mätbara resultat. En respondent utrycker sig; 

Jag tror de önskar mätbara resultat, har jag märkt.  

Utöver effekter och resultat belyste fåtal av respondenterna varumärket. 

Respondenternas evenemangsprojekt hade blivit något som kan liknas till ett 

varumärke som de offentliga aktörerna vill vara del av. En respondent utrycker 

sig; ”De vill ju få ut sitt varumärke också. I med att vi jobbar med evenemang 

som också exponerar i media så önskar sig [offentlig aktör] vara del i den 

exponeringen. Så är det oftast, vi får de att synas. Det är besöksnäringens effekt 

och få ut deras varumärke” vidare uttrycker sig en respondent ” [offentlig aktör] 

vill vara med för det stärker [offentlig aktörs destination].   

Vidare lyfter några respondenter fram att evenemanget de driver genererar 

effekter i form av publicitet från media. Deras evenemang får en spridning i 

media, vilket i sin tur visar upp en bild av de offentliga aktörernas destination.  

3.2 Samverkans påverkan på evenemangsprojekt  

Detta tema beskriver hur samverkan från offentliga aktörer kan påverkar 

evenemangsprojektet. Temat är uppbyggd på liknande sätt som tema ett med två 

underteman ”Samverkans betydelse för resultatet” och ”Olika förutsättningars 

betydelse för samverkan”. 

3.2.1 Samverkans betydelse för resultatet   

I intervjuerna framkommer samverkan med offentliga aktörer som en fördel med 

anledning till att de var stödjande, besatt på kunskap om destination vilket 

resulterade till att projektet blev lyckat. En respondent uttrycker sig; ”tillsammans 

blir vi starka, tillsammans når vi resultat”.  

Vidare redogjorde respondenterna att de offentliga aktörerna hjälper till med 

kontaktnät, sponsring och marknadsföring. Flertal respondenter belyser deras 



 
 

 13 

hjälp och redogör för att kunskapen som de offentliga aktörer besitter om 

exempelvis kunskap om vart projektet bäst är lämpat och hur de ska agera, är av 

stor vikt för att nå projektresultat. En respondent utrycker sig;” De ställde upp 

med deras elektriker, de ställde upp med marknadsföring [...] Upplever att jag 

har fått väldigt stort stöd av [offentlig aktör] i att tänka och agera”. Vidare 

utrycker sig en annan respondent; ”vi har en diskussion för att se vart är 

(projektet) lämpligt”.  

Två respondenter redogjorde för att de inte alltid samverkar med offentliga 

aktörer med anledning att deras projekt är i vissa fall av mindre karaktär, dock 

förtydligar de dock att samverka med dem underlättar för projektet. Genom att 

samverka med offentliga aktörer bidrar det till att projektet når ut till allt fler. En 

respondent utrycker sig; ”man är inte tvungen, men det underlättar att samarbeta 

med [offentliga aktörer] då blir det på ett sätt ett evenemang som berör alla”.  

Vidare redogör en respondenterna för offentliga aktörers syfte och respondenterna 

redogör för att offentliga aktörer är till för de på destinationen. Respondenterna 

belyser att de upplever att offentliga aktörer vill genom att samverka bidra till 

dem på destinationen. En respondent utrycker sig; ” Man lockar på något sätt 

både turister och besökare utifrån hela [regionen] […] det är någonting för 

lokalbefolkningen också och [offentlig aktör] är ändå till för dom som bor där, vi 

är något som bidrar till [offentlig aktörs destination]” 

3.2.2 Olika förutsättningars betydelse för samverkan  

Vid analys av det insamlade materialet berättade respondenterna om offentliga 

aktörers olika förutsättningar, både från aktörerna själva och för den offentliga 

aktörernas destination. Respondenterna lyfte fram problematiken som de 

offentliga aktörerna står inför och som kan påverka samverkan med projekten. En 

respondent uttrycker sig; ”De sitter på en annan helhet än vad vi gör”.  

