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Sammanfattning 

Ideellt arbete pågår! Det ideella arbetet har ett stort ekonomiskt värde och arbetet 

är betydelsefullt för de mindre föreningarnas möjligheter att bedriva en verk-

samhet. Föreningarna är beroende av att föräldrar engagerar sig i föreningens ar-

bete.  

Stora delar av de ideella föreningsinsatserna sker genom att anordna olika evene-

mang. Evenemangen är ekonomiskt viktiga för de mindre idrottsföreningarna då 

de är ett sätt att säkerställa verksamhetens inkomst. För att effektivisera arbetet 

och kvalitetssäkra evenemanget behöver föreningen ta tillvara på de erfarenheter 

och den kunskap som bildas under evenemanget. Det är även viktigt att det sker 

en kunskapsöverföring till kommande projekt. 

Fem intervjuer och en enkätundersökning har genomförts med personer som har 

erfarenhet av att arbeta ideellt i en mindre idrottsförening. Resultatet av djup-

intervjuerna visar att de mest frekventa faktorerna som påverkar kunskapsöver-

föringsprocessen är tid, rollfördelning och rutiner. Faktorerna påverkar i olika 

grad och resultatet tyder på att det är den tysta personliga kunskapstypen som är 

den dominerade kunskapstypen bland mindre idrottsföreningar. Faktorerna skapar 

möjligheter och underlättar kunskapsöverföringen genom att individer känner 

delaktighet och självständighet. Förutom att faktorerna möjliggör att kunskap förs 

vidare till kommande projekt bidrar de till att det uppstår hinder i processen. 

Hindren åskådliggörs genom avsaknad av rutiner, otillräckliga rutiner eller tids-

brist. Studiens resultat lyfter fram den paradox som uppstår när föreningarna ef-

fektiviserar sin verksamhet genom att bli allt mer företagslika i sina arbetsformer, 

organisation och struktur i syfte att minska den ideella arbetsinsatsen.   

 

Nyckelord: ideellt arbete, idrottsförening, kunskapsöverföring, eventprojekt, 

knowledge management 

  



  

 

 

Abstract 

In the Swedish sports clubs non-profit work is in progress. Much of voluntary 

work in the smaller sports clubs is done by organizing events. The events are im-

portant for securing income. Event Project generates a large amount of knowledge 

that needs to be transferred to following projects to ensure quality.  

Five interviews and a questionnaire were carried out, with people, who work in 

small sports club as volunteers. The results of the interviews show that the most 

common factors affecting knowledge transfer in smaller sports are time, roles and 

routines. These factors affect knowledge transfer to different degrees but the result 

show that it is the individual’s knowledge transfer abilities which is the strength 

of the small sport clubs. These factors help people participate and feel more auto-

nomous, but they can also result barriers to knowledge transfer. People organizing 

these events develop invaluable knowledge, which needs disseminating to further 

projects.   

The study results highlight the paradox that arises when unions are trying to re-

duce labor input by streamlining. 

Key-words: knowledge transfer, volunteering, non-profit activity, sports clubs, 

event project, knowledge management 
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1. Inledning 

Kapitlet Inledning ger en bakgrund till det problemområde som har studerats, 

syftet med undersökningen och vilka forskningsfrågor som ligger till grund för 

studien. 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige finns en lång tradition av ideellt arbete och nästan hälften av Sveriges 

befolkning engagerar sig på något sätt i föreningslivet. Det största ideella engage-

manget finns inom idrottsrörelsen. Ideellt arbete genererar en stor mängd erfaren-

heter och kunskap som är betydelsefull för föreningens verksamhet. När så många 

individer engagerar sig och arbetar ideellt blir det jämförbart med ett samhälls-

fenomen (von Essen 2008). Genom att studera hur kunskapsöverföring sker när 

personer arbetar ideellt i eventprojekt kommer min uppsats att bidra till förstå-

elsen av det ideella arbetets betydelse för de mindre idrottsföreningarna.   

Den karakteristiska svenska idrottsföreningen har ett lågt medlemsantal och med-

lemmarnas avgifter ger ekonomiska förutsättningar för föreningen. När de statliga 

och kommunal bidragen minskar har evenemang blivit ett allt vanligare sätt för 

föreningar att finansiera sin verksamhet (Riksidrottsförbundet 2014). Evenemang, 

i form av till exempel en cup, kräver ofta ett stort antal personella insatser och 

arbetstimmar. Mindre idrottsföreningar har utmaningar i att engagera rätt kompe-

tens och rätt antal individer till evenemangen. Större idrottsföreningar har andra 

förutsättningar genom att de bland annat har ett bredare urval av medlemmar och 

andra ekonomiska förhållanden. Ett antagande kan vara att erfarenheter från eve-

nemang är viktiga för både föreningen och för de individer som engagerar sig. 

Mindre idrottsföreningar är ofta ekonomiskt beroende av evenemanget och genom 

att skapa förutsättningar för att ta tillvara på de kunskaper och erfarenheter som 

eventprojektet ger kan antalet arbetstimmar minska för de ideellt arbetande föräld-

rarna.  

1.2 Problemområde 

Enligt Riksidrottsförbundet (2014) fanns det 2014 ungefär 20 000 idrotts-

föreningar i Sverige. Drygt en tredjedel av dessa föreningar omsätter under  

100 000 kronor per år. Mer än 80 procent av alla idrottsföreningar har mindre än 

400 medlemmar och nästan hälften har färre än 100 medlemmar (Riksidrotts-

förbundet 2014). Ungefär 90 procent av allt arbete som sker i en förening utförs 

av medlemmar och antalet timmar som medlemmarna arbetar ideellt varierar från 

någon enstaka till över 30 timmar per månad. Vid en internationell jämförelse 

ligger Sverige bland de länder som har högst antal ideellt engagerade personer 

(Svedberg, von Essen, Jegermalm 2010).  
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Det pågår en kommersialiseringsprocess av idrottsrörelsen. Det finns tendenser 

som tyder på att föreningarna blir allt mer professionaliserade och kommersia-

liserade i sin uppbyggnad och struktur (Peterson 2002). På senare år har gränsen 

mellan det ideella arbetet och näringsverksamhet börjat förflyttas menar Riks-

idrottsförbundet (2013). Enligt Riksidrottsförbundet tyder det på att idrotts-

föreningarna utvecklas till att bli en allt mer konkurrenskraftig bransch. Peterson 

(2002) menar utvecklingen påverkar föreningarnas ledning och organisation. För-

eningslivet, har liksom samhällsutvecklingen, utvecklats och det starka individual-

istiska synsättet gör avtryck även i det ideella arbetet (Peterson 2002). De mindre 

idrottsföreningarna kommer med stor sannolikhet att få svårigheter att rekrytera 

personer som engagerar sig och arbetar ideellt när kravet på professionalism ökar 

tror Riksidrottsförbundet (2013). Det finns en komplexitet vad gäller perspektivet 

att intäkter likställs med ekonomisk verksamhet och företag. Idrottsföreningarnas 

unika särskiljande drag och det ideella arbetet har utmaningar när konkurrensfri-

heten appliceras på idrottsföreningar menar Fyrberg Yngfalk och Hvenmark 

(2014).  

Varje år arrangeras lokala idrottsevenemang som är beroende av ideell arbetskraft. 

Evenemangen är ofta årligen återkommande och arbetsformen kan liknas med att 

arbeta i projekt, det vill säga det finns ett uppdrag som skall utföras inom en viss 

tidsram och med begränsad budget och utöver den ordinarie verksamheten (Berg-

gren 2001). 

Sedan 1994 har de svenska idrottsföreningarna nästintill fördubblat sina inkomster 

genom att anordna egna arrangemang (Riksidrottsförbundet 2014). Evenemang 

har blivit viktigt, särskilt för de mindre idrottsföreningarna, när det gäller att hitta 

andra inkomstkällor än medlemsavgifter och bidrag. Arrangera en fotbollscup för 

till exempel tioåringar där projektgruppen består av föräldrar till de idrottande 

barnen är ett sätt att öka intäkterna till föreningen. För att cupen ska kunna ge-

nomföras utan höga lönekostnader räknar föreningen med att föräldrarna ska en-

gagera sig och arbeta ideellt.  

När föräldrar arbetar ideellt inom idrottsrörelsen skapas en stor mängd kunskap. 

Genom att ta tillvara på de erfarenheter som skapas i samband med ett evenemang 

kan reducering av framtida misstag och utveckling ske. Det finns olika sätt att ta 

tillvara på den kunskap som genereras i projekten och ett flertal faktorer påverkar 

hur kunskapsöverföringen sker. Ett antagande som kan göras är att om idrotts-

föreningar blir bättre på att ta tillvara på de erfarenheter som skapas vid event-

projekt effektiviseras arbetet och funktionärerna kommer att uppleva att eventet är 

meningsfullt. Den här studien undersöker hur processerna för kunskapsöverföring 

ser ut mellan eventprojekt i mindre idrottsföreningar och vilka faktorer som på-

verkar kunskapsöverföringen. Det som skiljer de idrottsföreningar med stort med-

lemsantal från de mindre idrottsföreningarna är möjligheten att anlita rätt kompe-
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tens för projektuppgiften. Urvalet, för de mindre idrottsföreningarna, är begränsat 

till det antalet medlemmar som finns inom föreningen.    

Det finns flera vinster för en mindre idrottsförening genom att ta tillvara på de 

kunskaper och erfarenheter som uppkommer vid eventprojekt. Kunskapsöver-

föring kan vara ett sätt för de mindre idrottsföreningarna att effektivisera och re-

ducera arbetsinsatsen för ideellt arbetande föräldrar. Den här uppsatsen bidrar 

med en förståelse för de faktorer som påverkar arbetet med att ta tillvara på kun-

skapen vid eventprojekt för mindre idrottsföreningar.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur mindre idrottsföreningar kan 

arbeta med att ta tillvara på kunskap och erfarenheter med intentionen att förbättra 

evenemang och få fler att engagera sig ideellt.  

Följande forskningsfrågor klargjordes:  

 Hur sker kunskapsöverföring i mindre idrottsföreningar? 

 Vilka faktorer påverkar kunskapsöverföring i eventprojekt som drivs med 

ideella arbetsinsatser? 

 Vilka hinder och möjligheter skapar faktorerna för kunskapsöverföring? 

 

1.4 Begrepp, begreppsanvändning och avgränsningar  

Med ideellt och frivilliga arbetsinsatser menas, i den här studien, det arbete som 

utförs utan ersättning och inom föreningen.  

Det finns en rad olika förklaringar av begreppet projekt. Den definition som har 

använts i den här studien är: projekt är en tillfällig arbetsuppgift som ska genom-

föras inom vissa givna ramar i fråga om tid och ekonomi (Engwall 2015). 

Kunskap är ett begrepp som kan definieras på flera sätt. Uppsatsen har inte pro-

blematiserat begreppet kunskap utan definitionen begränsas och förenklas till Nat-

ionalencyklopedins definition av kunskap. Kunskap: fakta, förståelse och färdig-

heter, tillägnade genom studier eller erfarenhet (Gruvö 2014). Studien har under-

sökt hur kunskapsöverföring sker i mindre idrottsföreningar och de har inte stude-

rat hur kunskap uppstår. 

I den här studien har begreppen arrangemang, event och evenemang tolkats lik-

värdiga då de anses ha samma innebörd. Även kunskapsöverföring och erfaren-

hetsutbyte har används synonymt.  

Ingen jämförelse mellan de olika eventprojekten eller föreningarnas verksamhet 

har genomförts och det har inte tagits någon hänsyn till föreningarnas vana av att 
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arrangera evenemang. Projekten har inget samarbete mellan varandra och studien 

har endast undersökt hur kunskapsöverföring sker mellan varje projekt inom en-

skild organisation.  

1.5 Disposition   

I kapitlet Inledning kommer en bakgrund till problemområdet att belysas. Syftet 

och forskningsfrågorna presenteras samt en redovisning av de avgränsningar, be-

grepp och hur nyckelbegrepp har använts i studien.  

Kapitel Bakgrund syftar till att ge läsaren en djupare förståelse av det perspektiv 

och grund som författaren betraktat problemområdet. Ideellt arbete och idrotts-

evenemang beskrivs och en redogörelse för vad kunskapsöverföring är och vilka 

organisationsformer som är relevanta för studien. Anknytande litteratur och forsk-

ning presenteras. 

Hur studien har genomförts, vilka strategier, metoder och tekniker som har an-

vänts redogörs i kapitlet Metod. Här redovisas den förförståelse och kunskapssyn 

som ligger till grund för studien, hur urvalet har gått till och vilket bortfall som 

finns. Studiens validitet och reliabilitet diskuteras samt vilka etiska ställnings-

taganden som gjorts. En beskrivning av hur resultatet har bearbetats och analys-

eras finns under detta kapitel.    

I kapitlet Teoretiska perspektiv beskrivs den teoretiska referensram som ligger till 

grund för studien. 

Det resultat som framkommit av intervju- och enkätstudien redogörs i kapitlet 

Empiri. 

I kapitlet Analys finns en redogörelse för hur empirin har analyserats och hur re-

sultatet kan kopplas ihop med de teorier som ligger till grund för studien.  

Ett resonemang om resultat, metod och förslag på framtida forskning presenteras i 

kapitel Diskussion.  

I kapitlet Referensförteckning listas de böcker, rapporter och hemsidor som har 

använts i studien samt figurförteckning och bilagor. 
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2. Bakgrund 

Under följande kapitel kommer en beskrivning av det inledande förarbetet som 

gjordes för att ta fram, de för studien relevanta, teorier. Här presenteras an-

knytande forskning till problemområdet.  

2.1 Inledande förarbete 

För att skapa en bild av problemområdet genomfördes ett inledande sökarbete i 

olika databaser för att hitta rapporter, artiklar och böcker om ämnet. Tidigare upp-

satser har varit en inspirationskälla för att få fram relevant litteratur om kunskaps-

överföring i projekt. Det förekom litteratur och artiklar om projekt och kunskaps-

överföring, både som faktaböcker och forskningsrapporter. Efter att ha bildat en 

allmän uppfattning om problemområdet kompletterades arbetet med sökningar i 

Karlstads universitetsbiblioteks databaser. Det har funnits svårigheter att hitta 

vetenskapliga artiklar och rapporter som behandlar kunskapsöverföring mellan 

eventprojekt vilka drivs med ideell arbetskraft i mindre idrottsföreningar och 

eventprojekt som fenomen.  

Flera av studierna om eventprojekt, behandlade stora event, exempelvis mega-

events, Hallmark-event och stora sport-event. Bland annat har Cserháti och Lajos 

(2014) och Cooke-Davies (2002) skrivit om de kriterier och faktorer, som de me-

nar, är avgörande för ett events framgång. Studier har genomförts på stora europe-

iska sportevenemang och resultatet som pekat på att det är projektledningens me-

toder och tekniker som initialt är avgörande för om eventprojektet blir lyckat eller 

inte.  

För att få en bredare förståelse för mindre idrottsföreningars förutsättningar och 

villkor gjordes en tillbakablick på den svenska idrottshistorien. Svenska studier 

om hur föreningsidrotten har vuxit fram har varit viktiga för att få det historiska 

perspektivet och för att förstå det ideella arbetets kraft. På Riksidrottsförbundet 

(www.rf.se) och Sisu idrottsutbildarna (www.sisuidrottsutbildarna.se) hemsidor 

har det funnits värdefull information om vilket stöd och vilka utbildningar som 

idrottsföreningarna kan ta del av. Det fanns rapporter som studerat idrotten som 

den ideella sektorn och hur arbetet påverkat föräldrarnas och idrottsföreningarnas 

villkor (Harding 2010; Lindroth & Norberg 2002; Norberg 2004; Persson 2007; 

Riksidrottsförbundet 2005). Studier om ideellt arbete inom mindre idrottsför-

eningar har däremot varit mycket svåra att hitta. Det fanns ett fåtal examens-

arbeten som berörde problemområdet kunskapsöverföring mellan eventprojekt i 

idrottsföreningar där alla arbetar ideellt. De studierna omfattade större idrotts-

föreningar, det vill säga föreningar med ett medlemsantal som översteg 400 per-

soner.  
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Det förekom även flertalet studier som exemplifierade eventprojekt ur ett turism-

perspektiv och vilka konsekvenser som eventen får för den plats där det arrange-

ras. Getz (2008) har studerat eventturismens betydelse och hur det perspektivet 

påverkar projektplaneringen och genomförandet. Horne (2005) redogör stora 

sportevent och han har, liksom Getz (2008) och Liburd (2009), kommit fram till 

att eventet har stor betydelse för besöksnäringen.   

Ett stort antal böcker och rapporter om hur eventprojekt planeras, genomförs och 

vilka faktorer som påverkar projektets genomförande förekom (Parent & Smith-

Swan 2013; Allen, O´Toole, Harris, McDonnell 2011). 

2.2 Idrottsföreningar, det ideella arbetet och evenemang 

Under 2012- 2013 var 960 000 personer aktiva i någon idrotts- eller frilufs-

förening enligt Statistiska centralbyrån (2014a [SCB]) och cirka 2,3 miljoner
1
 

(SCB 2014a) är medlemmar i en idrottsförening. I den karakteristiska svenska 

idrottsföreningen bedrivs stor del av arbetet med hjälp av oavlönad och ideell ar-

betskraft (Riksidrottsförbundet 2014). Hela 88 procent av de ideella arbets-

insatserna i en förening utförs av medlemmar och arbetet är oftast kopplat till för-

eningar inom idrott, kultursektorn eller inom socialt inriktad organisation (Sved-

berg, von Essen, Jegermalm 2010). I genomsnitt lägger svenskar ner cirka 13-14 

timmar per månad på ideellt arbete. Omräknat i arbetskraft motsvarar det hela 53 

000 heltidsårsarbeten och timmar värderas till 28 miljarder kronor
2
 (SCB 2011).  

Sverige har en stark tradition av ideellt arbete som har ett inflytande från folk-

rörelsetraditionen. Enligt Svedberg et al. (2010) tyder det på att det även fort-

sättningsvis kommer att vara ett stort intresse för att arbeta ideellt. Ur ett europe-

iskt perspektiv är den svenska modellen med ideellt arbetande medlemmar särskil-

jande. Att medlemmarna utför det ideella arbetet och är utgångspunkten för före-

ningens verksamhet är inte lika frekvent förekommande i andra länder (Svedberg 

2001). Åldersgruppen 30-45 år är den åldersgrupp som arbetar flest timmar ide-

ellt. Statistiken visar att utlandsfödda engagerar sig i mindre utsträckning än 

svenskfödda (Olsson 2006). Drygt en tiondel av de som arbetar ideellt arbetar mer 

än 30 timmar i månaden. Det finns entusiaster som engagerar sig och fyller större 

delen av sin fritid med att arbete ideellt i föreningens verksamhet (Svedberg et al. 

2010). Entusiasternas arbete är en bidragande faktor till att det ideella arbetet har 

normaliserats i idrottsföreningarna menar Eliasson (2009). Att arbeta ideellt inne-

bär en stor belastning på det vardagliga livet för föräldrar till idrottande barn anser 

Karp (2010). Karp menar att det ideella arbetet bidrar till att föräldrar känner en 

ökad press och upplever en känsla av otillräcklighet. Även Eliasson (2009) anser 

att det ideella arbetet skapar påtryckning på föräldrarna då arbetsuppgifterna anses 

som ”obligatoriska” och viktiga för att verksamheten ska kunna drivas vidare. 

                                                      
1 Siffran bygger på personer i åldern 17 år eller äldre (SCB 2014) 
2
 Beräkningen är gjord utifrån att värdet på en timmes ideellt arbete motsvarar den genomsnittliga arbetskraftskostnaden 

för det icke-ideella arbetet (SCB 2011). 
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Idrottsföreningarna är beroende av föräldrar och deras engagemang. Det ideella 

arbetet har betydelse för verksamheten och föreningar har utmaningar att bedriva 

en verksamhet utan de ideella insatserna (Patriksson & Wagnsson 2004) och där 

individers dagsform får avgöra resultatet menar Peterson (2002). En förening som 

enbart drivs av föräldrainsatser är inte hållbar anser Patriksson och Wagnsson 

(2004). Att en person är förälder till ett idrottande barn innebär inte per automatik 

att personen har de kunskaper som behövs för att genomföra uppgifterna (Patriks-

son & Wagnsson 2004). Det är inte oproblematiskt att en idrottsförening är bero-

ende av de ideella arbetsinsatserna. I rapporten Etik och ekonomi i idrottsför-

eningar (Hellman 2014) visar resultatet att sex av tio kassörer inom idrottsför-

eningarna inte har någon professionell erfarenhet av ekonomi eller bokföring. Id-

rottsföreningarnas ekonomi sköts mer eller mindre av ”glada amatörer” enligt 

Hellman (2014). Föreningarna erbjuder sällan stöd till personer som arbetar ide-

ellt. Det finns en förväntan att de ska klara av uppgifterna menar Eliasson (2009).  