De menar på att de sker olika processer inom offentliga aktörer som de inte kan 

påverka, vilket i sin tur kan ha en påverkan på samverkan. Samtliga redogör att de 

är medvetna om detta, men att det är inget som hindrar det fortsatta arbetet med 

evenemanget. En respondent uttryckte sig:  

”Jag har ingen förväntan att de ska kliva in för att de är [kommun (offentlig 

aktör)] för att de ska på automatik hjälpa. Det är en in försäljning som måste 
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göras. Få de att gilla de, få de att förstå det. Sen är det ju alltid så att, med 

speciellt med [evenemanget] det är stora pengar så har ju de sin process 

internt också för dem, som är kämpigt för dem. Och det är ju liksom deras 

kassa så ska pengarna till [evenemanget] väga mot nedläggande av skola. I 

mindre kommuner är det så. De kan sitta med processer som är jättejobbiga för 

dem, där de inte har pengar till att driva skola och så och samtidigt ska de 

lägga pengar på [evenemanget] så politisk blir det diskussioner om det där.”  

Majoriteten berättade under intervjun problematiken med att söka samverkan med 

offentliga aktörer, det kan ta tid att få beslut från de offentliga aktörerna, men att 

det gäller som projektledare att vara medveten om detta och vara strukturerad. En 

respondent uttryckte sig följande; ”Eftersom en [offentlig aktör] alltid jobbar med 

en budget ett år framåt i tiden […] som de också vill är att man är ute i väldigt 

god tid. Det går inte att komma nu och vilja göra ”jag har världens idé för att 

göra detta 2019” då kommer de bara synd.”  

Vidare utryckte sig två respondent om intressekonflikterna som kunde uppstå från 

andra aktörer på destinationen som blir påverkade av evenemanget. Projektet 

kunde resultera till en påverkan på de andra aktörerna, genom att de andra 

aktörerna var tvungen att anpassa sin verksamhet efter evenemanget. Respondent 

uttryckte sig; ”En lördag slutet på maj, det är deras toppsäsong, de flyttar inte 

sig”.  

Något som utskildes från intervjuerna var en respondent som uttryckte sig 

frågande till offentliga aktörer ansvar. Respondenten uttryckte sig följande; ” 

Nästan alla projekt förlitar sig att det finns en driven projektledare […] Vet att de 

har sökt stöd för detta […] det gör att när olika föreningar, projektledare som 

driver sina (projekt) inte orkar, har lust dräneras de”. Vidare menar denna 

respondent att offentliga aktören skulle kunna ta ett större ansvar över det 

kulturella arvet som finns på den offentliga aktörens destination. Respondenten 

uttrycker sig: ”Vad är [offentliga aktörer] ansvar vad är föreningens ansvar? 

Man kan tycka att det kulturella arvet som finns i [offentlig aktörs destination] 

bör [offentlig aktör] ta ansvar över, ta fram en långsiktighetsplan”.  
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3.3 Sammanfattning av resultatet  

Förmedla idén  

Första temat resulterade i två underteman.  

➢ Förmedla engagemang, kommunikation och kännedom   

Första undertemat till första huvudtemat belyste att engagemang, kommunikation 

och kännedom är faktorer som resulterar i att offentliga aktörer vill samverka i ett 

evenemangsprojekt. De kunskaper som belystes som viktiga faktorer var kunskap 

om destinationens evenemangskalender samtidigt var det väsentligt att skapa en 

klar och tydlig kommunikation.  

➢ Vikten av positiva resultat  

Andra undertemat till första huvudtemat belyste att positiva resultat är faktorer 

som resulterar i att offentliga aktörer vill samverka i ett evenemangsprojekt. 

Studien visar, för att ge skäl för samverkan bör projektledaren redogöra för hur 

samverkan genererar resultat för destinationen och för de offentliga aktörerna. 

Effekter som undersökningen belyser och anses betydelsefullt är resultat som 

besöksantal och inkomster. Det som ansågs vara i betydelse för offentliga aktörer, 

som lyftes fram var stärkande av deras varumärke och ökad positiv publicitet från 

media.   
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Samverkans påverkan på evenemangsprojekt  

Andra temat resulterades i två underteman.   

➢ Samverkans betydelse för resultatet   

Första undertemat till andra huvudtemat belyste att samverkan med offentliga 

aktörer är till fördel för att nå projektresultat. De offentliga aktörerna stöttar och 

bidrar med kontaktnät, sponsring, marknadsföring och kunskap delning om 

destinationen som är väsentlig för att nå projektresultat.   

➢ Olika förutsättningar påverkar samverkan  

Andra undertemat till andra huvudtemat redogör för att de offentliga aktörerna 

står inför olika förutsättningar som kan ha en påverkan på samverkan. De 

intressekonflikter som belystes var lokala problem som nerläggningen av 

verksamheter som kan bidrar till att samverkan blir påverkad. En respondent 

utskiljer sig från de andra och utrycker problematiken att evenemangsprojekten 

förlitar sig på en driven projektledare och det kulturella arvet som börs ta ansvar 

av offentliga aktörer.  
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4. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur projektledare för evenemangsprojekt 

samverkar med offentliga aktörer. För att besvara syftet skapades två 

frågeställningar; Hur arbetar projektledare med att ge skäl för samverkan med 

offentliga aktörer till ett evenemangsprojekt? och Finns det fördelar som 

projektledaren identifierar med att samverka med offentliga aktörer och vilka 

utmaningar kan påverka samverkan? Studien utformades genom en kvalitativ 

metod med sju semistrukturerade intervjuer. Det insamlade data analyserades 

genom en tematisk analys och resulterade i två huvudteman med två underteman. 

Första huvudtemat; ”Förmedla idén” med underteman ”Förmedla engagemang, 

kommunikation och kännedom”, ”Vikten av positiva resultat”. Andra huvudtemat; 

”Samverkans påverkan på evenemangsprojektet” med underteman ”Samverkans 

betydelse för resultatet” och ”Olika förutsättningar påverkar samverkan”.  

Huvudtemat ”Förmedla idén” kopplas till första frågeställningen Hur arbetar 

projektledare med att ge skäl för samverkan med offentliga aktörer till ett 

evenemangsprojekt? och andra huvudtemat ”Samverkans påverkan på 

evenemangsprojektet” kopplas till andra frågeställningen Finns det fördelar som 

projektledaren identifierar med att samverka med offentliga aktörer och vilka 

utmaningar kan påverka samverkan? Vidare diskuteras studiens resultat i 

kommande rubriker med kopplingar till tidigare forskning för att besvara studiens 

syfte. Därefter följer en diskussion om studiens begräsningar och sammanfattning 

om studien. Slutligen avslutas kapitlet med förslag på vidare forskning.  

4.1 Hur arbetar projektledare med att ge skäl för samverkan med 

offentliga aktörer till ett evenemangsprojekt? 

Resultatet från första huvudtemat med undertemat ”Förmedla kunskap, 

engagemang och kommunikation” visar att faktorer som respondenterna belyser 

som väsentlig för att ge skäl för samverkan är att bra och tydlig kommunikation. 

Vilket går i linje med Savage et al., (2010) som poängtera att kommunikation är 

viktigt för att skapa bra samverkan. Studien visar att få en bra och tydlig 

kommunikation bör syfte och målet vara förtydligande för de offentliga aktörerna 

samt tydliggöra för vem som ska driva projektet. Även kännedom om 

destinationens evenemangskalender lyftes fram som väsentligt. Den kunskap de 
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har om vad som sker på destinationen, skulle kunna vara till fördel att få 

offentliga aktörer till att samverka. De offentliga aktörerna är kanske mer 

befogade att samverka, om de vet att evenemanget inte krockar med något annat 

som kan påverka destinationen.  

Under analysen av det insamlade materialet belystes också engagemang och 

drivkraft till projektet. Deras engagemang och drivkraft till projektet belystes som 

väsentlig och som faktor som bidrog till samverkan. Denna typen av faktorer går 

att koppla till studier om samverkan i projekt från Bond-Barnard et al., (2018) 

som beskriver att graden av samverkan i projekt påverkas av engagemang, 

samordning och relationen gentemot varandra. Resultatet från studien visar att 

engagemang och drivkraft för evenemangprojektet också krävs för att ge skäl till 

samverkan. Respondenternas engagemang skulle kunna bidra till att de offentliga 

aktörerna får ett förtroende till dem, som i sin tur medverkar till samverkan. 