Föreningarna förutsätter ofta att föräldrar skall engagera sig och arbeta ideellt för 

klubbens verksamhet. Storleken på arbetsinsatsen och engagemanget varierar be-

roende på idrott och förening, men den gemensamma nämnaren är att arbetet sker 

på ideell basis och har stor betydelse för föreningens ekonomi (Svedberg et al. 

2010). Föräldrar till idrottande barn kan uppleva en outtalad press att inte bara 

stötta sitt barn i idrottsutövandet utan även hjälpa idrottsföreningen med dess 

satsningar och finansiering (Karp 2010). 

Det finns olika sätt att organisera en idrottsförening. Ett sätt är att förvalta fören-

ingen som företag med ett vinstdrivande syfte där utövare och annan personal 

erhåller ersättning för sina insatser. Ett annat sätt är att kollektivt hjälpas åt med 

ideella insatser. När en mer företagslik organisation utvecklas inom föreningslivet 

får det konsekvenser i form av vilka förväntningar som finns och hur det ideella 

och affärsmässiga arbetet sker. Den utveckling som Riksidrottsförbundet (2013) 

ser är att gränsen mellan den ideella sektorn och det privata näringslivet börjar bli 

allt mer diffus. Förbundet menar att idrottsföreningarna kommer att bli en aktör på 

marknaden när den aktivitetsbaserade organisationen tar över från den ideologi-

baserade verksamheten. Utvecklingen innebär att det ställs det nya krav på före-

ningens ekonomiska redovisning och hur föreningarna följer arbetsmiljölagarna. 

Det innebär andra krav och prognosen visar att det kommer att bli allt svårare att 

rekrytera personer till föreningens ansvarsposter anser Riksidrottsförbundet 

(2013).  

Sverige har sedan slutet av 1800-talet haft en tradition av att idrottsföreningar er-

håller statliga och kommunala bidrag (Norberg, Grujoska, Thiborg 2008). För-

utom bidrag är medlems- och träningsavgifter en stor del av föreningarnas in-

komstkällor. Bidragen till idrottsföreningarna tenderar att minska vilket medför att 

föreningarna behöver kompensera inkomstbortfallet med andra finansiella åtgär-

der. Idrottsföreningarnas intäkter kommer till övervägande del från medlems-
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avgifter eller medlemsinsatser, som tillexempel sponsorintäkter, egna evenemang 

eller lotterier. Egna evenemang är ett sätt att kompensera inkomstbortfallet men 

som även medför att de ideella insatserna ökar (Riksidrottsförbundet 2014) och 

större och fler arbetsinsatser ökar pressen på föräldrarna (Svedberg et al. 2010 och 

Karp 2010).  

2.3 Organisationsformer  

Linjeorganisationen är ett sätt för en organisation att visa ansvarsfördelningen i en 

organisation (Jansson 2004). I den traditionella linjeorganisationen är det vanligt 

med fasta strukturer och organisationen kan beskrivas i ett hierarkiskt schema som 

tydliggör ansvarsfördelningen. Organisationen är anpassad för att göra upprepade 

moment som inte är av tillfällig art (Jansson och Ljung 2011). En förening som 

delar in sina utövare i åldersklasser skulle kunna anses anta formen av en linje-

organisation där konstellationen utövare och föräldrar för varje årskull bildar en 

vertikal i organisationen (se fig. 1). Idrottsföreningarna är organiserade med en 

styrelse och ordförande som har ett juridiskt ansvar för ekonomi och verksamhet. 

Styrelsen kan välja att utföra sitt arbete endera operativt, strategiskt eller en 

blandning av operativt och strategiskt arbete. Strategiskt styrelsearbete innebär att 

styrelsen inte är med i det operativa och praktiska arbetet i verksamheten utan 

fokuserar på visioner och framtidsplaner (Jonsson 2005).  

När idrottsföreningarna driver eventprojekt kan de projekt jämföras vid en hori-

sontell händelse och föreningens organisation kan då liknas vid en matris-

organisation. Figur 1 visar hur en idrottsförenings organisation kan organiseras 

vid ett eventprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  1 Föreningens organisation och projekt (Berg 2015) 

När en tillfällig projektgrupp sätts ihop för att uppnå ett mål bildas en temporär 

organisation. Den temporära organisationen är redan från början planerad att upp-
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höra vid en viss tidpunkt men kan i vissa fall fortsätta (Packendorff 2003). Det 

avgörande för temporära organisationer är tiden i form av en tydlig start- och slut-

tid för projektet och dess organisation. Inom den utsatta tiden finns det en uppgift 

som ska uträttas av ett team och uppgiften innebär någon form av förändring och 

utveckling för verksamheten (Lundin & Söderholm 1995). De temporära organi-

sationerna utvecklar ett eget sätt att hantera roller och det är inte ovanligt att orga-

nisationen bortser från de hierarkiska strukturerna som traditionellt finns i linjeor-

ganisationer menar Eliasson (2009). Projekt i temporära organisationer har blivit 

allt vanligare och ekonomiskt viktiga för företag som vill utveckla och göra för-

ändringar (Lundin & Söderholm 1995). 

2.4 Kunskapsöverföring 

Företag och organisationer söker efter effektiva arbetssätt för att ta tillvara på kun-

skap som sker inom verksamheten (Davenport & Prusak 1998; Allee 1997; Awad 

& Ghaziri 2008). Individens involvering har en viktig roll för hur kunskapsöver-

föring sker menar Davenport och Prusak (1998). Davenport och Prusak anser att 

kunskapsöverföring många gånger exkluderar de personer som är inblandade i 

processen. En konsekvens av låg eller obefintlig överföring av kunskap mellan 

projekten kan innebära att nästföljande projektgrupp får lägga stor vikt vid att 

strukturera upp arbetet på nytt. Utan kunskapsutbyte kan misstag återupprepas och 

projektet kan fallera på en eller flera punkter.  

För att vara en konkurrenskraftig organisation handlar det om att förhålla sig till 

och förändra verksamheten så att den anpassas till de krav som uppkommer i sam-

band med en innovation eller produktutveckling anser Berggren (2001). Det be-

hövs, förutom individers kompetens, även tekniska hjälpmedel. Awad och Ghaziri 

(2008) menar att det handlar om att se individens roll och betydelse i processen 

även om tekniken är en betydande del. Awad och Ghaziri (2008) anser att det 

finns utmaningar i företagets kultur och hur den sätter gränser för lärande och hur 

de ser på utvärdering av den kunskap som överförs.  
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3. Teoretiska perspektiv 

Det finns ett flertal teorier som beskriver eventprojekt och kunskapsöverföring. I 

det här kapitlet beskrivs de teorier som är av intresse för uppsatsen.  

Projekt som arbetsform var grundläggande för att få en förståelse hur idrotts-

föreningarnas evenemang kan ses som projekt. För att förstå hur kunskaps-

överföring mellan projekt sker behövs kunskap om organisatoriskt lärande, kun-

skapstyper, processer och strategier samt hur en organisations kultur påverkar 

kunskapsöverföringsprocessen. 

3.1 Projekt som arbetsform 

Projekt handlar om en beställning eller ett åtagande utöver den vanliga verksam-

heten. Fokus ligger, oavsett projektmetodik, vid att se hur uppdraget skall utföras, 

inom en viss tidsram och en begränsad budget (Berggren 2001). Inom arbetslivet 

är det vanligt förekommande att definiera projekt som något som är av engångs-

karaktär (Jansson & Ljung 2004). I traditionell projektledningslära exemplifieras 

projekt som en uppgift eller ett uppdrag där de viktiga aspekterna summeras i pro-

jekttriadens tre kategorier (se fig. 2): tid, resultat och kostnad (Berggren 2001). 

Ett projekt handlar om; vad är slutresultatet och när ska det vara klart och till 

vilken kostnad (Jansson & Ljung 2004). De tre begränsningarna, tid, kostnad och 

resultat påverkar varandra. Ändras förutsättningarna för en faktor påverkas de 

övriga. 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  2 Projekttriad (Berggren 2001) 

Projekt som arbetsform innebär att en projektledare, tillsammans med en tillfällig 

projektgrupp, ska utföra en uppgift (Jansson & Ljung (2004). Uppgiften utförs 

oftast i samverkan med andra i den ordinarie organisationen. Projekt som arbets-

form kan vara en miljö för erfarenheter och kunskapsbildning (Stjernberg, Söder-

lund, Wikström 2008).  

Jansson och Ljung (2004) har identifierat fem faktorer som kan användas för att 

avgöra om projekt, som arbetsform, lämpar sig för en specifik uppgift; uppgiftens 

tillfälliga art, om syftet med uppgiften är nyskapande, att uppgiften är en en-
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gångsuppgift, att uppgiften är komplex samt att den är av särskild vikt för organi-

sationen. Jansson och Ljung (2004) betonar också att dessa fem faktorer inte av-

gör om en uppgift är ett projekt utan endast om uppgiften med fördel kan genom-

föras i en projektarbetsform.  

Jansson och Ljung (2013) gör en indelning av fem olika projekttyper: interna för-

ändringsprojekt, produktutvecklingsprojekt, marknadsföringsprojekt, kundorder-

projekt och eventprojekt. Det är inte ovanligt att ett projekt har drag av flera lika 

projektformer.  

3.2 Eventprojekt 

Event och evenemang har, ur ett historiskt perspektiv, varit viktiga för människor 

då de kan skapa sammanhållning, underhålla, hålla traditioner vid liv och vara 

mötesplatser för socialt umgänge (Bowdin, Allen, O´Toole, Harris, McDonnell 

2011). Ett eventprojekt har som avsikt att genomföra ett arrangemang som publi-

ken vill ha och tycker om. Det finns olika typer av eventprojekt och de skiljer sig 

till form, storlek och innehåll. Sportevent, musikfestival eller företagsevent är 

exempel på olika typer av eventprojekt (Allen et al. 2011). Mega-event och Hall-

mark är event som är så stora att det får genomslag på den internationella medie-

världen, drar internationell publik och ger staden, platsen en identitet. Exempel är 

Olympiska spelen och fotbolls-VM (Bowdin et al. 2011). Ett Hallmark-event är 

ett evenemang som enligt tradition och storlek blir näst intill synonymt och för-

knippas starkt med platsen eller landet där det hålls, till exempel Karnevalen i Rio 

de Janeiro. Hallmark- och Mega-event har stor betydelse för turismnäringen där 

eventen arrangeras (Bowdin et al 2011). Förutom de stora evenemangen finns det 

eventprojekt som är mindre i bemärkelsen omfattningen av deltagare, funktionärer 

samt budget.  

Event kan vara av engångskaraktär men även ett återkommande arrangemang som 

ligger utanför den dagliga verksamheten (Getz 2008; Gallarza 2013). Eventprojekt 

har ett tydligt slutdatum när evenemanget ska genomföras och det finns en mycket 

liten möjlighet att påverka tiden. I den här studien kommer mindre idrottsfören-

ingarnas evenemang att likställas med eventprojekt då det handlar om ett åtagande 

utöver den dagliga verksamheten, under en viss tid och med en begränsad budget.  

Historiskt sett har projektledning utvecklats främst inom tekniska företag men allt 

fler områden, bland annat eventindustrin, har börjat använda sig av projektled-

ningsmetodiker (O'Toole 2000). Återkommande evenemang som idrottsföreningar 

arrangerar kan klassificeras som projekt då de inte är av engångskaraktär, den 

temporära organisationen varierar vid varje arrangemang och är utöver den dag-

liga verksamheten.   

Det finns skillnader mellan projekt som drivs inom arbetslivet och mindre idrotts-

föreningar. Tillgången till kompetens arbetskraft och ekonomiska anslag är bety-

dande åtskillnader. De mindre idrottsföreningarna genomför evenemang med ide-
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ell arbetskraft, begränsade resurser och det är inte en självklarhet att föreningen 

har rätt kompetens som krävs för uppgiften (Hellman 2014; Wenell 2011). Evene-

mang som arrangeras i mindre idrottsföreningar med ideell arbetskraft får förlita 

sig på den kompetens som finns inom föreningen. Projektgruppen sätts samman 

utifrån tillgänglig kompetens och erfarenhet blir sekundärt. Det medför en risk för 

att projektgruppen inte har tillräcklig kompetens för att uppnå projektmålet.  

Eventprojekt genererar erfarenheter och ny kunskap som är värdefull för mindre 

idrottsföreningar och det finns utmaningar i att kunskapen förs över till näst-

kommande arrangörsgrupp. När projektteamets organisation förändras vid varje 

nytt evenemang och består av personer som arbetar ideellt, kan det finnas en risk 

för att kunskap och erfarenhet som erhållits under tidigare projekt inte kan tas 

tillvara och överförs till nästa projekt. Det är rimligt att anta att de projekt som 

genomförs i de mindre idrottsföreningarnas temporära organisationer och med 

ideella insatser har större utmaningar att strukturera upp arbetet för kunskaps-

överföring än de projekt som drivs i näringslivet.  

För att synliggöra variationer mellan projekt inom olika branscher har O'Toole 

(2000) gjort en jämförelse mellan eventprojekt, projekt med hög teknologisk nivå, 

ingenjörsprojekt och enskilda projekt (se bilaga A). O´Toole anser att det både 

finns små subtila skillnader såväl som stora och betydande olikheter mellan pro-

jekt. Den största skillnaden mellan projekttyperna är tiden. Ett exempel är att 

eventprojekt inte har möjlighet att påverka tiden. Ytterligare en faktor som skiljer 

projekttyperna åt är personalfrågan. Eventprojekten personal kan vara både volon-

tärer och specialister medan de tekniska projekten enbart har anställda specia-

lister.  

3.3 Organisatoriskt lärande och kunskap 

Att uppmärksamma det organisatoriska lärandet vid eventprojekt inom idrotts-

rörelsen är en ny företeelse. Det var vid de olympiska spelen 2000 i Sydney som 

ett program för kunskapsöverföring introducerades. Det fanns en insikt om att 

kunskapsöverföring var viktig. Genom att ta fram bra processer för hantering av 

kunskapsöverföringen skulle de Olympiska spelen kunna utvecklas (Parent, Mac-

Donald, Goulet, G 2013).  

Jonsson (2012) menar att Argyris och Schön kan ses som föregångare till att ut-

veckla perspektivet på vad som är organisatorisk kunskap och individuell kun-

skap. Jonsson (2012) menar att Argyris och Schön skiljer på individuellt lärande 

och organisatoriskt lärande och i det organisatoriska lärandet är individerna för-

medlare av lärandet. Även Senges med sin bok Den femte disciplinen (1995) an-

ses betydelsefull inom kunskapsområdet. Senge (1995) listar fem olika inlär-

ningsdiscipliner vilka Sege menar är viktiga för det organisatoriska lärandet;  
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 Systemtänkande: se samband och förändringsprocesser (är grunden för alla 

principer) 

 Personligt mästerskap: skapa förutsättning för att individen ska lära sig 

 Tankemodeller: synliggöra fördomar och synsätt som individer har på sin 

omgivning 

 Gemensam vision: ger kraft och sammanhållning för en organisation 

 Teamlärande: när en samling individer som har en gemensam vision fun-

gerar som en helhet 

Senge (1995) ser det organisatoriska lärandet som en helhet och menar att det är 

viktigt att arbeta med alla inlärningsprinciper samtidigt för att nå bäst resultat. 

Albinsson (1998) sammanfattar Senge och hans fem discipliner med att det be-

hövs förändringar i organisationens struktur och individens attityd för att nå resul-

tat.  

Organisatoriskt lärande handlar om att hantera, styra och förvalta kunskap. Kun-

skap kan i en första anblick vara ett enkelt begrepp men sammankopplat med ter-

men organisatoriskt lärande blir det betydligt mer komplicerat menar Antoni 

(2003). Det handlar om faktorer som påverkar synen på hur organsationen hante-

rar kunskap och vilka faktorer som inverkar på själva hanteringen. Bland annat 

kan kunskap ses som något kollektivt, inte individuellt (Allee 1997) och de fak-

torer som påverkar synen på hur organisationen hanterar kunskap är; ekonomi, 

teknisk utveckling och ökad konkurrens (Braf 2000). Nonaka och Takeuchi 

(1995) anser att företag kan få konkurrensfördelar om de hanterar kunskap så att 

det främjar kreativiteten. Japansk företagskultur, som Nonaka och Takeuchi har 

studerat, fokuserar på specialistkunskaper och på den tysta kunskapen. Fram-

gångsfaktor för att skapa en kultur som främjar innovation och nytänkande är att 

företaget behöver omvandla den tysta kunskapen till uttalad kunskap. Utveckling-

en har gått från att den anställdes kunskap var kopplad till specialistkunskap till 

att den anställdes kunskap ses som mer deltagande och individer har kunskap om 

allt större områden (Allee 1997).  

I sammanhanget organisatoriskt lärande finns två perspektiv på kunskap enligt 

Jonsson (2012):  

1. Kunskap som ett objekt och som ett medel för att nå konkurrensfördelar 

2. Kunskap ur ett konstruktivistiskt synsätt, något som sker i det dagliga 

handlandet 

Organisationens kunskap återfinns sällan i själva organisationen utan snarare i de 

individer som den består av (Awad & Ghaziri 2008). Upp till 95 procent av verk-

samhetens kunskap kan kopplas till de individer som arbetar i organisationen och 

endast fem procent av kunskapen finns i själva verksamheten menar Awad och 

Ghaziri. Både Awad och Ghaziri (2008) och Söderlund och Tell (2001) kallar den 

verksamhetsknutna kunskapen för explicit kunskap (explicit knowledge) och som 
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syftar på den kunskap som dokumenteras i ord eller siffror och därmed återfinns i 

själva verksamheten. Tyst kunskap (implicit eller tacit knowledge) är den kunskap 

som avser den samlade kunskap och erfarenhet som finns hos individerna och som 

är kopplade till en handling. Lindkvist (2001) menar att den tysta kunskapen kan 

vara svår att uttala, formalisera och dokumentera eftersom den sker i ett samman-

hang och den uppstår hos individer i en verksamhet. Den tysta kunskapen är svå-

rare att omsätta i strukturer anser Lindkvist. När det sker så handlar det om kun-

skapsutbyte mellan kollegor. Den tysta och den explicita kunskapen är svår att 

särskilja eftersom de har ett beroende av varandra. Den explicita kunskapen är 

beroende av den tysta kunskapen i situationer där värderingar behöver göras. In-

dividen använder sig av både den tysta och den explicita för att göra bedömningar. 

Ny kunskap börjar ta form när de två kunskapstyperna, explicit och tyst kunskap 

möts (Gunnarsson & Räisänen 2008; Lindkvist 2001). 

Centralt för organisatoriskt lärande är att det är ett socialt fenomen som individen 

skapar anser Antoni (2003). Maier (2007) förklarar lärandet som en utveckling 

och förändring i en organisation. Maier ser lärandet som en process som kopplar 

samman individens lärande med organisationen. Hansen (1999) menar att för att 

kunskap ska skapas behövs en vilja och motivation hos individen att lära ut. Det 

är inte bara individen som behöver lära för att klara av snabba förändringar utan 

det gäller även för organisationer. Att ha viljan och förmågan att lära är en grund-

läggande drivkraft hos oss människor och en viktig faktor för vår överlevnad an-

ser Wenell (2001). Lärande i organisationer är ett sätt för företaget att behålla sin 

konkurrenskraft, samtidigt som medarbetares inre drivkraft och behov ges möjlig-

het att utvecklas menar Wenell.  