Såldes har tidigare forskning menat på att samverkan i projekt påverkas av 

förtroende mellan varandra (Bond-Barnard et al., 2018; Eskerod & Vaagaasar, 

2014; Savage et al., 2010), vilket studien visar är också väsentligt för att skapa 

samverkan.  

Däremot går det att fundera över om det handlar om det projektledarens 

engagemang och driv till projektet eller om det är drivkraften till destinationen. 

Känner offentliga aktörer att projektledaren vill genom sin drivkraft förändra 

destinationen positivt, kan engagemanget från projektledaren egentligen handla 

om engagemanget till destinationen. Denna kännedom kan i sin tur, utifrån den 

synvinkeln, kopplas till andra undertemat ”Vikten av Resultat”.  

I andra undertemat ”Vikten av resultat” framfördes det att faktorer som lyftes 

fram för att ge skäl för samverkan med offentliga aktörer är besöksantal, 

inkomster, positiv marknadsföring, vilket kan kopplas till Beckman & Trynor 

(2019), Shone & Parry (2013) och Bob & Swart (2009) som belyser resultat som 

ett evenemangsprojekt kan genererarna. Dessa resultat kan bidra till positiva 

förändringar för destinationen, vilket i sin tur kan locka till samverkan med 

offentliga aktörer. Vidare visar resultatet att varumärke var en faktor som gav skäl 

till samverkan. Respondenterna belyste att evenemanget hade skapat sig ett 

varumärke som de offentliga aktörerna ville vara en del av, vilket kan kopplas till 
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Walters & Insch (2018) och Here´zniak & Florek (2018) som redogör att 

evenemangsprojekt kan nyttjas som marknadsföring att höja stadens 

internationella profil vilket resulterar i att nya invånare lockas till destinationen. 

Det vill säga att varumärket som evenemanget genererar kan ge de offentliga 

aktörerna en chans att konkurrera med andra regioner för att attrahera sig allt fler 

besökare och invånare.  

Däremot går det att fundera över hur offentliga aktörer står inför riskerna med att 

vara en del av varumärket och för att skapa en attraktiv destination. När 

projektledaren ger skäl för samverkan bör hen tänka på att de funderar eventuellt 

över om detta projekt är väl representant för offentliga aktörerna och hjälper de i 

att skapa en attraktiv destination. För att lyckas med det kan faktorn att vara väl 

påläst om offentliga aktörers arbete för att bli allt mer attraktiv vara väsentlig. 

Evenemanget som projektledaren driver kan resultera till deras utveckling och om 

det är så, bör denna faktorn nyttjas för att ge skäl för samverkan.  

Vidare redogör Prayag et al., (2013) och Shone & Parry (2013) att fördelen med 

evenemang är att det kan stärka och förbättra sociala band, det vill säga skapa en 

gemenskap för samhället och skapa en känsla av lycka. Detta var inte något som 

framkom från resultatet som nyttjas för att ge skäl till samverkan med offentliga 

aktörer. Det var inga faktorer som respondenterna tryckte på som anledningar för 

att få offentliga aktörer att samverka. Det nämndes mer som tankar kring 

offentliga aktörer och vad deras syfte är, det vill säga vara till för dem som 

befinner sig på destinationen. Anledningen kan vara att det som framhävdes som 

faktorer som nyttjas för att få offentliga aktörer att samverka är resultat i form av 

effekter, och resultat går att mätas. Det kan vara enklare att få aktörer att ge skäl 

till samverkan när det går att mäta och visa i siffror, stärka och förbättra sociala 

band är svårare att mäta och visa. Att förevisa vilka effekter samverkan kan bringa 

går i linje med Van der Zee & Venneste (2015) som lyfter fram att förevisa 

exempel genom att visuellt förklarar fördelar med att samverka, bidrar till 

samverkan. De offentliga aktörerna får en överskådlig bild om vad evenemanget 

kan generella för effekter i form av inkomst och besöksantal, vilket ger skäl till 

samverkan.   



 
 

 20 

4.2 Finns det fördelar med att samverka med offentliga aktörer och 

vilka utmaningar kan påverka samverkan? 

Resultatet från andra huvudtemat med undertemat ”Tillsammans är vi starka” 

visar att fördelen med att samverka med offentliga aktörer resulterar i att 

evenemangsprojektet når projektresultat lättare vid samverkan. Studien visar att 

de offentliga aktörerna bidrar med resurser, pengar och kontakter samt kännedom 

om destinationen, vilket kan kopplas till Eskerod & Vaagaasar (2014) och Luyet 

et al., (2012) om att aktörer kan bidra med resurser, pengar, kontakter och 

kännedom om destinationen som är till fördel och underlättar för projektet.  

Resultatet visar att arbetet med evenemangsprojektet underlättar vid samverkan, 

vilket går i linje med Savage et al., (2010) som redogör för att samverkan sker 

med koppling till att tillsammans nå något som inte skulle kunna nås på liknande 

sätt. Vidare redogör Savage et al., (2010) att samverkan bidrar till att angripa 

problem som inte skulle kunna nås på annat sätt och att samverkan kan skapa en 

konkurrensfördel. Studien visar att samverkan är av fördel för att 

evenemangsprojektet ska nå resultat och att respondenterna upplever att offentliga 

aktörer vill bidra med samverkan, de vill vara en del av projektet.  

Varför kan det vara så? Frågan är om det är så att offentliga aktörer är likaså 

beroende av samverkan med evenemangsprojektet för att bidra till att skapa 

attraktiva destinationer. Detta kan vara med anledning till tidigare forskning och 

som har nämnts tidigare om evenemangs effekter, att det genererar inkomster till 

destinationen och andra aktörer kring evenemanget, skapar en betydelse för 

lokalbefolkningen och stimulera turismnäringen på destinationen (Beckman & 

Trynor, 2019; Bob & Swart, 2009; Shone & Parry, 2013).  

Evenemangsprojektet kan bidra med fördelar som offentliga aktörer är beroende 

av för att skapa attraktiva destinationer och som de inte har möjlighet till att göra 

själva. Detta kan vara med koppling till att andra undertemat ”Olika 

förutsättningar påverkar samverkan”. Respondenterna lyfter fram att offentliga 

aktörer kan stå inför olika förutsättningar inom deras verksamheter som kan ha en 

påverkan på samverkan, detta kan också ha i sin tur en påverkan på deras arbete 

för att skapa attraktiva destinationen. Även en respondent från andra undertemat, 

utskilde sig och belyste delvis detta område och problematiken med att projekten 
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är beroende av en projektledare eller förening som driver evenemangsprojektet. 

Utan samverkan i ett evenemangsprojekt, kan offentliga aktörers arbete med att 

skapa attraktiv destination bli påverkad. Med de i åtanke, vill de offentliga 

aktörerna samverka och fördelen med att samverka med dem, ger likaså fördelar 

för offentliga aktörer. 

Andra undertemat visar att samverkan med offentliga aktörer är komplex, vilket 

går i linje med Luyet et al., (2012) och Savage et al., (2010) och anledningen till 

detta är för att aktörer som ska samverka har olika åsikter och värderingar (Savage 

et al., 2010 och Jamal & Stronza 2009). För att skapa samverkan bör aktörerna 

sträva efter samma mening, mål och intressen (Savage et al., 2010 och Van der 

Zee & Venneste 2015). Resultatet från studien visar att det är svårt att skapa 

samma mening, mål och intressen, då det finns flera olika förutsättningar som kan 

påverka offentliga aktörers intressen. Vilket i sin tur kan innebära, som 

respondenterna lyfter fram, att de inte har möjlighet att bidra med samverkan till 

evenemangsprojektet. Detta bidrar till en utmaning för projektledaren som ska 

skapa samverkan för evenemangsprojektet och utveckla strategier som skapar en 

bra samverkan, vilket går i linje med Björk & Virtanen (2005) och Haugland et 

al., (2011) om projektledarens utmaningar att samverka med aktörer.  