3.4 Kunskapstyper  

Söderlund och Tell (2001) definierar fyra kunskapstyper; medveten, objektifierad, 

personlig och institutionell kunskap (se fig. 3, s. 15). Kunskapstyperna bygger på 

explicit och tyst kunskap samt de som innehar kunskapen, det vill säga individen 

eller kollektivet (social). När kunskap endast finns hos en individ benämns det 

individuell kunskap och återfinns kunskapen hos fler personer, organisationen 

eller är en del av organisationens strukturer, kallas det social kunskap (Söderlund 

& Tell 2001). 
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 Fig.  3 Modell över de fyra kunskapstyperna och hur de relaterar till individuell, 

social, explicit och tyst kunskap (Söderlund & Tell 2001). 

 

3.4.1 Objektifierad kunskap 

Objektifierad kunskap är den kunskap som är social och explicit. Det handlar om 

den kunskap som är extern och inte självklart tillhör någon. Den objektifierade 

kunskapen är oberoende av vem som utvecklat den. Det kan vara vetenskapliga 

teorier, modeller eller erfarenhetsbaserad information. Kunskapstypen har en be-

tydande roll för kunskapsöverföring mellan projekt anser Söderlund och Tell 

(2001). 

3.4.2 Institutionell kunskap  

Den institutionella kunskapen är den kollektiva dimensionen av tyst kunskap och 

den är oftast i form av oskrivna regler. Regler som tas för givet, ”så har vi alltid 

gjort” (Söderlund & Tell 2001). Det handlar om att skapa en organisationskultur 

som främjar kunskapsöverföring och den institutionella kunskapen är beroende av 

att kollektivet kommunicerar med varandra. Söderlund och Tell (2001) menar att 

institutionell kunskap främjas av att organisationen har utvecklat olika subkulturer 

och har ett anpassat språk. Personer som delar samma företagskultur och fack-

språk har lättare att dela kunskap (Davenport & Prusak 1998). 

3.4.3 Personlig kunskap 

Personlig kunskap är den kunskap som finns hos individen och oftast är omed-

veten. Den personliga kunskapen benämns även som tyst kunskap. Den är kopp-

lad till en handling och lagras i motoriska färdigheter (Söderlund & Tell 2001; 

Lindkvist 2001). I projektintensiva miljöer är den personliga kunskapen den mest 

framträdande kunskapstypen. 
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3.4.4 Medveten kunskap 

Medveten kunskap har likheter med den personliga kunskapen. Skillnaden är att 

den är medveten och ofta uttrycks i analogier och metaforer. Den medvetna kun-

skapen är kommunicerbar och i högre grad kontrollerbar än den personliga. Den 

medvetna kunskapen kan användas som ett redskap för att motivera andra menar 

Söderlund och Tell (2001).   

Kunskap överförs i olika processer och ovanstående kunskapstyper påverkar pro-

cessen som sker vid kunskapsöverföring (Söderlund & Tell 2001). Processerna 

vid kunskapsöverföring är, enligt Söderlund och Tell: kodifiering, artikulering, 

internalisering och institutionalisering.  

3.5 Kunskapsöverföring mellan projekt 

Kunskap kan vara svårt att definiera. Det är en anledning till att organisationer har 

utmaningar att ta tillvara på kunskaper som finns inom själva organisationen. Fak-

torer som, enligt Jonsson (2012), påverkar möjligheten till kunskapsöverföring är 

bland annat hierarkiska strukturer och förmågan att inse vilken kunskap som ska 

överföras. Många är de organisationer som har sökt efter svaret på utmaningen om 

hur kunskapsöverföring kan bli meningsfull för organisation och hjälpa individer i 

deras arbete (Davenport & Prusak 1998; Allee 1997). Kunskapsöverföring mellan 

projekt borde vara en självklarhet anser Jonsson (2012). Att hantera kunskaps-

överföring mellan projekt och temporära organisationer är en större utmaning än 

vid andra arbets- och organisationsformer menar Söderlund (2005). Den tillfälliga 

organisationen innebär att kunskap utvecklas under tidspress, är målorienterad och 

att kunskapen samlas i den temporära organisationen. För att organisationen ska 

ha nytta av ny kunskap måste kunskapsöverföring till andra delar av organi-

sationen bli verklighet (Söderlund 2005).  

Jonsson (2012) anser att individens motivation och drivkraft är viktiga faktorer i 

kunskapsöverföringsprocessen. Traditionellt sett har det funnits en stark tilltro till 

att IT-lösningar är svaret på kunskapsöverföringsgåtan menar Jonsson. Wenell 

(2001) tycker att det viktigt att se lärande mellan individer som kunskapsöver-

föring och ett sätt för organisatorer att lära. De organisationer som har förmågan 

att ta tillvara på den existerande kunskapen och lära sig att hantera förändringar 

bättre än sina konkurrenter har konkurrentfördelar bedömer både Nonaka och Ta-

keuchi (1995) och Albinsson (1998).  

Kunskapsöverföring inom en organisation kan dock variera betydligt beroende på 

vilken organisationsstruktur som verksamheten har där projektet bedrivs. De tem-

porära organisationernas struktur ger möjlighet att skapa utrymme för kreativitet 

medan en strikt hierarkisk organisation inte främjar kreativitet och delaktighet 

menar Albinsson (1998). Wenell (2001) anser att det handlar om att inspirera in-

divider till att dela med sig av sina erfarenheter. Genom att skapa utrymme för att 
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utbyta erfarenheter, där individer träffas såväl formellt som informellt är, enligt 

Wenell (2001), viktigt för att lärande ska ske. Wenell anser även att organi-

sationen måste ha ett tillåtande och tryggt klimat för lärande. Davenport och 

Prusak (1998) menar att betydelsefulla faktorer för kunskapsöverföring mellan 

projekt är de personliga värden hos den enskilde individen i form av arbets-

processer och arbetsredskap. En organisations kultur, strategier och processer är 

faktorer som påverkar hur och om kunskapsöverföring sker anser Davenport och 

Prusak (1998). Den optimala kunskapsöverföringen i en organisation sker i flera 

delar av verksamheten och kunskapen överförs med hjälp av etablerade processer 

och/eller teknik (Awad och Ghaziri 2008). 

3.6 Unika eller repetitiva projekt 

Hur unikt och återkommande ett projekt är påverkar möjligheten till kunskaps-

överföring anser Björkegren (1999). Björkegrens modell Different types of project 

(se fig. 4) illustrerar olika projekttyper utifrån om de är unika och/eller repetitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  4 Different types of project (Björkegren 1999).  

När ett projekt upprepas och projektgruppen är den samma skapas de förut-

sättningar som är grundläggande för att bygga upp rutiner enligt Björkegren 

(1999). Björkegren anser att i de projekt där tidigare lärdomar och erfarenhetet 

används finns det större möjlighet att projektgruppen upplever en högre grad av 

meningsfullhet att föra kunskapen vidare till nästföljande projekt. När både pro-

jekt och projektgrupp är nya saknas upparbetade rutiner och/eller tidigare erfaren-

heter. Projektet blir då unikt till sin karaktär och projektgruppen kan uppleva att 

det är meningslöst att föra kunskap vidare. Incitamenten för kunskapsöverföring 

blir få menar Björkegren (1999).  
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Söderlund och Tell (2001) menar, i likhet med Björkegren (1999) och Jonsson 

(2012), att projekt som bedöms som en unik händelse komplicerar kunskaps-

överföringsprocessen mellan projekt. Lärande mellan projekt påverkas av hur or-

ganisationen ser på kunskapsöverföring och hur den enskilde individen hanterar 

överföringen (Söderlund & Tell 2001). Det finns olika anledningar till att kun-

skapsöverföringen försvåras. Avsaknandet av rutiner för att hantera situationen, 

eller att det inte finns en tillåtande kultur, normer- och värderingsmotsättningar är 

några skäl som påverkar kunskapsöverföring (Söderlund & Tell 2001; Jonsson 

2012, Björkegren 1999). Söderlund och Tell anser att det kan finnas svårigheter 

att överföra kunskap från en individ (eller grupp), till en annan individ (eller 

grupp) om viljan, möjligheterna eller incitamenten är obefintliga. Orsaken kan 

vara att personen inte har kännedom om sina faktiska kunskaper. Det kan även 

vara att individen inte vill dela med sig av sin kunskap på grund av att det kan 

innebära förlorad status inom organisationen (Söderlund & Tell 2001). 

3.7 Kultur för kunskapsöverföring 

I Jonssons studie (2012), som exemplifierat två organisationer, betonas vikten av 

att lära och leda kunskapsöverföringen i praktiken. Resultatet av studien visade att 

det handlar om att skapa en kultur och ett förhållningssätt som främjar kunskaps-

överföring. Jonsson såg även att det var viktigt att det fanns ett ledarskap som 

klarade av att motivera och visa vägen för hur kunskap skulle utvecklas.  

I temporära organisationer, liknande eventprojekt i mindre idrottsföreningar, 

handlar det organisatoriska lärande till stor del om problemlösning (Söderlund & 

Tell 2001). Söderlund och Tell anser att det är ett risktagande att inte prioritera 

och värdera nytänkande, vilket kan vara hämmande för arbetssättet och det orga-

nisatoriska lärandet. Oavsett hur en organisation är sammansatt behöver det skap-

as meningsfullhet och en vilja att föra över kunskap från en individ (eller grupp) 

till en individ (eller grupp). Om kunskaperna är för komplexa eller komplicerade 

kan det påverka tidsåtgången och att deltagarna upplever kunskapsöverföringen 

som en belastning (Hansen 1999). Hansen menar att det kan finnas en risk att del-

tagarna antar attityden ”det går fortare om vi gör det själva”.  

Idrottsrörelsen bygger på en stark tradition av föreningsanda och en kollektiv ge-

menskap som främjar sammanhållning i idrottsföreningar. Det är förknippat med 

något positivt anser Peterson (2002). I ett skede där idrottsrörelsen börjat kom-

mersialiserats påverkar det synsättet på hur det ideella arbetet ska utföras och av 

vem menar Peterson (2002), vilket kan sammankopplas med en förenings kultur 

och synsätt på kunskapsöverföring. Riksidrottsförbundets (2013) prognoser tyder 

på att idrottsföreningar kan få rekryteringssvårigheter när den ideella föreningen 

blir allt mer företagslik med affärsplaner och ekonomisk kontroll.  
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3.8 Strategier för kunskapshantering - Knowledge management 

Knowledge management är ett samlingsnamn för flera begrepp som tar utgångs-

punkt i att kunskapsöverföring är en process där individen inkluderas och när in-

divider delar sin kunskap med andra bildas ny kunskap (Jonsson 2012; Nonaka & 

Takeuchi 1995). Då kunskap i första hand återfinns hos individen behöver organi-

sationen hitta strategier och processer för att ta tillvara på kunskap och sprida den 

inom verksamheten. Söderlund och Tell (2001) framställer begreppet knowledge 

management, även benämnt kunskapshantering, som strategier för att hantera 

kunskap. Awad och Ghaziri (2008) menar att knowledge management är proces-

sen som fångar upp och tar tillvara på en verksamhets samlade erfarenheter. Awad 

och Ghaziri beskriver knowledge management som en affärsmodell som in-

kluderar människor, teknologi och organisatoriska processer som samspelar med 

varandra. Genom att ta tillvara på kunskap från utomstående källor, dokumentera 

kunskap i databaser och sökbara dokument samt att överföra och dela kunskap i 

organisation sker knowledge management enligt Awad och Ghaziri (2008).  

3.9 Kopiering eller process? 

Kunskapsöverföring kan ses som kunskap som överförs och som kunnande mellan 

två eller fler individer. Albinsson (1998) hävdar att lärandet är kollektiva lär-

processer som har betydelse för hela organisationen, inte bara för den enskilde 

individen. Björkegren (1999) menar att det finns två perspektiv på kunskaps-

överföring; kunskap som kopiering eller som en process. Perspektivet kunskaps-

kopiering (se fig. 5) tar utgångspunkt i att all kunskap är explicit och kan kodi-

fieras. Kunskapen sänds från en sändare (A) och tas emot av en mottagare (B). 

Mottagaren är passiv och det finns ett sätt att tolka kunskapen och alla i organisat-

ionen har tillgång till samma kunskap. 

 

 

 

 

 Fig.  5 Knowledge transfer as a knowledge copying (Björkegren 1999) 
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När kunskapsöverföring ses som en process (se fig. 6) involveras både sändaren 

och mottagen i överföringsprocessen. Kunskapsöverföring ses då som ett givande 

och tagande och meningsfullhet skapas genom gemensamma värderingar (Jonsson 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  6 Knowledge transfer as a process of translation and reconstruction (Björ-

kegren 1999). 

Björkegren (1999) anser att en individ kan ta till sig andras erfarenheter genom att 

lyssna, läsa och pröva. Det är när individen själv får prova och uppleva som kun-

skapen skapas. Att lära genom praktisk handling är det bästa sättet att ta till sig ny 

kunskap, överföra och skapa ny kunskap enligt Björkegren (1999). I modellen 

Knowledge transfer as a process (se fig. 6) har både sändarens och mottagarens 

erfarenheter en roll för hur överföring av kunskap blir. I likhet med kunskaps-

kopiering kan alla i en organisation ha samma kunskap men modellen tar hänsyn 

till att kunskapen tolkas och omarbetas utifrån mottagarens erfarenheter (Björke-

gren 1999).  

För att utveckla ny kunskap av redan befintlig behöver organisationen processer 

och strategier som underlättar skapandet av kunskap. Två vanliga strategier för att 

överföra kunskap är kodifierings- och personaliseringsstrategin (Söderlund & 

Tell 2001; Jonsson 2012).  

Kodifieringsstrategin innebär att explicit kunskap tas tillvara i organisationen ge-

nom att rapportera, dokumentera och lagra kunskapen. Jonsson (2012) anser att 

det handlar om att säkerställa att andra individer kan ta del av den lagrade kun-

skapen och att överföra kunskap från individ till dokument. Kunskap ska vara 

tillgänglig för alla och dokument underlättar tillgängligheten menar Jonsson. För 

att kodifieringsstrategin ska fungera krävs det incitament för att individer inom 

verksamheten ska söka efter och ta tillvara på tidigare erfarenheter (Söderlund & 

Tell 2001). Jonsson (2012) bedömer att syftet med kodifieringsstrategin är att hela 

organisationen ska kunna dra nytta av kunskapen.  
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I strategin om personalisering ligger fokus på att se kunskap som något som är 

kopplat till en enskild individ och att kunskapsöverföring sker genom social inter-

aktion (Jonsson 2012). Det finns ett sändare- och mottagarperspektiv, individer 

kommunicerar med varandra och överför kunskap från människa till människa. 

Strategin ser fördelar med att kunskap kan vara knutet till en individ och att det 

finns sakkunniga personer Personaliseringsstrategin har fokus på att utforska kun-

skap till skillnad med kodifieringsstrategin som exploaterar kunskap. Kunskaps-

överföring sker genom sociala interaktioner vilket kan vara mer tidskrävande än 

kunskap som individen tar till sig genom ett dokument anser Jonsson (2012). 

Söderlund och Tell (2001) ponerar att projektintensiva organisationer i framtiden 

kommer att behöva arbeta processinriktat med kunskapsöverföring inom flera 

områden. För att förändra de strategier som utvecklar lärande behöver organi-

sationen granska kunskapsprocessen och det resultat som processerna utvecklar 

anser Söderlund och Tell (2001).  

3.10 Processer för kunskapsöverföring mellan projekt 

Det finns flera modeller som på olika sätt visar hur processer för kunskapsöver-

föring kan ske. Nonaka och Takeuchi samt Söderlund och Tell har studerat stora 

organisationer och tagit fram modeller som beskriver kunskapsöverföring i stora 

organisationer. Nonaka och Takeuchi (1995) har utvecklat Seci-modellen genom 

att studera stora japanska industriföretag. Seci-modellen är ett försök att förklara 

japanska företags syn på innovation och i jämförelse med västerländska företag. 

Modellen bygger på processerna socialisering, externalisering, kombination och 

internalisering. Nonaka och Takeuchi vill påvisa att stadierna är olika sätt att om-

vandla den personliga kunskapen till explicit kunskap. När de fyra stadierna inte-

grerar med varandra uppstår en spiral, kunskapsskapandespiral, där kunskaps-

överföring blir en dynamisk process.  

Söderlund och Tell (2001) har ett perspektiv på kunskapsöverföring som bygger 

på Nonakas och Takeuchis modell. De menar att strategierna, kodifiering och 

personalisering, kan ge en förenklad bild av vad kunskapsöverföring består av 

och hur den går till. Anledningen är att de endast fokuserar på relationen mellan 

personlig och objektifierad kunskap. Söderlund och Tell menar att det är viktigt 

att ge en mer nyanserad bild av kunskapsöverföring mellan projekt. Söderlund och 

Tells modell beskriver en cyklisk process för hur kunskapsöverföring kan ske med 

hjälp av strategier, kunskapstyper och vad de grundar sig i. Skillnaderna mellan de 

två modellerna är att Söderlund och Tells (2001) modell inte berör kunskaps-

tillgångarna på samma sätt som Seci-modellen (Nonaka &Takeuchi 1995).  
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 Fig.  7 Processer för kunskapsöverföring (Söderlund och Tell 2001) 

Processen för att utveckla kunskapsöverföring i en organisation förklaras i figur 7. 

Den personliga kunskapen (längst ned till vänster) är individspecifik, tyst och be-

höver bli mer känd och explicit för organisationen. För att det ska vara möjligt 

fordras det en medvetenhet om att den kunskapen existerar. Det kan göras genom 

artikulering, det vill säga genom att sätta ord på kunskapen och skapa arenor för 

utbyte av idéer. När kollegor möts för att utbyta erfarenheter sker det ett skapande 

och utbyte av kunskap. Det är vanligt att använda metaforer och analogier vid 

artikulering. Det kan även handla om att utveckla modeller och prototyper som 

ger upphov till tester och diskussioner (Söderlund & Tell 2001). När kunskapen 

artikulerats, dokumenterats, kodifierats och sprids blir den medveten för fler i 

organisationen. När den personliga och tysta kunskapen artikulerats har den nått 

en begränsad samling individer. För att kunskapen ska nå hela organisationen be-

hövs strategier. Strategier kan vara att genomföra en utvärdering eller en slutrap-

port och på så sätt ta hand om kunskapen som uppstått (Söderlund & Tell 2001).  

Nästa steg i processen (se fig. 7) är att när kunskap har artikulerats och ny kun-

skap har bildats behöver den dokumenteras, kodifiering. För att den individuella 

och explicita kunskapen ska bli objektifierad kunskap och tillhöra organisationen 

behöver data samlas i dokument och modeller. Det kan vara slutrapporter, register 

eller att olika projektmetodiker blir allmänna (Söderlund & Tell 2001). När kun-

skap skrivs ned och dokumenteras skapar organisationen en värdefull kunskaps-

bank som är bestående även om medarbetaren avslutar sin tjänst. Ofta används 

tekniska hjälpmedel för att systematisera och göra kunskapen social och tillgäng-

lig för alla i organisationen (Söderberg & Tell 2001).  
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Institutionalisering innebär att den kunskap som blivit artikulerad, nedskriven och 

åtkomlig för alla, sprids i organisationen. När nya rutiner och språkkulter byggs 

upp runt den nya kunskapen har kunskapen blivit institutionaliserad. För att kun-

skapen ska bli allmän och vara något som används naturligt behövs ibland utbild-

ning, utveckling av projektkulturer och nätverk (Söderlund & Tell 2001). När 

kunskap ska institutionaliseras är det lämpligt att börja i små steg och med sär-

skilda utvalda områden anser Söderlund och Tell (2001). Institutionaliseringen 

påverkar kommunikationen mellan individer och skapar områdesspecifika nätverk 

mellan medarbetarna. Den institutionaliserade kunskapen kan även påverka och 

förändra existerande incitament om hur organisationen ser på kunskapsöverföring 

(Söderlund & Tell 2001).   

Söderlund och Tell (2001) menar att nästa steg i den cykliska processen är att den 

tysta och sociala kunskapen överförs till tyst personlig kunskap genom interna-

lisering. Det handlar om att individen har gjort kunskapen till sin egen genom 

dokumentation. Den kunskapen, som är självklar i en organisation, har nu även 

blivit självklar för individen. Internaliseringen bidrar till att individen utvecklar 

sina färdigheter och problemlösningsförmågor. Söderlund och Tell (2001) menar 

att när tyst kunskap överförs till annan tyst kunskap behöver erfarna medarbetare 

hjälpa nya och oerfarna. Mentorskap och arbetsrotation är användbara strategier 

för internaliseringensprocessen.  

Lärande mellan projekt handlar om mer än att visa upp organisationens befintliga 

kunskap, det handlar om att utforska och upptäcka ny kunskap. För att mindre 

idrottsföreningar ska kunna utveckla evenemangen är utmaningen att ta tillvara på 

kunskap en angelägen fråga. Arbeta i projekt innebär att under en viss angiven tid 

ska individer utöva problemlösning av olika karaktär. Individen får använda sina 

specialistkunskaper. Projektteamet har nytta och lära sig av andras specialist-

kunskaper vilket gynnar organisationen. Projekt som arbetsform kan bidra till att 

organisationen hittar nya möjligheter och strategier för att söka ny kunskap (Sö-

derlund 2005).  

Björkegrens (1999) och Söderlunds och Tells (2001) modeller (fig. 5 sid 19, fig. 6 

s. 20 och fig. 7 s. 22) har valts för att synliggöra hur kunskapsöverföringen sker 

mellan eventprojekt i mindre idrottsföreningar.  
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4 Metod 

Kapitel Metod ger en bild av vilka metoder, undersökningsstrategier och tekniker 

som har används vid undersökningen samt vilka etiska ställningstaganden som 

har gjorts. Här beskrivs hur urvalsförfarandet och genomförandet av under-

sökningen har gått till. I slutet av kapitlet redogörs hur resultatet har bearbetats 

och analyserats. 

4.1 Undersökningsstrategi, metoder och tekniker 

Metod är den väg som forskaren väljer att använda för att nå målet att få fram ny 

kunskap och är en samling regler som bygger på en teoretisk grund (Kvale & 

Brinkmann 2009). Efter att ha definierat ett tydligt problemområde, gjort avgräns-

ningar och reflekterat över hur förförståelse påverkar arbetet valdes kvalitativ me-

tod med två undersökningsverktyg, intervju och enkät. Undersökningen baseras 

på två datakällor, enkät och intervju. Metodvalen, kvalitativ intervju och enkät, 

gjordes för att få en djupare förståelse om problemområdet. Kvalitativa metoder 

lämpar sig bäst när respondenterna är ett begränsat antal och forskaren vill få fram 

den, för respondenten, sanna informationen om problemområdet (Holme & Krohn 

Solvang 1991). För att kunna genomföra en kvalitativ intervju krävs kunskap om 

fenomenet anser Trost (2005). Han menar även att en teoretisk förståelse är viktigt 

och att det är de teoretiska perspektiven och frågeställningen som styr val av me-

tod. För att få ökad kunskap om problemområdet genomfördes en enkätstudie 

inför intervjuerna. Enkäter är ett mätinstrument som ofta används vid kvantitativa 

studier. Trost (2005) menar att enkäter även kan användas vid kvalitativa under-

sökningar om frågorna är öppna och ger möjlighet att formulera egna svar. Inter-

vjumodellen som valdes påminner om det som Kvale och Brinkmann (2009) be-

skriver som forskningsintervju. Intervjun byggde på att intervjusituationen liknar 

ett vardagligt samtal med en viss uppbyggnad och som genomsyras av etiska 

ställningstaganden. Resultatet var beroende av relationen mellan intervjuaren och 

respondenten och utvecklades på respekt och ömsesidigt intresse (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

Den kvalitativa intervjumetoden med öppen form och kvalitativ enkät valdes för 

att söka en beskrivning av problemområdet och få en ökad förståelse för de er-

farenheter som respondenterna har. Enligt Lantz (2007) är den kvalitativa inter-

vjuformen den metod som lämpar sig bäst för att få en fördjupad bild om pro-

blemområdet. För att få kunskap om hur kunskapsöverföring sker i mindre idrotts-

föreningar har fokus varit att studera en viss situation, ett fall. En fallstudie är att 

belysa ett exempel (Kvale & Brinkmann 2009). Som undersökningsstrategi har 

därför fallstudie med kvalitativ ansats valts.  

Ett annat sätt att samla in information om hur föreningar arbetar med kunskaps-

överföring är att genom göra observationer, före, under och efter projekttiden. 

Den metoden skulle ha medfört att studien skulle behöva pågå under längre tids-

period vilket inte var ett alternativ för den här uppsatsen. 
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Fokusgruppsintervjuer är lämpliga när målet är att få fram individers åsikter om 

en specifik frågeställning. Genom att intervjua en grupp, som alla har erfarenhet 

av att arbeta ideellt med eventprojekt, skulle resultatet bli en stor samling av syn-

punkter om kunskapsöverföring (Kvale & Brinkmann 2009). Den intervjuformen 

kräver en större mängd individer vilket det i den här studien ansågs vara en be-

gränsning.  

4.2 Urval och urvalsförfarande 

Personer som har erfarenhet av att arbeta ideellt i mindre idrottsföreningar är 

undersökningens huvudsakliga målgrupp. Ett urval ska representera en miniatyr 

av populationen. För att det skulle ske gjordes ett strategiskt urval utifrån varia-

blerna; idrottsförening, antal medlemmar, ideellt arbete och eventprojekt. De va-

riabler som använts i den här studien syftade till att ta reda på hur mindre idrotts-

föreningar tar tillvara på erfarenheter. Variablerna bygger på statistik och tidigare 

forskning om vad som menas med mindre förening, ideellt arbete och projekt. 

Under teorikapitlet presenteras en genomgång av variablerna. 

Syftet med studien var inte att jämföra olika idrotters verksamheter, därför togs 

ingen hänsyn till vilken typ av idrott som var föreningens huvudsakliga verk-

samhet. De personer som har intervjuats har god insyn i föreningen och event-

projekt samt har ledande positioner i föreningens organisation. Enkätunder-

sökningen har endast skickats till personer som har erfarenhet av ideellt arbete i 

en mindre idrottsförening. 

Urvalet till de två undersökningarna har gjorts genom ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att forskaren tar vad hen råkar finna i sin närhet, vil-

ket kan vara en risk för att lämpliga personer inte tillfrågas (Trost 2005). Urvals-

förfarandet vid bekvämlighetsurval är inte statistiskt representativt, enligt Trost, 

vilket i det här sammanhanget inte var styrande. Det centrala i studien var att hitta 

mönster, inte jämföra idrottsföreningarna eller eventprojekten inbördes.   

Det var angeläget för studien att hitta de personer som var mest lämpade att be-

svara frågorna på ett så trovärdigt sätt som möjligt. Studiens representativitet blev 

inte hög vilket Holme och Krohn Solvang (1991) menar inte är av central bety-

delse för en kvalitativ studie. Studiens forskningsfrågor bygger på att respon-

denterna var personer som arbetade ideellt i en mindre idrottsförening och därmed 

har urvalsgruppen begränsats till personer som har den erfarenheten.  

För att ta fram förslag på föreningar och personer gjordes en sökning på Alla bo-

lags hemsida (2015). Sökningen begränsades till: ideell förening + län- Värmland 

+ bransch - kultur, nöje och fritid. Enligt hemsidan för Alla bolag (2015) finns det 

1 365 föreningar i det urvalet. Utifrån den listan valdes tio föreningar ut som an-

togs ha ett medlemsantal under 300 personer, som författaren inte har varit aktiv i 

och som fanns i en geografisk närhet. För att ta reda på om kriterierna uppfylldes 

gjordes nya sökningar på föreningarnas hemsidor. Sju föreningar valdes ut och låg 
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sedan till grund för de personer som kontaktades. För att få en större geografisk 

spridning utfördes en sökning efter respondenter via sociala medier. Sökningen 

gjordes, dels öppet men även riktat till en Facebookgrupp som har föreningsaktiva 

som målgrupp. Trost (2005) menar att det finns nackdelar med bekvämlighetsur-

val som urvalstyp. När respondenter, som egentligen inte passar in i urvalsgrup-

pens heterogena grupp, deltar i studien kan det få negativa konsekvenser för resul-

tatet. För att säkerställa att respondenten passade in i urvalsgruppen ställdes några 

faktafrågor som utgick från de framtagna variablerna. Urvalsgruppen är inte stat-

istisk representativ på grund av det låga antalet respondenter (Trost 2005).   

4.3 Validitet och reliabilitet 

Syftet med undersökningen var att genom en kvalitativ metod få en fördjupad 

förståelse över ett specifikt område. En kvalitativ undersökning mäter inte i siffror 

som en kvantitativ undersökning gör, vilket medför svårigheter att mäta tillför-

litligheten anser Trost (2005). Anledningen är att de bygger på individuella svar 

och tolkningar. Vid en kvalitativ undersöknings tillförlitlighet blir upprepnings-

barheten det centrala. Det vill säga att om resultatet skulle bli det samma om stu-

dien reproduceras av annan forskare och uppnå samma resultat har studien hög 

tillförlitlighet. Den här studien kan bedömas ha hög tillförlitlighet i det avseendet 

att respondenterna kan antas svara på liknande sätt om studien genomförts av nå-

gon annan forskare. Orsaken till det är att svaren i studien många gånger är fakta-

baserade. Med synsättet att respondenterna är individer som ständigt utvecklas 

påverkar det tillförlitligheten i studien (Trost 2005). Om den här studien skulle 

upprepas efter en längre tid skulle svaren skilja sig eftersom respondenten har mer 

erfarenhet av att arrangera eventprojekt.  

För att säkerställa att studien skulle hålla hög tillförlitlighet har flera åtgärder be-

aktas. Ett sätt var att uppmärksamma författarens fördomar om arrangemanget så 

att det inte medvetet färgade studien. Urvalet för intervjustudien har utgjorts av 

personer som inte representerar föreningar som författaren varit aktiv i. För att 

säkerställa att en kommuns föreningsklimat inte skulle påverka resultatet har urva-

let av intervjupersoner gjorts utifrån en geografisk spridning och flera olika kom-

muner representeras i studien.  

Urvalet av respondenter för enkätundersökningen grundas på ett bekvämlig-

hetsurval. Bland den urvalsgruppen finns det respondenter som representerar för-

eningar som författaren har varit aktiv i men eftersom de var anonyma går det inte 

att härleda svaren till varje enskild person. 

Med en studies giltighet, validitet, menas att det som studeras var avsikten att stu-

deras. Intervjuguiden utformades så att forskningsfrågorna kunde besvaras och 

den gav tillfälle till följdfrågor. Vilket bidrog till en högre validitet då respon-

denterna fick möjlighet att utveckla sina tankar om problemområdet. När det gavs 

möjlighet till följdfrågorna bidrog det inte till att tillgodose tillförlitligheten på 

grund av att frågorna inte kommer vara identiska vid en upprepning av studien. 
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Ytterligare ett sätt att säkerställa en hög validitet var att alla intervjuer och enkäter 

utgick från samma intervjuguide. 

4.4 Förförståelse 

Sedan femårsålder har jag varit engagerad i olika idrottsföreningar med skilda 

verksamheter, både som aktiv utövare, förälder och genom ideellt styrelsearbete. 

Det är genom de olika föreningsuppgifterna som jag har fått lärdomar om det ide-

ella föreningsarbetet. Min förförståelse grundas i min egen levnadshistoria och de 

praktiska erfarenheterna från det ideella föreningsarbetet. Mina erfarenheter tyder 

på att förutsättningarna och det ideella arbetet är i stort sett de samma i varje före-

ning, oavsett typ av idrott. Min förförståelse grundas även i att jag som student vid 

Magisterprogrammet i projektledning studerar olika projektorganisationer, kun-

skapsöverföring, teorier om dynamiska kunskapsprocesser och organisatoriskt 

lärande. Jag har även erfarenhet av att arbeta ideellt i ett flertal projekt, både som 

projektledare och projektdeltagare. Erfarenheter som jag ser som tillgångar i arbe-

tet med studien. Det finns även en medvetenhet att erfarenheterna färgar mitt sätt 

att tolka och analysera materialet så det perspektivet kommer att beaktas. De två 

huvuddelarna, utbildning, ämneskunskap samt de socialt grundade fördomarna, 

som mina erfarenheter och livet gett mig, ligger till grund för de förutsättningarna 

att tolka och analysera det valda problemområdet. 

4.5 Kunskapssyn 

För att upptäcka mönster har jag sökt förståelse och tolka de intervjuades upp-

fattning om kunskapsöverföring med hjälp av de valda teorierna. Ämnet projekt-

ledning har studerats utifrån ett socialkulturellt synsätt.  Det innebär att förstå hur 

kunskapsöverföring, som fenomen, sker i en grupp individer som arbetar ideellt i 

en mindre idrottsförening. 

Den hermeneutiska kunskapssynen grundar sig i att forskaren studerar delar och 

gör tolkningar utifrån en viss kunskap som sedan utvecklas det till en ny för-

ståelse, helhet. Hela studien har genomförts med ett hermeneutiskt synsätt. Den 

hermeneutiska spiralen blir som en process genom hela studien och ny förståelse 

bildas allt eftersom (Kvale & Brinkmann 2009). Centralt i den hermeneutiska 

kunskapssynen är att det inte finns något som är objektivt och fördomsfritt. Indivi-

derna har intentioner, avsikter och den mänskliga förståelsen är kontextuell 

(Kvale & Brinkmann 2009).  

Att forskaren är färgad av sina egna idéer och tankar om problemområdet är 

ofrånkomligt men det finns en ambition att ha ett medvetet förhållningssätt till hur 

arbetet påverkas av kunskapssyn och erfarenheter. Patel och Davidsson (1994) 

menar att även respondenten är påverkad och präglad av sin historia.  
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4.6 Etiska ställningstaganden 

Utifrån de etiska riktlinjerna från Humanistisk- samhällsvetenskapliga rådet har 

de fyra huvudkraven; informationskravet, samtycke, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet varit ett riktmärke för uppsatsens arbete (Vetenskapsrådet 1990).  

För att tillgodose informationskravet och nyttjandekravet har deltagarna fått in-

formation om uppsatsens syfte, upplägg och vad det insamlade datamaterialet 

kommer att användas till. Deltagarna har även fått upplysning om att deltagandet 

är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande vilket uppfyller 

samtyckekravet (Vetenskapsrådet 1990).  

Konfidentialitetskravet handlar om att deltagarna har rätt till skyddade person-

uppgifter och vetskap om vilka personer som kommer att ha tillgång till data-

materialet (Vetenskapsrådet 1990). För att uppfylla det kravet fick respondenterna 

information om hur det inspelade materialet kommer att användas och vem som 

har tillgång till det. Alla intervjupersoner och föreningar som respondenterna före-

trädde hölls anonyma under hela arbetet. Vid genomförandet av enkätunder-

sökningen användes ett webbaserat enkätverktyg där deltagandet anonymiserades. 

För att säkerställa föreningarnas anonymitet, så att de inte går att spåra dem ge-

nom de olika evenemangen, benämns alla som evenemang eller event oavsett typ 

av arrangemang.  

4.7 Genomförande och datainsamling 

För att få en djupare förståelse och kunskap om hur mindre idrottsföreningar över-

för kunskap mellan projekt, genomfördes fem djupintervjuer och en enkätstudie. 

Resultatet från intervjuerna är det centrala i studien. Inledningsvis fastställdes de 

kriterier som låg till grund för de föreningar och personer som skulle ingå i stu-

dien. Urvalskriterierna för föreningarna var; idrottsförening, antal medlemmar, 

ideellt arbete och eventprojekt och för personerna var kriterierna; god insyn i för-

eningens verksamhet och ha erfarenhet av att arbeta ideellt med eventprojekt i 

den aktuella föreningen. Efter att urvalet genomförts och en lista upprättats kon-

taktades sju personer via telefon eller mejl (bilaga B). Fem personer tackade ja 

och kontaktades för att bestämma tid och plats för intervjun.  

Parallellt med arbetet av urvalsprocessen togs en frågeguide (bilaga C) fram. 

Frågeguiden utvecklades utifrån stora teman; evenemang, slutrapportering och 

utvärdering av evenemang, rutiner och stöd, erfarenhet och samarbete. Fråge-

guiden användes för enkätstudien samt låg till grund för intervjuguiden (bilaga D). 

Syftet med enkäten var att få en ökad förståelse och insikt i hur det ideella arbetet 

i mindre idrottsföreningar fungerar och hur kunskapsöverföring går till samt testa 

frågeguiden. Enkätundersökningen genomfördes med Survey & Report, ett digi-

talt verktyg. Undersökningen pågick under fem veckor. Länken och ett följebrev 

(bilaga E) förmedlades via sociala medier vilket gjorde undersökningen lättill-
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gänglig för en större population. Efter avslutad insamling av rådata bearbetades 

och analyserades materialet.  

Frågeguiden (bilaga C) användes vid varje intervju och anpassades utifrån re-

spondentens berättelse. De valda temana var ett stöd vid intervjusituationerna. De 

precisa frågorna var ett sätt att säkerställa att relevant information samlades in och 

att materialet besvarade forskningsfrågorna. Trost (2005) menar att stora teman är 

att föredra framför detaljerade frågeguider. Till en början fanns det en klar struk-

tur för hur frågorna skulle ställas och en förhoppning och önskan om att intervjun 

skulle bli mer likt ett samtal. För att inte störa respondenten och låta hen fritt be-

rätta ställdes inte frågorna i samma ordningsföljd i de olika intervjusituationerna. 

Under intervjun berättade respondenten sin personliga berättelse vilket fick kon-

sekvensen att många frågor besvarades utan att de behövdes ställas. Vid en öppen 

och riktad intervju med teman som grund blir förutsättningarna goda för att svaren 

blir öppna, beskrivande och med viss fördjupning (Lantz 2007).  

Intervjumallen är den samma som enkätundersökningens frågeguide och har en 

hög detaljnivå.   

Intervjurespondenterna bestämde plats för intervjun och de genomfördes både 

genom fysiska träffar och via telefon. Två av respondenterna valde att genomföra 

intervjun via telefon, två personer valde sitt hem och en respondent valde en all-

män plats. Samtliga intervjuer spelades in digitalt och pågick mellan 35 till 60 

minuter. 

4.8 Bortfall 

SCB (1997) skriver att bortfall är ”generellt avsaknad av värden på en eller flera 

variabler som ska inhämtas i en undersökning” och att det vanligaste är att räkna 

bortfall som svarsbortfall från individer som deltar i undersökningen. En studies 

bortfall kan vara extern och intern. Det externa bortfallet är de personer som till-

frågats att delta i undersökningen men av någon anledning inte deltog. Internt 

bortfall är de frågor som inte besvarades av respondenterna. Studien har två 

undersökningsverktyg; intervju och enkät.  

 

4.8.1 Intervjustudiens bortfall 

I intervjustudien fanns tre externa bortfall och inget internt bortfall. Två personer 

som tillfrågades om deltagande i intervjudelen tackade nej och uppgav tidsbrist 

som orsak. En av respondenterna föreslog en person som antogs vara intressant 

för studien. Men vid närmare undersökning och kontroll med urvalsvariablerna 

visade det sig att personen inte uppfyllde kraven. Den personen togs inte med i 

urvalet. Det totala externa bortfallet för intervjustudien är tre. Intervjustudien har 

inget internt bortfallen eftersom alla respondenter svarade på alla frågor som 

ställdes.  
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4.8.2 Enkätstudiens bortfall 

Enkätstudiens externa bortfall går det inte att fastställa eftersom enkäten spreds 

via sociala medier. Konsekvenser blev att det inte finns något specifikt antal till-

frågade respondenter.  

För att minska bortfallet i enkätstudien valdes webbenkät och enkäten skickades 

ut som en digital länk. Respondenten kunde svara på enkäten direkt och behövde 

inte skicka in svaren via vanlig post eller e-post. Enkäten var mobilanpassad vil-

ket gjorde att respondenten kunde svara direkt i mobiltelefon eller surfplatta.  

Vad gäller det interna bortfallet i enkätstudien kan ett mönster urskiljas. De frågor 

som har öppna svarsalternativ och erbjuder respondenten att själv skriva svaret 

bidrar till att det interna bortfallet blir högre (bilaga F).  