Vidare belyser undertemat olika förutsättningars påverkan på om offentliga 

aktörer har möjlighet att samverka. Däremot går det att fundera om offentliga 

aktörers intresse till destinationens utveckling kan också ha en påverkan på om de 

vill samverka. Evenemangsprojektet går kanske inte i samma tanke, intresse och 

mening som de offentliga aktörerna tänker sig kring utvecklingen och skapandet 

av attraktiv destination. Detta med koppling till att evenemangsprojekt kan 

förbättra eller stärka den kulturella förståelsen och bidra till en identitet till 

destinationen (Shone & Parry, 2013). Den identitet som evenemangsprojektet för 

med sig, kanske inte är den identitet som de offentliga aktörerna vill stärka och 

som kan i sin tur ha en påverkan på om offentliga aktörer vill bidra till samverkan.  
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4.3 Begränsningarna  

Studiens resultat är främst applicerbart och kan främst nyttjas på projekt med 

likande karaktär som evenemangsprojekt men kan till viss vara användbar i andra 

situationer och projekt. En begräsning som lyftes fram i metodkapitlet under 

rubriken 2.2 Deltagare, som kan ha haft en påverkan på studiens resultat är valet 

av deltagare och att några av respondenter var kopplade till de offentliga aktörerna 

medan andra inte hade någon koppling alls. Det som gör att det ändå går att 

generalisera för hur respondenterna samverkar i evenemangsprojekt är att 

samtliga svarade för att de samverkade på liknande sätt, och redogjorde för 

liknande sätt hur de ger skäl för samverkan. Detta kan vara med anledning att de 

lyfte fram deras perspektiv och syn på samverkan och inte offentliga aktörers 

perspektiv på samverkan.  

Studien är relativt liten, då få respondenter har medverkat i studien och som 

rymdes i studien med anledning av tidsramen för studien. Detta skapar en 

svårighet att tillämpa studien på liknande företeelser, dock är inte detta bara en 

begräsning i just denna studien, utan också en begräsning i kvalitativ forskning 

(Denscombe, 2016).  

Valet av att välja projektledare från olika projekt gav en bild av hur projektledare 

arbetar med samverkan med offentliga aktörer dock var studien som nämnts 

tidigare liten, vilket gör det svårt att generalisera och veta om det fungerar på 

likande sätt i flera evenemangsprojekt. Det som gör att det ändå går att säga att det 

går att generalisera till viss del och dra slutsatser som är applicerbara på andra 

projekt är valet av respondenter som ansvarade över olika evenemangsprojekt. 

Om respondenter från ett och samma projekt hade blivit tillfrågade och 

intervjuade hade det varar svårare att generalisera då de förmodligen hade arbetat 

med samverkan på samma sätt med offentliga aktörer.  
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4.4 Slutsats    

Slutligen kan det fastställas att studien syfte att undersöka hur projektledare för 

evenemangsprojekt samverkar med offentliga aktörer med frågeställningarna; Hur 

arbetar projektledare med att ge skäl för samverkan med offentliga aktörer till ett 

evenemangsprojekt? och Finns det fördelar som projektledaren kan identifiera 

med att samverka med offentliga aktörer och vilka utmaningar kan påverka 

samverkan? har uppfyllts. Detta genom att fastslå att, för att ge skäl till att 

samverka med offentliga aktörer i ett evenemangsprojekt bör projektledaren 

förmedla engagemang, kommunikation och kännedom.  

Vidare bör projektledaren redogöra för positiva resultat som evenemangsprojektet 

kan bidrar med. Fördelen med att samverka med offentliga aktörer i ett 

evenemangsprojekt är att det underlättar och kan vara en bidragande faktor till att 

projektresultatet nås. Detta med koppling till att de offentliga aktörerna bidrar 

med resurser, pengar, kontakter och kunskapsdelning som är väsentlig för 

evenemangsprojektet. Utmaningar som påverkar samverkan är de offentliga 

aktörernas olika förutsättningar som inträffar och att det kan ha en påverkan på 

samverkan.  