4.9 Resultatbearbetning och analys av resultatdata 

Uppsatsens insamlade datamaterial var i form av enkätsvar och inspelade inter-

vjuer. Enkätundersökningens svar samlades i en rapport och gav en sammanfatt-

ning av varje fråga. Den sammanfattande rapportens svar studerades grundligt. 

Intervjumaterialet lyssnades igenom, citeringar och noteringar gjordes av det som 

var intressant för studien. Resultatet av datareduktionen, noteringar, minnesan-

teckningarna och den sammanställda rapporten arbetades igenom och analysera-

des för att hitta förståelser av problemområdet (Marshall & Rossman 1999). Ana-

lysmetoden har en kvalitativ ansats för att få fram en beskrivning av resultatet och 

innebar att resultatet brutits ned i delar för att sedan förstås som en helhet. Syftet 

med analysen var att söka helhet genom delar och teorier.  

Analysmodellen bestod av att först söka vilka faktorer som respondenterna menar 

påverkar kunskapsöverföringen. Varje faktor färgkodades och fördes sedan in i en 

matris. För att söka vad respondenterna såg för hinder och möjligheter med fak-

torerna gjordes en ny färgkodning utifrån samma princip. Nästa steg var att se hur 

kunskapsöverföring sker och vilka processer som finns. Det gjordes genom att 

analysera material ifrån de modeller för kunskapsöverföring som valts för studien. 

Modellerna är: modell om kodifierings- och personaliseringsstrategin, kunskaps-

överföring som process (Söderlund & Tells 2001, se fig. 7, s. 22), kunskapstyper 

(Söderlund & Tells 2001, se fig. 3, s. 15) samt Björkegrens (1999) modell om 

kunskapsöverföring som kopiering (se fig. 5, s. 19), kunskapsöverföring som pro-

cess (se fig. 6, s. 20) och unika eller repetitiva projekt (se fig. 4, s. 17). Modeller-

na bidrar till att skapa en förståelse för hur kunskap i en organisation kan förflytt-

tas och därmed hjälpa organisationen att utveckla sitt lärande.  
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5 Empiri 

Kapitlet kommer att ge en redogörelse av resultaten från de två undersöknings-

metoderna. Inledningsvis kommer en kort beskrivning av föreningarna och re-

spondenterna kommer att göras.  

5.1 Föreningarna 

De föreningar som ingår i studien är alla verksamma inom idrottsrörelsen och har 

ett medlemsantal som är lägre än 300 personer. 6 av 23 föreningar uppges ha an-

ställd personal. Det är enstaka personer som deltidsarbetar som till exempel vakt-

mästare eller kanslist och som föreningen har ekonomisk ersättning för. 

När det gäller föreningarnas temporära organisationer vid projektarbetet kan det 

liknas vid traditionella linjeorganisationer. Det finns en styrelse och underordnade 

grupper som föreningarna kallar för sektioner alternativt kommittéer. De olika 

sektionerna och kommittéerna delas upp i styrgrupper alternativt arbetsgrupper. 

Nedan illustreras ett sätt för föreningarna att organisera sin verksamhet (se fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  8 Exempel på ett organisationsschema för en idrottsförening (Berg 2015) 

Samtliga evenemang som ingår i studien har betydande påverkan för föreningens 

ekonomi. Varje event som ingår i studien anlitar mellan 70 och 100 funktionärer 

under evenemangsdagen. För de olika arbetsgrupperna är det återkommande 

samma personer som är aktiva men det stora antalet funktionärer byts ut vid varje 

projektomgång.  

De idrotter som representeras i studien är; fotboll, gymnastik, handboll, inne-

bandy, ishockey, orientering, ridsport och skidor. Tabellen (se fig. 9, s. 32) visar 

svarens fördelning mellan idrotterna, totalt 23 svar.  

Två respondenter har uppgett att föreningen har två huvudsakliga uppgifter. 
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 Fig.  9 Representerade idrotter (Berg 2015). 

 

5.2 Respondenter 

5 personer intervjuades och 16 personer besvarade enkäten. Totalt deltog 21 per-

soner i studien och alla respondenter, både de som intervjuats och de som besvarat 

enkäten, var mellan 36 och 55 år. Av 21 respondenter angav 19 att de började en-

gagera sig i föreningen för att deras barn idrottade. 22 föreningar finns represente-

rad då en av respondenterna företrädde två skilda föreningar. Könsfördelningen i 

de båda undersökningar var 13 kvinnor och 8 män (se fig. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  10 Könsfördelning (Berg 2015) 
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Följande personer deltog i intervjustudien. Alla respondenter i intervjustudien har 

svensk bakgrund. Namn och förening är anonymiserade.  

Louise 

Louise roll i evenemanget är att hon leder en arbetsgrupp och ansvarar för ett spe-

cifikt arbetsområde. Handbollsföreningen har ungefär 200 medlemmar. 

Viktoria 

Den förening som Viktoria representerar har fotboll som sin huvuduppgift och har 

cirka 300 medlemmar. Viktoria är ansvarig för en arbetsgrupp och är styrelse-

ledamot. Hon sitter även som representant från styrelsen i den kommittén som 

arbetar med ett av evenemangen som föreningen genomför varje år.  

Pernilla 

Pernilla är engagerad i fotbollsföreningen både som förälder och har styrelse-

uppdrag. Föreningen har 190 medlemmar. 

Charlotte 

Charlotte är engagerad i två föreningar och har intervjuats utifrån båda, en is-

hockeyförening och en fotbollsförening. Föreningarna har sin verksamhet i 

samma kommun. I ishockeyföreningen har Charlotte rollen som förälder och i 

fotbollsföreningen är hon aktiv i styrelsen och som förälder. Fotbollsföreningen 

har cirka 120 medlemmar och ishockeyföreningen har drygt 200 medlemmar. I 

empirin urskiljs Charlottes svar genom att inom parentes efter namnet skriva vil-

ken av idrotterna som svaret avser.  

Olle  

Olle är projektledare för det aktuella evenemanget i föreningen och föreningens 

huvudsakliga uppgift är handboll. Klubben har cirka 200 medlemmar.  

5.3 Hur sker kunskapsöverföring och vilka faktorer påverkar? 

Kunskapsöverföring sker på olika sätt i de föreningar som ingår i studien. När 

respondenterna berättar hur de upplever att föreningen tar tillvara på den kunskap 

som skapas vid evenemanget framträder flera faktorer. Faktorerna som kan ur-

skiljas är; rutiner och strategier, erfarenhet, tid, inställning till lärande, motivat-

ion, kompetens, erfarenhet och roller.  

5.3.1 Rutiner och strategier 

Resultatet av intervju- och enkätstudien visar att det är ovanligt att det finns ned-

skrivna rutiner och strategier för att arrangera ett evenemang från start till slut. De 

nedskrivna rutiner som finns är i form av mallar och checklistor som används vid 

till exempel schemaläggning av arbetspass. Det senaste året har Pernillas fot-

bollsförening påbörjat ett utvecklingsarbete för att ta fram rutiner och strategier 



  

34 

 

för hur föreningen ska arbeta med event och ta tillvara på de erfarenheter som 

uppstår. Det sker, bland annat genom tydligare information till föräldrarna om 

vilka förväntningar som föreningen har på dem. Informationen är under uppbygg-

nad och kommer att utvärderas under kommande år. Traditionellt sett har ett fåtal 

personer som tagit ansvar för att evenemanget ska genomföras men Pernilla berät-

tar att det pågår ett omfattande dokumentationsarbetet av föreningens arrange-

mang. Det handlar bland annat om inköp, schemaläggning och vad som anses vara 

en styrelsefråga eller inte. Arbetet är ett sätt att säkerställa fungerande rutiner och 

strategier för evenemanget även om nyckelpersoner inte deltar i arbetet menar 

Pernilla. För att underlätta arbetet för styrelsemedlemmar använder styrelsen sig 

av en molntjänst för att dela dokument.  

De rutiner som föreningarna inte har nedskrivet finns inom de personer som har 

lång erfarenhet av evenemanget. Viktoria berättar att det mesta går på beprövad 

erfarenhet och kunskaperna finns hos varje enskild individ. Hon säger att det finns 

en ambition att göra fler checklistor, rutiner och att hon upplever en viss tröghet i 

föreningens kommunikation.  

Att en del inte är benägna att jobba med papper som oss andra. 

Så det är egentligen bara att bestämma att så här gör vi men så 

länge det flyter på och man inte har ett behov så är det ganska 

bekvämt att fortsätta som förut. Så det sker liksom inte. Men det 

är ju vissa som inte ens kan svara på ett sms och som inte svarar 

på mejlutskick. (Viktoria)   

Charlotte (fotboll) berättar att det finns en detaljerad cupmanual med rutiner för 

att underlätta för de som ska genomföra ett föreningsevenemang. I manualen finns 

det rekommendationer och checklistor över planeringsarbete, genomförande och 

efterarbete. Checklistorna är detaljerade och utformade utifrån olika arbetsom-

råden, till exempel kiosk, sekretariat, omklädningsrum och domare. Det finns 

även en tydlig ansvarsfördelning och tidsplan.  

Både Olle, Louise, Viktoria och Charlotte (ishockey) beskriver att det finns ruti-

ner för varje arbetsgrupp men att rutinerna inte är på föreningsnivå. Charlotte 

(ishockey) säger att om det fanns rutiner på föreningsnivå så har rutinerna inte 

kommunicerats till de som arbetar med evenemanget och då är de oanvändbara 

menar hon. 

Av enkätresultatet framgår att det finns stora skillnader i vilka rutiner fören-

ingarna har för att arrangera evenemang. En enkätrespondent skriver att det finns 

tydliga arbetsbeskrivningar om de uppgifter som ska genomföras och vilka föräld-

rar som har ansvar över varje specifikt område. Arbetsbeskrivningarna bidrar till 

att kunskap från tidigare evenemang förs vidare till kommande menar responden-

ten. En enkätrespondent skriver att föreningen borde ta fram rutiner för att under-

lätta för de som arbetar i evenemanget. Det är tungt att starta på nytt varje år sva-

rar respondenten. 
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Att utvärdera evenemanget är ett sätt att ta tillvara på synpunkter och erfarenheter 

och en slutrapport sammanställer och summerar utvärderingarna. Av de 22 före-

ningar som deltagit i studien har tio respondenter uppgett att föreningarna har ru-

tiner och gör någon form av utvärdering av evenemanget. Åtta föreningar genom-

för ingen utvärdering i nuläget och fyra enkätrespondenter känner inte till om det 

görs. Det som skiljer sig mellan föreningarna är i vilket syfte utvärderingen görs, 

vilken målgrupp utvärderingen vänder sig till och vem som är mottagaren av ut-

värderingens resultat.  

Alla intervjurespondenter uppger att utvärderingarnas syfte var att ta reda på hur 

evenemanget kan förbättras till kommande år och att alla utvärderingar görs i nära 

anslutning till evenemanget. Både Pernilla och Viktoria uppger att utvärderingen 

är viktig för att sammanställa det ekonomiska läget. 

Olles förening skickar ut en riktad utvärdering till deltagarna efter avslutat ar-

rangemang. Syftet är att få in förbättringsförslag till kommande evenemang. Vik-

torias förening använder sig av sociala medier och på så sätt söker efter för-

bättringsförslag. I Pernillas fotbollsförening är det styrelsen som genomför och 

svarar på utvärderingen evenemanget och det är även styrelsen som sammanställer 

en slutrapport. 

Av 16 enkätsvar är det 6 personer som svarar att de på något sätt utvärderar eve-

nemanget och att det är både ledare, tränare, deltagare och funktionärer som deltar 

i utvärderingen.  

Alla utvärderingar som föreningarna genomför sker efter avslutat evenemang. I en 

förening är det ledarna som utvärderar evenemanget. I fotbollsföreningen som 

Viktoria representerar samlas alla arbetsgrupper för att göra en analys av arrange-

manget. En anonym enkätrespondent önskar att föreningen genomförde en ut-

värdering för funktionärerna för att på så sätt ta tillvara på synpunkter och för-

bättrings förslag till framtida evenemang.  

Enkätens resultat visar att endast två av respondenter uppger att de använder något 

stöd för utvärderingen, till exempel en mall. Resultatet från intervjustudien visar 

även den att det är ovanligt med stöd vid utvärderingsarbetet. Olle har en mall för 

webbenkäten och som han återanvänder. Han önskar bättre IT-stöd för att under-

lätta arbetet. Den cupmanual som Charlotte (fotboll) refererar till har rekommen-

dationer om hur, när och var dokumentationen ska ske. Föreningen använder sig 

av en gemensam arbetsyta på internet där all dokumentation samlas. Arbetsytan är 

ett värdefullt stöd och kunskapsbank. Väl fungerande dokumentations rutiner är 

även ett sätt att spara tid för kommande arbetsgrupper menar Charlotte. 

På detta sätt får vi en bra dokumentation kring varje genomförd cup  

och en bra kunskapsbank för framtida arbetsgrupper, vilket kommer  

spara mycket tid i planeringsarbetet. (Charlotte fotboll) 
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Knappt 30 procent av föreningarna sammanställer en slutrapport. Det kan handla 

om att styrelsen får en lägesrapport över evenemangets ekonomiska läge, slut-

rapporten kortfattat behandlas i verksamhetsberättelsen eller att rapporten läggs ut 

på lagets hemsida. En respondent uppger att slutrapporten sker som rapportering 

till förbundet. 

5.3.2 Tid 

Allt som underlättar och spar tid för de som arbetar med evenemanget är viktigt 

säger Charlotte (ishockey). Det handlar till stor del om att ta hand om dem som 

arbetar ideellt. Hon berättar att det finns en hög grad av medvetenhet hos is-

hockeyföreningen att föräldrainsatsen är viktiga och att evenemanget inte skulle 

kunna genomföras utan de ideella arbetsinsatserna. Olle menar att det handlar om 

att begränsa föräldrarnas arbetsinsatser så mycket som möjligt. Det gäller att se 

det som en strategi för att föräldrarna ska känna sig motiverade säger han. För-

äldrar som engagerar sig i handbollsföreningens evenemang lägger ned mycket tid 

på planering och genomförande. Minst sju månader före själva evenemanget på-

börjar styrgruppen sitt arbete berättar Olle. Även Viktoria uppger att det handlar 

om ett stort antal timmar som föräldrarna lägger ned i arbetsinsats. Fotbolls-

föreningens arbetsgrupper träffas regelbundet, minst en gång per månad året runt, 

för att sedan intensifieras närmare genomförandet av evenemanget.  

Tidsbrist är en faktor som flera av respondenterna nämner. Ett exempel är att ing-

en förening har upparbetade rutiner eller arbetar systematiskt för att ta tillvara på 

de förbättringsförslag som framförs under evenemanget. Viktoria menar att det 

varken finns tid eller möjlighet att göra det under evenemanget. Istället handlar 

det om att de personer som har ett synpunkter tar ansvar och för det vidare till rätt 

person efter avslutat evenemang.  

5.3.3 Roller 

”Tydliga roller är förutsättningen för att allt ska fungera” svarar en enkät-

respondent. 21 av 22 respondent menar att det finns definierade roller under själva 

evenemanget. Alla vet vad de ska göra och när de ska utföra jobbet.  

Vi har det ju inte nedskrivet på papper. Vi har ju ingen pärm och så. 

Men vi gör ju, tydliga ansvarsroller i projektet alltså.Det gör vi i januarimå-

nad. Att man liksom benar ut vad som ska göras och vilka  

som ansvarar för vad. (Olle) 

Viktoria berättar att under genomförandet av evenemanget finns tydliga roll-

fördelningar. Hon klargör att det inte finns bestämda roller i de arbetsgrupper som 

arbetar en längre tid med projektet. Även Charlotte (ishockey) och Louise menar 

att det finns tydliga roller när själva evenemanget äger rum, ”alla vet vad de ska 

göra” säger Louise. Charlotte (ishockey) berättar att alla vet vad som krävs av 

dem och ansvaret ligger på respektive att informera föräldrarna.  
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5.3.4 Motivation 

Olle anser att förutsättningen för att alla ska känna sig motiverade och delaktiga är 

att det inte finns någon hierarkisk struktur i styrgruppen eller att föräldrarna upp-

lever att de är en ”en bricka i produktionen”.   

När man börjar varje år och undrar hur ska vi göra. Man kanske  

spelar lite dum också. Ja, det finns någonting där att man börjar 

i öppet landskap. Jag kanske vet exakt till 90 procent hur evene 

manget kommer att se ut men folk måste få känna att de får tycka 

till. Folk måste få känna att det fortfarande är öppet och att de  

kan påverka. Det kanske är en framgångsfaktor. (Olle) 

Handbollsföreningen som Olle är engagerad i har inte några större svårigheter att 

anlita föräldrar som funktionärer. Han menar att den motiverande faktorn är att 

personer vill vara delaktiga i ett positivt sammanhang. Det handlar inte om att 

kunna erbjuda ekonomisk ersättning utan mer om att vilja uppleva stämningen 

bland ungdomarna säger Olle.  

5.3.5 Individens kompetens och erfarenheter 

Alla evenemang i studien arrangeras med ideell arbetskraft och arbetet utförs av 

personer som har barn eller själva utövar idrotten. Det vanligaste sättet att rekry-

tera personer till evenemanget är att tilldela föräldrar ett antal arbetspass. I en av 

föreningarna förekommer det att personer som inte har någon koppling till idrotts-

föreningen arbetar under själva arrangemanget.  

När det gäller att tillsätta poster för till exempel en arbetsgrupp förekommer det i 

tre föreningar att personer tilldelas rollen utifrån sin skicklighet eller kännedom 

om området. I Viktoria, Olle och Pernilla föreningar handlar det om att den person 

som har kontakter eller den specifika kunskap som efterfrågas tillfrågas att utföra 

arbetsuppgiften. Det kan handla om att skapa en hemsida eller ha kunskap om 

marknadsföring. Av enkätrespondenterna är det sex personer som anser att det 

krävs någon form av förkunskap för att arbeta med evenemanget tillexempel sek-

retariatkunskap. Respondenterna menar att den typ av förkunskap som krävs för 

att vara funktionär oftast är av enklare slag. Funktionärerna kan läras upp alterna-

tivt få skriftlig information om arbetsuppgifterna. Charlotte (ishockey) svarar att 

det kan behövas köpa in specialistkompetens, till exempel kokerska. Ett enkätsvar 

menar att specialistkompetens i form av banläggare kan vara nödvändigt för att 

kunna genomföra eventet. 

På frågan om föreningen arbetar för att ta tillvara på de erfarenheter som uppstår 

vid själva evenemanget svarade fem enkätrespondenter ja och åtta personer sva-

rade nej. Till frågan fanns ett öppet kommentarsfält där respondenterna fick skriva 

förklaringar till hur föreningen arbetar. Några av kommentarerna grundar sig i att 

ta tillvara på föräldrarna som engagerar sig ”Man är rädd om de personer som är 

glada över att få hjälpa till[…] och ”[…] försöka lära upp föräldrar och aktiva att 
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hjälpa till”. Charlotte (ishockey) förklarar att det handlar om att ta hand om och 

värna om de som ställer upp och arbetar ideellt.  

Det gäller att de ansvariga för evenemanget är öppna för synpunkter anser Char-

lotte (ishockey). De checklistor som används har ursprung i funktionärers syn-

punkter berättar hon. Det gäller även att som arrangör vara lyhörd för publikens 

synpunkter säger Olle. Charlotte (fotboll) menar att alla synpunkter och erfaren-

heter är viktiga för föreningen då de ligger till grund för en reviderad manual.  

Ett vanligt sätt, för de föreningar som ingår i intervjustudien, att ta tillvara på erfa-

renheter och den tysta kunskapen, är att låta samma personer som tidigare år fort-

sätta att arbeta med evenemanget. De erfarenheter som de rutinerade har är värde-

fulla för föreningen och tryggar att arrangemanget genomförs på ett professionellt 

sätt säger både Olle och Viktoria. Endast ett till två avhopp från kärngruppen kla-

rar arrangemanget av. Det får inte vara fler för då hinner inte den nya personen att 

introduceras på ett bra sätt berättar Olle. Viktoria efterlyser mer dokumentation 

för att säkerställa att den tysta kunskapen inte försvinner när personer slutar.  

Det är få föreningar som samarbetar eller har erfarenhetsutbyte med andra före-

ningar inför de aktuella evenemangen. Charlotte (ishockey) tror att det före-

kommer erfarenhetsutbyte med andra ishockeyföreningar som arrangerar ett li-

kande evenemang parallellt. Att samarbete med andra föreningar kan innebära att 

specialistkompetens från andra föreningar involveras svarar en enkätrespondent. 

Erfarenhetsutbytet kan även vara av mer informell karaktär, som i Olles och Per-

nillas föreningar. De uppger att tränarna och ledarna pratar med ledare från andra 

föreningar i deras personliga nätverk och på så sätt skapar erfarenhetsutbyte mel-

lan föreningar. Tre enkätrespondenter uppger att det förekommer erfarenhetsut-

byte med andra föreningar, 12 personer svarar att det inte förekommer och en re-

spondent vet inte (se fig. 11, s.39 ).  
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 Fig.  11 Tabell svarsfördelningen över frågan; Samarbetar ni med fler 

föreningar vid evenemanget?(Berg 2015). 

Pernilla säger att det finns brister i föreningens rutiner att ta tillvara på erfaren-

heter och hon understryker att det pågår ett arbete med att ta fram nya rutiner. 

Tidigare har det handlat om att de som varit engagerade har pratat med varandra 

men att i framtiden kommer föreningens nya rutiner att förbättra kommande ar-

rangemang menar Pernilla. 

Naturligtvis de som har jobbat i föreningen i tio femton år och har  

varit med hela tiden. Det är klart att de har lärt sig saker och de  

pratar med varandra och sprider det väl det lite grann men inte på  

ett systematiskt sätt. (Pernilla) 

En enkätrespondent önskar att föreningen ska börja ta tillvara på erfarenheter som 

skapas under evenemanget. Personen anser att det är tungt att starta på nytt varje 

år och att rutiner skulle underlätta arbetet. Intervjustudien visar att en förening, 

Olles handbollförening, arbetar strategiskt för att se hur andra föreningar arbetar 

och använder det som ett sätt att överföra kunskap. Olle håller sig uppdaterad om 

vad konkurrenterna gör och han samarbetar även med andra föreningar i syfte att 

ta del av deras erfarenheter.  

Kunskapsöverföring sker även mer informellt under själva arbetspassen. Funk-

tionärerna pratar med varandra och delger varandra information och erfarenheter 

säger Pernilla.  

Samarbetar ni med fler föreningar vid evenemanget? 
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5.3.6 Föreningens organisation 

Alla föreningar i studien är organiserade på liknande sätt (se fig. 8, s. 31). Det 

finns en styrelse som ansvarar för föreningen och det är personerna i arbets-

grupperna är de som operativt arbetar med evenemanget.  

De styrgrupper/kommittéer som finns i föreningarna har representanter från sty-

relsen. Det är ett sätt för styrelsen att ha kännedom och insikt i arbetet med eve-

nemanget säger Viktoria. Arbetsgrupperna har möten under planeringsfasen där 

deltagarna rapporterar lägesrapporter, delger varandra erfarenheter av hur arbetet 

går och fungerar berättar Viktoria. Erfarenheter förs sedan vidare genom att grup-

pansvarig träffar styrgruppen i ett annat mötesforum. Syftet med styrgruppsmötet 

är att sprida information vidare till andra i organisationen och dela erfarenheter så 

att arbetet underlättas för alla arbetsgrupper. Viktoria berättar att spridning av 

information och samarbete kan handla om att tillsätta funktionärer. Det finns en 

överenskommelse att de olika arbetsgrupperna inte anlitar varandras funktionärer, 

det vill säga de som redan tillhör någon arbetsgrupp. För att undvika att det sker 

stämmer gruppansvariga av arbetsgruppernas funktionärslistor.  

Ett sätt att delge varandra positiva och utvecklingsbara erfarenheter är att samla 

arbetsgruppen efter avslutat event menar Viktoria. Redan samma kväll, efter av-

slutat arrangemang, räknas intäkterna för att få en bild av hur eventet har gått. Det 

ekonomiska perspektivet är viktigt för föreningen menar hon. Louise berättar att 

det finns en ambition att samla alla för en utvärdering efter avslutat evenemang 

men att det sällan blir av på grund av bristande motivation och tid.  

Att träffas och utbyta erfarenheter genom olika mötesforum är vanligt före-

kommande i de föreningar som deltar i intervjustudien. Alla respondenter uppger 

att de träffas i någon form och utbyter erfarenheter med varandra. Erfarenhets-

utbyte sker i olika typer av möten och på olika nivåer i organisationen.  

5.4 Vilka möjligheter och hinder skapar faktorerna för kunskapsöver-

föringen i mindre idrottsföreningar? 

De faktorer som blir synliga i respondenternas svar skapar förutsättningar och 

möjligheter men även hinder för att kunskapsöverföring ska ske och hur den sker.  

5.4.1 Rutiner och strategier 

Resultatet visar att intervjurespondenterna anser att tydliga rutiner och strategier 

ger förutsättningar för att evenemanget ska vara hållbart. När det finns tydliga 

rutiner och strategier i en förening skapas det möjligheter att ta tillvara på kunskap 

och erfarenhet säger Charlotte (fotboll). Fotbollsföreningen har en detaljerad cup-

manual. Vilket Charlotte anser medför att rutiner och strategier blir en möjlighet 

för att kunskapsöverföring ska ske. Pernillas förening arbetar med att ta fram nya 

rutiner för att säkerställa att föräldrarna vet vad som förväntas av dem. Rutinerna 
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kommer, enligt Pernilla, att underlätta för alla involverade och kvalitetsäkra eve-

nemanget. 

Olle medger att eventet skulle bli mer hållbart genom bra strategier och rutiner 

men han medger att det är en utmaning att tänka långsiktigt.  

Nu planerar vi för 2015 års cup då tänker man att nu är det sista. 

Så man orkar aldrig göra en rutinpärm för det. Det är alltid den 

sista faktiskt. Så har det varit sedan 2007 liksom. Det är märkligt 

men så har det faktiskt varit. (Olle) 

Olle är den ende av respondenterna som ger uttryck för att rutiner inte enbart ska 

ses som positiva utan de kan även vara ett hinder för det ideella arbetet. Han me-

nar att rutiner kan vara en nackdel, ”om allt blir för rutinbundet på fritidsdelen så 

skulle man inte trigga”. Han bedömer att rutiner kan sänka motivationsgraden för 

att arbeta ideellt.  

5.4.2 Tid 

Tidbristen är en allmän och återkommande faktor som skapar hinder för 

kunskapsöverföring för idrottsföreningarna. 

Jag skulle vilja att vi såg över våra rutiner hur vi arbetar med 

evenemanget. Men det verkar som ingen orkar eller hinner  

lägga tid på det. (anonymt enkätsvar)  

Viktoria menar att tidsbristen medför ett hinder att ta tillvara på erfarenheter. Om 

en person slutar riskerar föreningen att förlora värdefull kunskap säger hon. Alla 

respondenter som intervjuades gav uttryck för att bättre rutiner skulle säkra före-

ningens arbete med evenemanget om nyckelpersoner slutade och kunskapen 

skulle stanna i föreningen. Viktoria säger att mycket utgår från principen ”så har 

vi alltid gjort” och att det är fåtal personer som har den mesta av kunskapen. Det 

saknas dokumentation för att säkerställa att kunskapen bevaras inom föreningen, 

menar Viktoria.  

5.4.3 Roller 

Tydliga roller är en förutsättning för att det ska fungera svarar en enkätrespon-

dent. En otydlig rollfördelning får konsekvenser för föreningens arbete säger Per-

nilla. Hon uppger att de nya medlemmarna i styrelsen blev ifrågasatta när de initi-

erade utvecklingsarbetet. Styrelsen har vid ett flertal tillfällen upptäckt att perso-

ner i organisationen fattar beslut som egentligen ska fattas av styrelsen. Pernillas 

förklarar att det handlar om okunnighet om vad som är en styrelsefråga och inte. I 

och med det pågående utvecklingsarbetet kommer det i framtiden finns tydliga 

roll- och arbetsbeskrivningar berättar hon.  
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Att ha tydliga och definierade roller ger möjlighet för föräldrarna att veta vad de 

ska göra och vad som förväntas av dem enligt Charlotte (ishockey). Olle är den av 

respondenterna som ser att en tydlig rollfördelning även kan innebära ett hinder 

för kunskapsöverföringen. Han menar att det kan skapa en känsla av att utebliven 

autonomi.  

5.4.4 Kompetens och erfarenhet 

Olle och Charlotte (ishockey) menar att omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte 

med andra föreningar öppnar upp för möjligheten att utveckla det egna arrange-

manget. Tre enkätrespondenter uppger att det finns erfarenhetsutbyte som sker i 

form av inlånad specialistkompetens och att föreningarna samarragerar evene-

manget.    

När deltagarna utvärderar sina erfarenheter och upplevelser överförs kunskap 

inom föreningen. Olle tycker att utvärderingar ger värdefull information om hur 

evenemanget kan förbättras vilket ger det ett gott rykte. Viktoria berättar att erfa-

renhetsutbyte sker genom olika mötesforum som finns under projektets olika sta-

dier vilket möjliggör effektivisering av projektet och att arbetet underlättas.  

Individers kompetens, brist och/eller avsaknad av kompetens är både hinder och 

möjlighet för föreningarna enligt resultatet. Olle handplockar personer utifrån 

kompetens för att säkerställa kvaliteten i evenemanget. Viktoria menar att det 

finns personer som saknar rutin för att utföra arbetsuppgifter inom ramen för 

eventprojektet vilket medför att brist på kompetens blir ett hinder för kunskaps-

överföring.  

5.5 Sammanfattning av resultatet 

De faktorer som respondenterna upplever påverkar kunskapsspridning mellan 

eventprojekt är; tid, rutiner, strategier, roller, motivation, erfarenhetsutbyte, kom-

petens och erfarenhet.  

Faktorerna påverkar kunskapsspridningen, skapar hinder och möjligheter. När 

motivationsgraden sänks kan det skapa hinder som försvårar möjligheten att ta 

tillvara på erfarenheter hos funktionärer. Bristen på tid och kompetens är ytterli-

gare faktorer som påverkar kunskapsöverföring i mindre idrottsföreningar. De 

möjligheterna som faktorerna ger upphov till är att tydliga rutiner, strategier och 

rollfördelningar ökar hållbarheten för evenemanget. Genom att garantera kompe-

tensen hos en funktionär säkrar det kvaliteten på evenemanget. Att samarbeta med 

andra underlättar arbetet och skapar förutsättningar för att evenemanget ska få ett 

gott rykte. 
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Figur 12 (s. 43) visar vilka faktorer som respondenterna uppger påverkar kun-

skapsöverföring mellan eventprojekt. Storleken och placeringen synliggör respon-

denternas svar om hur frekvent faktorerna inverkar på kunskapsöverföringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  12 Faktorer och dess grad av påverkan (Berg 2015) 
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6 Analys 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som påverkade kunskaps-

överföringen mellan föreningarnas eventprojekt och vilka hinder och möjligheter 

som faktorerna medförde. Forskningsfrågorna är utgångspunkten för analysen. 

Kapitlet kommer att analysera det empiriska materialets resultat utifrån de teorier 

som presenterats i tidigare kapitel och som ligger till grund för studien. 

6.1 Hur sker kunskapsöverföring? 

Resultatet av studien gav en bild av hur föreningarna hanterar den kunskap som 

uppstår i samband med ett evenemang. Resultatet analyseras med hjälp av Björ-

kegrens (1999) och Söderlunds och Tells (2001) modeller för kunskapsöverföring. 

Modellerna är: Söderlunds och Tells (2001) modeller om kodifierings- och pers-

onaliseringsstrategin, kunskapsöverföring som process (se fig. 7, s. 22) och kun-

skapstyper (se fig. 3, s. 15) samt Björkegrens (1999) modell om kunskaps-

överföring som process (se fig. 6, s. 20) eller kopiering (se fig. 5, s.19) och unika 

eller repetitiva projekt (se fig. 4, s. 17).  

6.1.1 Kunskapstyper och strategier för kunskapsöverföring  

Resultatet har analyserats utifrån strategier för kunskapsöverföring, kunskapstyper 

och processerna kodifiering, artikulering, institutionalisering och internalisering. 

Resultatet visar att de vanligaste kunskapstyperna är personlig kunskap och med-

veten kunskap. Det stämmer överens med Söderlund och Tells (2001) tankar om 

vilken kunskapstyp som är mest framträdande i projektintensiva organisationer. 

Alla intervjurespondenter medger att det finns en vetskap om att den tysta och 

personliga kunskapen är viktig för föreningen men att det saknas systematiska och 

strukturerade arbetssätt för att ta tillvara på den tysta och personliga kunskapen. 

Resultatet i studien visar att i mindre idrottsföreningar, där arbetet sker ideellt, 

finns det en stor risk att den personliga och tysta kunskapen förblir personlig och 

tyst. Charlotte (ishockey), Pernilla, Louise, Olle och Viktoria är medvetna om att 

den tysta kunskapen är värdefull och att det behövs rutiner, strategier och doku-

mentation som säkerställer att den kunskap inte försvinner när personen slutar. 

Det finns inget nedskrivet. Det finns ingen manual. Det finns inget 

som säger att det här gäller för den här cupen. Tyvärr så tror jag 

att svagheten i föreningen är att om XX skulle sluta, om jag skulle  

sluta och någon mer då är vi illa ute. […]Det är personbundet  

mycket, rakt igenom. (Olle) 

Olles berättelse om styrgruppens arbete tyder på att det finns en hög grad av med-

vetenhet av den tyska kunskapens betydelse för eventet. Styrgruppen har påbörjat 

ett strukturerat arbete för att främja överföringen av den tysta och personliga kun-

skapen. För att uppnå artikuleringsprocessen arbetar styrgruppen systematiskt 

med strategier så att nya styrgruppsmedlemmar lär av de som redan har erfarenhet 
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av eventprojektet. De individer som har rutin behöver uttrycka sina erfarenheter i 

ord för de nya vilket medför att kunskapen blir medveten för fler. De nya kan ta 

till sig kunskapen och blir på så sätt inskolade i projektet vilket kan liknas med ett 

slags mentorskap. Den personliga och individuella kunskapen har en möjlighet att 

utvecklas till att bli institutionell kunskap, det vill säga social och tyst i form av 

oskrivna regler (Söderlund och Tell 2001).  

Resultatet visar även en bild av att föreningarnas kunskapsöverföring har fokus på 

två kunskapstyper, den personliga tysta kunskapen och den medvetna explicita 

kunskapen. Det finns en förening som ser kunskapen som social och explicit. Fi-

gur 13 är ett sätt att illustrera hur de respondenter som deltog i intervjustudien 

anser vilken av kunskapstyperna som är vanligast inom deras förening. Varje cir-

kel motsvarar en förening och placeringen av cirkeln är efter en egen tolkning av 

resultatet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  13 De vanligaste kunskapstyperna (Berg 2015). 

Det är mest frekvent att kunskapsöverföringen sker mellan de två kunskaps-

typerna personlig och medveten kunskap. Fem av de sex intervjurespondenternas 

svar går att härleda till personlig och medveten kunskap. Artikulering och delvis 

kodifiering är de vanligaste processerna för hur kunskapen överförs mellan pro-

jekt och till andra individer. En av föreningarna är på väg att utveckla en mer tyd-

lig kodifieringsprocess än vad föreningen haft tidigare. Det handlar om Pernillas 

förening som genom sitt utvecklingsarbete går mer mot att kunskapen ska vara 

explicit och objektifierad. Charlottes (fotboll) förening är den förening som har 

tagit kunskapen från personlig till medveten. Det resulterar i att den objektifierade 

kunskapen blir den vanligaste kunskapstypen i kunskapsöverföringsprocessen. 

Individer delger varandra sin kunskap genom att berätta om sina erfarenheter vid 

olika mötesfora. Det kan vara informella eller formella möten. Genom att artiku-

lera sin kunskap blir den medveten för både individen själv och för andra. I alla 

föreningar sker en mindre process av kodifiering, dokumentation av kunskapen. 
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Den cykliska process som modellen avser att åskådliggöra försvagas för de flesta 

föreningarna när det kommer till objektifierad kunskap. En enkätrespondent upp-

ger att föreningen tar hjälp av expertis vid evenemanget. Det skulle kunna ses som 

objektifierad kunskap då den bygger på extern kunskap. Den objektifierade kun-

skap som föreningarna har är övervägande intern och består av mallar, manual 

och checklistor som föreningarna har tagit fram. Mallarna är framtagna av beprö-

vad erfarenhet och dokumenteras för att föras vidare till kommande evenemang.  

Den institutionaliserande kunskapen präglas av ”så här har vi alltid gjort” och är 

social. Viktoria är den respondent som uttrycker sig i termerna ”så har vi alltid 

gjort” och det handlar om att enskilda individer har den största delen av informat-

ionen och kunskapen. 

Resultatet visar att det finns olika synsätt på hur kunskap ska hanteras i en idrotts-

förenings organisation. Några föreningar i studien kan antas använda sig av kodi-

fieringsstrategin eftersom den explicita kunskapen tas tillvara genom utvärd-

eringar som sedan ligger till grund för mallar och checklistor. Pernillas fotbolls-

klubb arbetar med att dokumentera och lagra kunskapen i mallar och informat-

ionsmaterial vilket stämmer överens med kodifieringsstrategin. Enligt strategin 

ska alla i en organisation ha tillgång till samma kunskap (Jonsson 2012). Även 

fotbollsföreningen som Charlotte representerar dokumenterar och lagrar kunskap 

så att den blir tillgänglig för fler i organisationen. För att underlätta och tydliggöra 

kunskapsbanken har de en gemensam arbetsyta på internet.  

Tidsbrist är orsaken till att det är vanligt att mindre föreningar utgår från kodifie-

ringsstrategin och ser på kunskapsöverföring som något som kan kopieras till 

andra. Personaliseringstrategin förutsätter att kunskap sprids genom socialt sam-

spel och dialog mellan medlemmarna. Det är tidskrävande och tiden är svår att 

hitta i en organisation där arbetet sker med ideella krafter.  

Olika mötesfora, både informella och formella, beskrivs i studien. Resultat visar 

även att i de forumen deltar endast en mindre andel av evenemangets funktion-

ärer. De flesta funktionärer deltar endast under själva evenemanget och inte i för- 

och efterarbetet vilket medför ett hinder för att ta tillvara på kunskaper och erfa-

renheter som bildas.  

Pernillas förening har påbörjat ett arbete att upprätta rutiner för att säkerställa 

kunskapsöverföring. Personer som har kompetensen att strukturera och organisera 

föreningens erfarenheter, som till stor del är personlig och tyst kunskap, deltar i 

utvecklingsarbetet. Att det är vanligt förekommande att en organisations kunskap 

finns inom individen stämmer överens med Awad och Ghaziri (2008) tankar. De 

hävdar att så mycket som 95 procent av en organisations kunskap finns hos indi-

viden.  



  

47 

 

Då alla föreningarna i studien använder sig av samma projektgrupp och projekt-

uppgift vid varje projektomgång finns det ett behov att göra den tysta och person-

liga kunskapen medveten för framtida projekt. Pernilla säger att föreningen har 

varit mindre bra på att systematiskt ta tillvara på den personliga kunskapen. De 

personer som har erfarenhet pratar med andra och på så sätt sprider kunskapen. 

För att säkerställa att erfarenheter sprids, så måste erfarenheter från de evenemang 

som föreningen arrangerar dokumenteras säger hon. Genom dokumentationen ska 

andra som arbetar med kommande event dra lärdomar och på så sätt säkerställa 

kvaliteten menar Pernilla.  

Kunskapsöverföring handlar om så mycket mer än de strategier som hjälper orga-

nisationen att överföra kunskapen inom organisationen. Det som behövs är även 

ett mått av förståelse och en medvetenhet om vilka processer som hjälper till i den 

utvecklingen. Både Söderlund och Tell (2001) och Björkegren (1999) har mo-

deller som beskriver hur en process för kunskapsöverföring kan tolkas.  