4.5 Förslag till vidare forskning  

Studien redogör för hur projektledaren motivera offentliga aktörer till att 

samverka och belyser fördelar med samverkan med offentliga aktörer samt vilka 

utmaningar kan påverka samverkan. Förslag på vidare forskning som skulle kunna 

studeras är att studera om det finns någon skillnad mellan offentliga och privata 

aktörer. Drivs dessa aktörer av liknande motiv eller finns det en skillnad. Dessa 

aktörer har olika syften och drivs kanske inte med likande motiv. Anledningen för 

att detta skulle varit intressant är med anledning för att se om det framkom liknade 

resultat som föreliggande studie visar. Det vill säga, sker arbetet med samverkan 

på liknade sätt som studien visar eller finns det något annat sätt för att ge skäl för 

samverkan. Vilka fördelar ser projektledaren med att samverka med privata 

aktörer, vilka utmaningar påverkar samverka och vilka liknelser finns det men 

samtidigt också vilka olikheter finns det.  
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Bilaga 1  

Hej,   

Mitt namn är Matilda Andersson och jag läser magister i projektledning på 

Karlstad Universitet. Just nu skriver jag en magisteruppsats i projektledning, 

vilket är ett examensarbete på avancerad nivå. 

Min uppsats handlar om hur projektledare inom eventbranschen arbetar med 

samverkan med offentliga aktörer. Jag undrar om ni har möjlighet och är 

intresserad att svara på några frågor om hur ni samverkade och samverkar med 

offentliga aktörer. 

Intervjun beräknas ta omkring 1h och kan ske genom studiebesök hos er eller om 

så önskas via telefon. De personuppgifterna som jag får in behandlas enligt ditt 

informerade samtycke. Deltagande i studien är helt frivillig. Du kan när som helst 

återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den 

behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer mig till del 

behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Uppgifterna kommer att 

bevaras till dess att uppsatsarbetet godkänts och betyget har registrerats i 

Karlstads universitets studieregister för att sedan förstöras. Materialet som spelas 

in kommer endast användas enbart för denna studie. Sedan kommer rapporten 

publiceras online i DiVA portalen sommaren/höst 2019. Karlstads universitet är 

personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från 

och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om 

arbetet som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade.  

Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling 

av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till 

Datainspektionen.  

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se 

Tack för er tid,  

Matilda Andersson  
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Bilaga 2  

 

1. Skulle du kunna berätta kort om dig själv och vad du jobbar med?  

Hur länge har du jobbat med detta?  

 

2. Berätta lite kort om projektet.  Var du tvungen att samverka med dessa 

offentliga aktörer?  

Följdfråga: Berätta hur du fick kontakt med dem? Hur motiverade man som 

projektlede de att medverka?  

3. Skulle du kunna berätta från början till slut hur ni samverkade, vilken 

samverkan hade ni?   

Möjliga följdfrågor:  

Berätta om första kontakten?  

Hur tyckte du om det?  Vad var bra, vad var mindre bra?  

Hur gick ni tillväga för att lösa det? Kan du ge exempel, hur upplevde du 

detta? 

Berätta om slutfasen av projektet? Hur ser samverkan ut då?  

 

4. Berätta hur ni kommunicerade?  

Möjliga följdfrågor:  

Behövde ni kommuniceras?  

Träffades ni fysiskt eller skedde det via mejlkontakt??  

 

5. Kan du berätta vad du tycker är viktigt att tänka på när man som 

projektledare samverka med offentliga aktörer? 

Möjliga följdfrågor:  

Har du några råd?  

 

6. Vad tror du att som offentlig aktör önskar eller kräver för att vara med i 

projektet? 

Möjliga följdfrågor: hur arbetar du med det? hur lyckas du nå deras krav?  

 

7. Har du något att tillägga?  

 