Det finns flera modeller som beskriver kunskapsöverföring som en process. Björ-

kegren (1999) (se fig. 6, s. 20) och Söderlund och Tell (2001) (se fig. 7, s. 22) 

visar i sina modeller hur kunskapsöverföringsprocesserna sker. Jag kommer att 

använda mig av de två modellerna, Björkegrens samt Söderlund och Tells, för att 

titta närmare på hur föreningarnas kunskapsöverföringsprocesser går till.  

6.1.2 Kunskapsöverföring som kopiering 

Att överföra kunskap från en individ till en annan kan tolkas utifrån två perspektiv 

att det görs som en process eller genom att kopiera kunskapen. Att kopiera kun-

skap innebär att alla i organisationen har tillgång till samma kunskap och kun-

skapen ses som explicit och kodifierad. När kunskapsöverföring sker genom en 

process har mottagaren av kunskapen möjlighet att påverka och omarbeta kun-

skapen (Björkegren 1999). Resultatet i studien visar att det finns inslag av både 

perspektivet kunskap som kopiering och kunskap som process. Checklistor kan 

vara ett sätt att kopiera kunskap men även ett sätt att se kunskapsöverföring som 

en process.  

Vid en analys med hjälp av Björkegrens (1999) modell (se fig. 5, s. 19) om kun-

skapsöverföring liknar Pernillas fotbollsförenings syn på erfarenhetsutbyte mer 

som kopiering av kunskap än som en process. Kunskapskopiering har som grund 

att all kunskap är explicit och kan dokumenteras vilket Pernillas förening efter-

strävar. Kunskapskopiering ser inte kunskapsöverföring som en social process. 

Dokumentationsarbetet kan ses som att styrelsen antar rollen som sändare och 

föräldrar blir passiva mottagare (se fig. 5, s. 19). Den enskilde individen som tar 

del av checklistorna i Pernillas förening har liten möjlighet att påverka utformning 

då det är styrelsen som arbetar fram checklistorna. Här blir checklistorna ett sätt 

att kopiera kunskap, från styrelsen till funktionärer.  



  

48 

 

I Pernillas förening finns perspektivet kopiering vid kunskapsöverföring. Det 

handlar om att detaljerat dokumentera så att andra kan ta del av dokumentationen. 

Det finns inget inslag som tyder på att mottagaren är med och processar om de 

nya rutinerna. Utan det handlar om att ta tillvara på den kunskap som finns och 

sedan omvandla den med hjälp av kodifiering till ny kunskap som fler i organisat-

ionen har nytta av.  

6.1.3 Kunskapsöverföring som process 

De två perspektiven, process och kopiering, är viktiga för hur en organisation ser 

på kunskapsöverföringsprocessen. Processperspektivet inkluderar både sändaren 

av informationen och mottagaren (se fig. 6, s. 20). Kunskapskopieringen förut-

sätter att kunskapen kan kodifieras genom dokumentation (se fig. 5, s.19). Det 

perspektiv som är det mest gynnsamma för en organisation är att se kunskaps-

överföring som ett socialt fenomen, individen spelar en central funktion och alla i 

en organisation delaktiga och skapar kunskap (Antoni 2003; Albinsson 1998, 

Jonsson 2012; Söderlund & Tell 2001; Wenell 2001; Awad & Ghaziri 2008, 

Senge 1995). Det är viktigt för organisationen att se lärandet som en helhet (Senge 

1995).  

Björkegrens modell (se fig. 6, s. 20) om kunskapsöverföringsprocessen är en an-

vändbar modell för hur studiens föreningar arbetar med att ta tillvara på kunskap-

en i eventprojekt. Ett exempel är när Louise (A) utvecklar rutiner för hur hon som 

gruppledare ska informera de funktionärer som ska arbeta under själva evene-

manget. Under arbetet har hon kontakt med kommunen för att hyra matsalen. Det 

uppstår en situation som Louise inte har varit med om tidigare. Hon använder sig 

av tidigare erfarenheter och kunskap om området för att lösa situationen. Lärdo-

marna som Louise tar med sig från händelsen med kommunen delar hon sedan till 

arbetsgruppernas representanter (B) på ett möte. Louise delar med sig (kunskaps-

överföring) av sina erfarenheter och sin kunskap till de övriga gruppansvariga (B). 

Genom att andra gruppansvariga har egna erfarenheter tolkar och omvandlar de 

kunskapen. I processen är det viktigt att både A och B testar och aktivt lär sig av 

den nya kunskapen. Kunskapen som bildas har betydelse för hela arbetsgruppen 

och inte bara för Louise som individ. De andra gruppansvariga använder sig av 

Louise erfarenheter när de hamnar i en liknande situationer. Louise erfarenheter 

blir då en angelägenhet för hela organisationen och inte bara för Louise som en-

skild individ.  

Arbetet med att ta tillvara på erfarenheter i Charlottes fotbollsförening kan analy-

seras utifrån Söderlunds och Tells (2001) modell Processer för kunskapsöverfö-

ring (se fig. 7 s. 22). Analysens händelseförlopp numreras för att det ska vara lät-

tare att följa och sammanställs i en egen figur. (se fig. 14, s. 50). 

Jag utgår från att grunden till den detaljerade cupmanualen är kodifierad och do-

kumenterad kunskap från tidigare arbete med event (1). När personer (här kallad 
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Lisa i exemplet) i de olika arbetsgrupperna får ta del av cupmanualen behöver de 

diskutera och analysera hur de kan omsätta de riktlinjer och rutiner som cupmanu-

alen menar att de ska använda. Institutionaliseringsprocessen (2) innebär att det 

finns olika strategier som hjälper till att sprida manualen till berörda personer i 

projektet, de personer som behöver ha kunskap om de nya rutinerna. Ibland be-

hövs det utbildningar för att de nya rutinerna ska fungera i arbetsgrupperna. Ett 

gemensamt språk tar form. Alla i arbetsgruppen känner till hur rutinerna ska följas 

och vad som ska göras. Kunskapen blir institutionell kunskap (3). Den är social 

och används rutinmässigt och ersätter de tidigare riktlinjerna.  

Det uppkommer ständigt nya utmaningar i ett projekt. När de nya rutinerna an-

vänds uppstår det situationer som arbetsgruppen eller enskilda individer behöver 

lösa. Genom att testa olika lösningar kommer Lisa eller arbetsgruppen fram till 

nya lösningar som efter en tid blir rutinmässiga och används av individen. De nya 

erfarenheterna blir så självklara även för den enskilde individen (Lisa) att hon inte 

är medveten om dem. I internaliseringsprocessen (4) kan kunniga personer vara 

ett stöd. Lisa tar hjälp av personer med erfarenhet i sin omgivning. 

Lisa fortsätter arbetet och reflekterar inte så mycket över att det finns saker som är 

betydelsefulla för fler som arbetar i arbetsgruppen. Den tysta och personliga kun-

skapen (5) är självklar och omedveten fram tills någon ifrågasätter hur eller varför 

personen gör på det sättet. Lisa måste då sätta ord på sin erfarenhet. Genom att 

artikulera (6) och utbyta sina erfarenheter med andra blir kunskapen medveten 

även för Lisa (7). För att fler ska kunna ta del av Lisas erfarenheter behöver hen-

nes kunskap, som endast är uttryckt i ord, nu även dokumenteras, kodifieras (8) 

och bearbetas. Det kan handla om att Lisa i en utvärdering av evenemanget, berät-

tar om sina erfarenheter och när utvärderingarna sammanställs och lagras blir en 

viktig kunskapsbank för styrgruppen. Den kunskapsbank ligger sedan till grund 

för att uppdatera och revidera cupmanualen. Lisas kunskap har blivit artikulerad 

och sedan kodifierad genom dokumentation. Kunskapen har gått från att ha varit 

personlig och omedveten till medveten kunskap för Lisa för att sedan bli objekti-

fierad kunskap (9) som alla har tillgång till. Den reviderade cupmanualen kommer 

vid nästa projektperiod att bearbetas av arbetsgruppen och de nya rutinerna ska bli 

allmänna och naturliga att använda för alla i arbetsgruppen (10). Den cykliska 

kunskapsöverföringsprocessen fortsätter att bidra till att utveckla fotbolls-

föreningens arbetssätt i eventprojekt. 
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 Fig.  14 Exempel på kunskapsöverföring i en mindre idrottsförening med ideell ar-

betskraft enligt Berg (2015). 

Kunskapsöverföring som process innebär delgivning av erfarenheter genom dia-

log och social interaktion. I undersökningens föreningar finns det inslag av infor-

mella och formella möten. Konsekvensen av tidsbrist blir att det är ett fåtal perso-

ner som träffas och utvärderar evenemanget. Det kan få negativa effekter på kun-

skapsöverföringen då både informella och formella mötesplaster är viktiga enligt 

Wenell (2001).  

Att skapa de arenor som behövs för att bygga relationer och för att kunskaps-

överföring ska ske är utmaningar för föreningarna. Större organisationer använder 

sig ofta olika IT-lösningar för att systematisera och dokumentera kunskapen 

(Awad & Ghaziri 2008). Studien visar att de mindre idrottsföreningar inte har 

tillgång till tekniska och avancerade IT-lösningar som skulle kunna underlätta 

erfarenhetsutbyte. De tekniska hjälpmedel som finns är till exempel Office-mallar, 

och i två fall en gemensam molntjänst. Endast en förening, Charlotte (ishockey) 

nämner föreningens hemsida som ett sätt att förmedla information. De övriga re-

spondenterna nämner inte hemsidor som ett verktyg för kunskapsöverföring, vil-

ket i sig inte behöver innebära att föreningarna inte använder hemsidor för sprid-

ning av föreningsinformation.  

Pernilla berättar att det många gånger handlar om att de som arbetar i eventet pra-

tar med varandra. Vägen till kunskap baseras då på informella kontaktvägar och 

inte på de formella möten som den struktur som Viktoria med flera berättar om. 

Att de fysiska och formella mötesforum har betydelse för att kunskapsöverföring 

ska ske är tydligt bland de föreningar som undersökts. Genom att skapa utrymme 

för att utbyta erfarenheter, där individer träffas såväl formellt som informellt är, 

enligt Wenell (2001), viktigt för att lärande ska ske. 

Föreningarna i studien arbetar på olika sätt för att den personliga och tysta kun-

skapen ska bli tillmedveten. Det kan göras genom att skapa olika mötesforum. 

Samtliga intervju respondenter berättar att föreningen har mer eller mindre regel-
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bundna möten för de olika arbetsgrupperna. Syftet är att deltagarna ska träffas och 

informerar varandra och delge varandra erfarenheter (se fig.15). Viktoria berättar 

att arbetsgrupperna har möten under själva projektperioden och att det även finns 

möten med samma syfte mellan projektperioderna. Det är ett sätt att föra kunskap 

vidare mellan projekten. Figur 15 är en beskrivning, utifrån min tolkning, på hur 

kunskapsöverföring går till genom mötesforum i den fotbollsförening som Vikto-

ria är engagerad i. Det gäller möten under planeringsfasen och efter avslutat event. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  15 Kunskapsöverföring genom mötestyper (Berg 2015). 

Kugghjulen i figuren Kunskapsöverföring genom mötestyper (se fig. 15) sym-

boliserar de olika mötesformerna och att de är sätt för organisationen att ta tillvara 

på kunskap som uppstår i samband med ett specifikt event. Alla delar är viktiga 

och påverkar varandra. Kugghjulen bildar en helhet vad gäller kunskapsspridning 

inom och mellan projekt.  

Att träffas och samtala är en viktig del i artikuleringsprocessen. Ett sätt, som inte 

behöver vara ekonomiskt kostsamt för föreningen, är att skapa arenor där med-

lemmarna kan träffas och delge varandra information och erfarenheter. Jonsson 

(2012) menar att kunskapsöverföring handlar i högsta grad om relationer, att träf-

fas och samtala både före, under och efter projektet. Intervjurespondenterna vitt-

nar om att medlemmarna behöver träffas för att diskutera hur de kan minska ar-

betstimmarna men det sällan finns inte tid till det. Tiden blir en utmanande faktor 

för de mindre idrottsföreningarna. Det riskerar att bli en ond cirkel där tidsfaktorn 

är avgörande.  

För ideella projekt kan informationsspridning vara en utmaning. Den detaljerade 

manualen (Charlottes fotbollsförening) är ett tydligt exempel på att kodifiering 

som strategi som behöver spridas i föreningen. Informationsspridning om till ex-

empel checklistor skulle vara en projektledares uppgift. I mindre och ideella id-

rottsföreningar är det inte självklart att det finns en utnämnd projektledare utan det 

är personer som tar på sig ansvaret att sammankalla arbetsgruppen eller styrgrup-

pen. 
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För arbetet i Olles handbollsförening handlar det tydligt om att använda kodi-

fieringsstrategins fördelar. Varje arbetsgrupp får en dokumentmapp från styr-

gruppen som innehåller kartor, checklistor och annat informativt material. Led-

arna i varje arbetsgrupp kompletterar sedan informationsmappen med relevant 

information och upplyser funktionärerna. Processen kan jämföras med att utveckla 

en projektmetodik, vilket Söderlund och Tell (2001) menar är en strategi för kodi-

fiering. Den cupmanual som Charlottes fotbollsförening har tagit fram kan i det 

här fallet vara en form av handbok. Manualen är detaljerad och bygger på erfaren-

heter från tidigare event. Cupmanualen revideras varje år efter avslutat arrange-

mang och på så sätt fungerar kodifieringsstrategin på ett gynnsamt sätt. I både 

Olle och Charlottes (fotboll) föreningar handlar det om att det är individuell och 

medveten kunskap som dokumenteras.  

Utvärdering är ett redskap för att få in erfarenheter från ett event eller projekt. I 

studien ställdes det frågor om det förekommer någon utvärdering och/eller slut-

rapportering i samband med evenemanget. Viktorias förening är den klubb som 

involverar fler än en målgrupp i utvärderingen. Föreningens utvärderingsarbete 

riktar sig både externt och internt. De efterfrågar publikens synpunkter, alla ar-

betsgrupper som är involverade i evenemanget träffas och styrgruppen utvärderar 

sedan eventet tillsammans med styrelsen. Styrelsen bearbetar sedan utvärdering-

arna för att ha som underlag till kommande evenemang. Utvärderingarna är kodi-

fierad medveten individuell kunskap. Figur 16 visar min tolkning av hur utvärde-

ringen kan ses som ett verktyg för kunskapsöverföring och som en del i en ut-

vecklingsprocess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.  16 Process för kunskapsöverföring (Berg 2015). 

Studiens genomgående mönster är att alla utvärderingar görs efter avslutat evene-

mang. Ingen förening genomför en utvärdering under planering- eller genom-

förandefasen. I det läget har deltagarnas energi och ork sjunkit rejält menar Stjern-

berg et al (2008). Min analys är att det kan vara extra tydligt att orken och energin 

är slut i projekt som drivs av ideella arbetskrafter. Att arbeta i projektet gör alla på 

sin fria tid. Både Jonsson (2012), Wenell (2001) och Hansen (1999) poängterar att 

individens motivation är en viktig faktor för kunskapsöverföring. För föreningar 
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med ideell arbetskraft handlar det till stor del om att motivera individer att ställa 

upp och arbeta i projektet över huvudtaget. Studien visar att respondenterna anser 

att det är viktigt att vårda relationen till föräldrarna som arbetar ideellt. Det hand-

lar om att värdera föräldrarnas insats och underlätta deras arbete. De flesta som 

arbetar ideellt är föräldrar och det i sig är ett incitament för att ställa upp i före-

ningsarbetet (Patriksson & Wagnsson 2004). Det kan innebära att föräldrar mer 

eller mindre blir ditkommenderade. En av föreningens utmaningar blir att hålla 

föräldrarnas motivation uppe tills evenemanget är genomfört. Det kan även med-

föra en svårighet att uppmana föräldrarna att lägga ytterligare tid på att överföra 

erfarenheterna till kommande evenemang.  

Enligt en enkätrespondent ligger ansvaret för kunskapsöverföring på enskilda in-

divider. Det är upp till varje enskild individ att föra erfarenheter vidare och ingen 

föreningsrepresentant arbetar för att det ska ske. Kunskapsöverföring blir då bero-

ende av enskilda individers vilja och motivation av att lära ut. Det är viktiga 

aspekter för kunskapsöverföring enligt Hansen (1999). 

Ur perspektivet att det är angeläget för en organisation att skapa förutsättningar 

för kunskapsspridning är det än viktigare för föreningar där arbetet baseras på fri-

villighet och är ideellt. Det handlar om föreningens utveckling och överlevnad. 

Tidigare i uppsatsen har det skrivits om tiden som en viktig faktor för föreningars 

överlevnad. Genom att till exempel använda sig av artikuleringsprocessen för att 

överföra kunskap minimeras risken för dubbelarbete och minskar antalet arbets-

timmar.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att det finns inslag av att förstå kunskaps-

överföring både process och som kopiering i studiens föreningar. Den tysta per-

sonliga kunskapstypen är den mest frekventa. Den bild av hur kunskapsöverföring 

sker i studiens föreningar visar att det finns skillnader i vilken kunskapstyp som är 

mest frekvent och hur processerna går till.  

Genom att använda Söderlund och Tell (2001) och Björkegrens (1999) modeller 

skapades en bild av hur föreningarnas kunskapsöverföringsprocesser ser ut och 

vilka faktorer som påverkar processerna. Faktorerna skapar i sin tur hinder och 

möjligheter för hur föreningen tar tillvara på kunskap som uppstår i eventprojekt. 

6.2 Vilka faktorer påverkar kunskapsöverföring i eventprojekt och 

vilka hinder och möjligheter skapar faktorerna? 

Resultatet pekar på att det finns ett flertal faktorer som påverkar hur en förening 

arbetar med kunskapsöverföring i och mellan eventprojekt. Respondenternas svar 

visar att motivation, rutiner, strategier, erfarenhet, tid, inställning till lärande, 

utbyte av erfarenheter, roller, förkunskaper, föreningens organisation och kompe-

tens påverkar hur kunskapsöverföringen sker. Respondenterna har även i sina be-

skrivningar av föreningens arbete berättat om vilka hinder och möjligheter som 

faktorerna bidrar till.  
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Resultatet av de faktorer, som respondenterna ansåg påverkade, kommer att ana-

lyseras med hjälp av de teorier och fakta som presenterats i studien. En analys av 

vilka hinder och möjligheter som faktorerna skapar kommer att göras i samband 

med respektive faktor. 

6.2.1 Motivation 

Motivation att lära nytt och att lära ut är en viktig faktor som påverkar kunskaps-

överföringsprocesserna. Är individen motiverad och vill att projektet ska bli bra 

och utvecklas är chansen större att personen delar med sig av sina erfarenheter. 

Hansen (1999), Wenell (2001) och Jonsson (2012) betonar motivation som en 

viktig faktor för kunskapsöverföring. 

Olle menar att det är viktigt att personerna känner sig delaktiga. Delaktighet på-

verkar en individs motivation anser han och han säger även att den rätta attityden 

är viktig för att kunskapsöverföring ska ske. Motivationsnivån kan bli låg om in-

divider upplever att de har blivit beordrade att arbeta ideellt eller om individen 

upplever osäkerhet över vad som förväntas. Faktorerna bidrar då inte till att öka 

motivationsgraden. Resultatet visar tydligt att personer behöver veta vad som ska 

göras, vad som förväntas, när, hur och varför. Mallar, checklistor och informat-

ionsträffar är verktyg som används för att informera föräldrarna så att de känner 

sig säkra på sin uppgift. Graden av motivation blir ett verktyg och en möjlighet 

för att kunskapsöverföringen ska ske, hur uppdraget utförs och med vilken inställ-

ning och attityd. Hansen (1999), Wenell (2001) och Jonsson (2012) anser att ovil-

jan eller avsaknad av motivation till att utveckla, förändra eller brist på incitament 

har betydelse för kunskapsöverföring.  

För mycket rutiner och strategier kan skapa känslan av utebliven autonomi, själv-

ständighet, vilket kan hindra att kunskapsöverföringen sker. Motståndet till nya 

rutiner som de erfarna styrelsemedlemmarna i Pernillas förening fick uppleva kan 

antas bottna i att personer som tidigare varit beslutsfattare inte fick vara med och 

bestämma i lika hög grad som tidigare.  

6.2.2 Roller 

En individs roll i ett eventprojekt påverkar hur hen ser på erfarenhetsutbyte och 

kunskapsöverföring. För att en individ ska dela med sig av sin kunskap är det en 

fördel om kunskap ses som kontextuellt. Förstår inte individen sin roll i projektet 

är det mindre troligt att individen delar med sig av sin kunskap.  

Resultatet i studien pekar på att respondenterna är överens om att tydliga roller är 

viktigt för att alla ska veta vad som förväntas av dem. När det gäller det ideella 

engagemanget i idrottsrörelsen kan jag se att det är vanligt att personer antar flera 

roller. Det kan vara rollen som aktiv utövare, förälder, ledare, styrelsemedlem och 

ansvarig för ett arbetsområde i ett eventprojekt. Vid en jämförelse med SCB 

(2014a; 2014b) statistik över antalet aktiva och antalet medlemmar i en idrotts-
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förening finns det stora skillnader. Antalet medlemmar utgör 2,3 miljoner
3
 perso-

ner medan antalet aktiva är 960 000 personer. De personer som inte är aktivt utö-

vande har någon annan funktion i föreningen. Många av individerna arbetar ideellt 

vilket kan skapa möjligheter men även utmaningar.  

I temporära organisationer är det vanligt förekommande att bortse från den tradit-

ionella hierarkiska organisationsstrukturen (Eliasson 2009) vilket Pernilla har fått 

uppleva. Pernilla har mindre positiva erfarenheter av att personer antar flera roller 

i en förening. Det handlar i det fallet om individer som tidigare varit styrelsemed-

lem fortsätter att agera utifrån den tidigare rollen trots att personerna inte har kvar 

de uppgifterna. Bland annat kan det påverka föreningsandan och kulturen men 

även hur föreningen uppfattas externt. 

När rollerna flyter i varandra kan det vara svårt att avgöra vem som har det hu-

vudsakliga ansvaret. Olle beskriver sitt arbete som ansvarig för evenemanget som 

slitsamt och att han har många olika uppgifter som han ska genomföra. När eve-

nemanget startade 2007 tog Olle medvetet på sig flera olika roller. Under årens 

lopp har han insett att han behöver delegera arbetet för att eventet ska utvecklas 

och bli så bra som han önskar. Utvecklingsarbetet i eventprojektet har därför 

handlat mycket om att ta fram rutiner och checklistor vilket gynnar tillsättandet av 

roller. Rutinerna tydliggör vad som ska göras och vem som ska utföra uppgiften.  

Alla intervjurespondenter framhäver att det är betydelsefullt med tydliga roller för 

att ett eventprojekt ska kunna genomföras. För att skapa trygghet och stabilitet i 

projektgruppen är det viktigt att alla ska veta vad de ska göra.  

6.2.3 Tid 

I ett eventprojekt är tiden konstant och det finns sällan några möjligheter att på-

verka när evenemanget ska levereras (O'Toole 2000). När det gäller ett projekt 

som drivs med hjälp av ideell arbetskraft påverkar tiden ur ytterligare en dimens-

ion. Det är den tid som individer lägger ned av sin fria tid och hur den värderas. 

Tiden är alltså en viktig påverkansfaktor men även förknippad med stora utma-

ningar, hinder för föreningarna. Hur tiden påverkar en person är mycket individu-

ellt. I studien framkommer olika sätt att hantera det faktum att tiden är en känslig 

faktor. Tiden kan ses ur flera dimensioner och hur den kan påverka eventets sår-

barhet och föreningens arbete med kunskapsöverföring. 

Riksidrottsförbundets (2014) undersökningar visar att en tiondel av alla som arbe-

tar ideellt i en idrottsförening gör det mer än 30 timmar per månad vilket mot-

svarar nästan 20 procent av en heltidstjänst. Fritiden är begränsad och att allt fler 

föräldrar känner en tidspress anser Karp (2000). Studien behandlar inte föräld-

rarnas upplevelse av tidspress men respondenterna pratar i termer om att ”måna 

om att de ställer upp” vilket gör att jag kan tolka tidaspekten ur fler perspektiv. 

Intervjurespondenterna beskriver alla att tiden är en bristvara och en faktor som 

                                                      
33 Sifforna avser personer 16 år och över (SCB 2014). 
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påverkar arbetet med kunskapsöverföring mellan eventprojekten. Här kan tiden 

som individer arbetar ideellt bli en faktor som påverkar projektets sårbarhet men 

även för individens hälsa och välmående.  

Olles handbollsklubb har omtänksamhet om sina medlemmar genom att ta hänsyn 

till individernas tid och säkerställer att det frivilliga arbetet inte blir för krävande. 

Olle menar att ett event måste rulla på och vara som ett ”maskineri som bara kör” 

för när det är ideella krafter orkar man inte med för stora förändringar säger Olle. 

När personer känner omsorg blir oftast upplevelsen positiv och det avspeglar sig 

på hela eventet antar Olle det är även ett sätt att säkerställa att resultatet blir bra. 

När det är personer som har engagemang och rätt kompetens blir misstagen och 

antalet arbetade timmar färre menar Olle.  

En viktig del i processen för kunskapsöverföring är att det föregås av att kunskap 

bildas. Kunskap behöver utvecklas för att kunna överföras. Wenell (2001) menar 

att när det blir tidspressat är det enkelt att göra som tidigare. Viktoria ger sin bild 

av att det lätt blir att de fortsätter i samma spår som tidigare eftersom de vet att det 

konceptet fungerar. Här ser jag likheter med Hansens (1999) tankar om viljan att 

lära ut och förmedla kunskap till andra. Tidsfaktorn blir ett hinder för projektet 

om individer inte hinner lämna över sina erfarenheter till kommande projekt. Ti-

den hindrar även utvecklingen av nya idéer i projektet eftersom det är lätt att göra 

som man alltid har gjort när det är tidsnöd. 

6.2.4 Rutiner och strategier 

Nya och gamla rutiner påverkar kunskapsöverföringen på flera sätt. När nya ruti-

ner införs kan det skapa en obalans mellan det gamla och det nya. Det kan på-

verka att kunskapsförmedlingen inte sker i den utsträckning som den skulle kunna 

göra.  

Både Viktoria och Pernilla pratar om att det finns ett visst motstånd till att ta till 

sig nya rutiner. Orsaken till motståndet kan i sin tur bero på bristande motivation, 

okunnighet, ovana eller tidsbrist. Dessa faktorer kan även vara en förklaring till att 

det kan upplevas att det finns ett motstånd till att sprida kunskapen vidare i orga-

nisationen och utveckla föreningens arbete. 

Viktoria påtalar viss förbittring över personer som inte kommunicerar på ett effek-

tivt sätt under projekttiden. När hon ger sin teori om personens uteblivna agerande 

så ser hon att det finns skillnader i rutinen och viljan att arbeta med administrativa 

uppgifter. Att inte överföra information när den efterfrågas påverkar kunskaps-

överföringens resultat. 

När jag tittar på helhetsbilden av studiens resultat kan jag se fler bakomliggande 

faktorer och förklaringar till varför en individ inte vill förmedla information eller 

erfarenhet. En tolkning är att det finns en ovilja eller ett motstånd till att använda 

tekniska hjälpmedel. En annan faktor som kan antas spela in är tidsfaktorn och att 

personen upplever inte ha tid att svara. Oviljan eller avsaknad av motivation till 
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att utveckla och förändra eller brist på incitament kan vara ytterligare faktorer till 

att kunskapsöverföring inte sker i den utsträckning som de skulle kunna göra. 

När nya rutiner ska implementeras kan det påverka processen för kunskapssprid-

ningen både positivt och negativt. Ett tydligt exempel är Pernillas förening där 

styrelsen har ändrats och det finns flera nya styrelsemedlemmar. Tidigare styrel-

semedlemmar var övervägande ledare eller tränare som antog dubbla roller. De 

nya styrelsemedlemmarna har ambitionen att skapa nya rutiner för processer för 

att ta tillvara på erfarenheter och kunskap. De har ett engagemang, driv, kompe-

tens och en vilja att ta tillvara på föreningens erfarenheter. Ändrade rutiner vad 

gäller tydligare rollfördelningar, uppdragsbeskrivningar och att styrelsen arbetar 

med styrelsefrågor är åtgärder som främjar kunskapsöverföringen anser Pernilla. 

Pernilla menar att det är viktigt att styrelsemötet har rätt fokus och handlar om 

relevanta. Det är en förutsättning för att föreningen ska kunna utvecklas hävdar 

hon. ”Eldsjälar och doers som kanske inte är de bästa på att strukturera och orga-

nisera upp” säger Pernilla.  

Det påbörjade utvecklingsarbetet består till stor del av att dokumentera vad som 

görs i nuläget. Utifrån dokumentationen kommer styrelsen att arbeta fram rutiner 

och strategier. Det arbetet har inte varit lätt menar Pernilla. Initialt fanns ett stort 

motstånd till att utveckla föreningens arbete. Det fanns en vilja att göra som de 

alltid har gjort och Pernilla berättar att några upplevde att den nya styrelsen var 

byråkratisk och mycket formell.  

De nya rutinerna är en förutsättning för att skapa långsiktighet och hållbarhet i 

föreningen bedömer Pernilla. Föreningen behöver rutiner som säkerställer händel-

ser att ”eldsjälarna” slutar och för att föreningen kan fortsätta bedriva sin verk-

samhet. Pernilla menar att föreningen inte kan förutsätta att ”Kalle” fortsätter att 

arbeta ideellt och att de så kallade ”brandutryckningar” påverkar det ideella arbe-

tets förutsättningar negativt. Föreningen behöver förändra sitt synsätt på hur kun-

skap förmedlas och struktureras fortsätter Pernilla. Pernilla antyder att det har 

varit flera meningsskiljaktigheter mellan nuvarande styrelse och tidigare styrelse-

medlemmar. Vid en analys av Pernillas berättelse ser jag att det, till en början, 

fanns en kritik till att förändra invanda mönster som visades sig i att de flesta har 

en vilja att fortsätta som de alltid har gjort. Hansen (1999) menar att det måste 

finnas en vilja ta emot information om individen ska utveckla ny kunskap. Moti-

vationen är, som jag tidigare nämnt, viktigt för att individer ska arbeta med ut-

veckling och dela med sig av sina erfarenheter till andra. Det skulle ha varit in-

tressant att koppla det resultatet till motivationsteorier vilket kan vara ett ämne för 

framtida forskning. 

Evenemanget som Olle leder har en ambition att utveckla arbetet och konceptet 

varje år. Att ta fram nya aktiviteter till själva evenemanget har varit en del av ar-

betet. De senaste två åren har föreningen påbörjat ett utvecklingsarbete som foku-

serat på att ta fram rutiner för synliggöra erfarenheter på ett effektivt och fram-

gångsrikt sätt. Utvecklingsarbetet har gynnat både föreningen och ”kunden” häv-
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dar Olle. Att konceptet ständigt utvecklas är, enligt Olle, ett sätt att motivera 

funktionärerna att arbeta ideellt. Han menar att bra rutiner är en av framgångs-

faktorerna när föreningen ska uppmuntra funktionärer att arbeta ideellt. Olles 

övertygelse om att struktur, systematik och professionalitet kan vara en motivator 

påminner om en av Wenells (2001) teorier. Wenell anser att ett sätt att inspirera 

individer är att stimulera och skapa strukturer.  

Vi ska vara bästa. […] Jag tycker att andan i gruppen ändå är att  

det ska vara bra klass på det vi gör. Jag tror att det är så faktiskt.  

Det är det som driver allt. (Olle) 

Faktorer som påverkar processerna för hur kunskap överförs mellan olika projekt 

är hur förändringsbenägen en förening är att acceptera nya rutiner och utvecklas.  

Både Söderlund och Tell (2001) och Jonsson (2012) menar att en organisations 

kultur har betydelse för hur kunskap och erfarenheter tas tillvara. En organisations 

värderingar om kunskapsöverföring påverkar hur individen motiveras till att dela 

med sig av egen erfarenhet men även att ta till sig kunskap från andra (Söderlund 

& Tell 2001 och Jonsson 2012). 

6.2.5 Individens kompetens och erfarenheter 

Enligt SCB (2014a) är det över 2 miljoner individer som engagerar sin i någon 

förening. Vilket i sig inte behöver betyda att det finns rätt kompetens inom före-

ningarna. Individens kompetens och erfarenhet är viktiga faktorer för processerna 

för kunskapsöverföring. Det kan antas att mindre idrottsföreningar har särskilda 

utmaningar eftersom arbetet sker med ideell arbetskraft, på fritiden och med per-

soner som inte har rekryterats utifrån sin kompetens. Många individer tillhör kon-

texten med anledning av att deras barn är aktivt i föreningen vilket i sig inte är en 

stabil grund för att skapa en hållbar och långsiktig verksamhet (Peterson 2002, 

Patriksson & Wagnsson 2004). De flesta ideella organisationer får nöja sig med 

den frivilla arbetskraften som finns tillgänglig. Rekrytering till styrelseposter och 

andra föreningsuppdrag blir efter principen att de tar vad som finns tillgängligt 

och de som frivilligt anmäler sig.  

Det är inte en självklarhet att föreningarna erbjuder stöd för de ideella insatserna 

(Eliasson 2009; Hellman 2014). I enlighet med Eliasson (2009) tyder resultatet på 

att föreningarna anser att de personer som arbetar ideellt ska klara av uppgiften. 

Uteblivet föreningsstöd kan innebära att föräldrarna upplever påtryckning och en 

ökad press (Karp 2010). 

Resultatet visar att de ekonomiska förutsättningarna i de mindre idrottsförening-

arna är beroende av eventet och att det inte finns möjligheter att anlita ett eventbo-

lag som med sin specialistkompetens kan genomföra evenemanget. Föreningarna 

får förlita sig på föräldrainsatserna som blir en blandning av olika kompetenser 

vilket har för- och nackdelar. Bristande kompetens om kunskapsöverföringens 

betydelse och hur den kan ske är ett hinder i arbetet med att överföra kunskap.  
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Pernillas fotbollsförening arbetar för att säkerställa rutiner vilket kommer att in-

nebära att föreningen tryggar sitt kompetensbehov på ett, för föreningen, nytt sätt. 

Peterson (2002) menar att en förening inte är hållbar när verksamheten bygger på 

personers dagsform och inte på individens kompetens. Liknande teorier har Hell-

man (2014) som visar i sin undersökning att det är få personer som har rätt kom-

petens för att utföra arbetsuppgifterna i de i mindre idrottsföreningarna.   

Olles handbollsförening har en medvetenhet om att den ideella arbetskraften är en 

tillgång som föreningen ska ta hand om. Föreningen arbetar aktivt för att funktio-

närerna ska ha den rätta viljan och motivationen att engagera sig ideellt och att 

säkerställa att det ideella arbetet inte får vara för krävande för den enskilde indivi-

den. Handbollsföreningen har i likhet med Awad och Ghaziri (2008) insett indivi-

dens betydelse för hur kunskapsöverföring sker.  

Det vanligaste sättet att utse funktionärer till eventet, enligt intervjupersonerna, 

var att tilldela ett lag ett visst antal arbetsuppgifter och arbetspass. Olles hand-

bollsförening skiljer sig från de övriga föreningarna i studien då de handplockar 

individer utifrån att de har rätt kompetens och rätt inställning.  

Man tar in folk som man litar på. Det kan vara allt från lagansvarig  

till hallvärdar till vilka uppgifter som helst, kiosken och så vidare.  

Men det handlar om att ta in folk som gör ett bra jobb alltså och  

som man kan lita på. (Olle) 

Hur en individs kompetens påverkar kunskapsöverföringen är inte helt oproble-

matiskt enligt studiens resultat. Det visar sig att både bristande kompetens och för 

mycket kompetens påverkar föreningarnas sätt att ta hand om erfarenheterna. När 

det är brist på kompetens visar det sig genom uteblivna dokumentationer och ut-

värderingar. Följden blir att kunskapsöverföring inte sker optimalt. I Pernillas 

förening handlar obalansen om att en höjd kompetensnivå i förhållande till tidi-

gare nivå påverkar kunskapsöverföringen. När nya personer med annan kompe-

tensprofil engagerade sig i föreningen blev konsekvensen att det uppstod ett för-

ändringsmotstånd. De styrelsemedlemmar som fanns kvar från tidigare styrelse 

upplevde att de nya rutinerna var formella och de ville hålla kvar vid det tidigare 

sättet att arbeta.   

Albinsson (1998) menar att de individuella erfarenheterna kan motverka från att 

lära nytt. Erfarenheter och kunskap som vi har sätter gränser för hur vi tänker och 

påverkar vårt sätt att tänka nytt anser Albinsson (1998). Viktoria ger uttryck för 

hur Albinssons teorier om att erfarenheter kan motverka kreativitet och ny-

tänkande. Hon medger att det är enklare att fortsätta att arbeta utifrån ett funge-

rande koncept, göra som de alltid har gjort. Här kan personernas egna erfarenheter 

vara ett hinder för att föreningen ska utvecklas och arbeta fram bättre och säkrare 

rutiner för hur kunskapsöverföringsprocessen ska ske.   
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6.2.6 Föreningens organisation 

De föreningar som ingår i studien är alla små i den bemärkelsen att de har ett 

medlemsantal som inte överstiger 300 personer. Alla föreningar har ett medlems-

antal mellan 150 och 250 personer. Föreningarna är organiserade i en traditionell 

linjeorganisation (se fig.8, s. 31) och de olika eventen kan liknas med projekt där 

det finns ett tydligt mål, tid och kostnad och att det bildas en tillfällig organisation 

för att lösa uppgiften (Jansson & Ljung 2004).  

De mindre idrottsföreningarnas eventprojekt har i sin uppbyggnad likheter med 

stora eventprojekt. Det finns en angiven tidsram, en budget och det finns ett tyd-

ligt förväntat resultat (Berggren 2001). Likheterna, vad gäller föreningens organi-

sation, är att alla föreningars evenemang kan liknas med projekt. En skillnad är att 

ingen av respondenterna pratar med projektmetodikstermer, som till exempel pro-

jektplan, projektledare eller Gantt-schema. Respondenterna säger att de ska ge-

nomföra ett evenemang.  

Individernas attityd till arbetet med eventprojekt inverkar på hur den faktiska kun-

skapsöverföringen sker och hur resultatet blir. Resultatet tyder på att det inte finns 

någon hierarkis struktur i bemärkelsen att styrelsen har mer befogenheter och 

makt än de som arbetar i styr- och arbetsgrupperna.  

Intervjustudien visar att i fem av sex föreningar arbetar styrelsemedlemmarna 

aktivt i någon arbetsgrupp med evenemanget. När eventprojektets temporära or-

ganisation hanterar rollerna utifrån projektets förutsättningar får det konsekvenser. 

Pernilla berättar om att det förekommer informella ”ledare” som kringgår styrel-

sen och tar sig rätten att fatta egna beslut. I Pernillas fall handlar det mindre om 

hur föreningen är organiserad och mer hur löst sammansatt styrelsen är och att det 

finns en bristande förståelse för vad som är en styrelsefråga. De nya rutinerna som 

styrelsen arbetar fram ska biträda till att det undviks i framtiden. Det är en säker-

het, menar Pernilla, eftersom styrelsen har formellt sett ett ansvar och står till 

svars för föreningens handlingar. Det kan ses som att när det finns brister i hur 

föreningen är organiserad påverkar det spridningen av information och erfaren-

heter.  

Vid eventprojekt bildar studiens föreningar en temporär organisation. Söderlund 

och Tell (2001) menar att den temporära organisationen kan vara hämmande för 

kunskapsöverföringen och för det organisatoriska lärandet. En anledning är att de 

individer som arbetar i projektet återgår till sin plats i linjeorganisationen efter 

avslutat projekt och fokuserar inte på att tänka i nya banor (Söderlund & Tell 

2001). En analys är att i en mindre idrottsförening har individerna ingen linje att 

återgå till vilket blir ett hinder i sig. Kunskapsreserven är en viktig tillgång för en 

organisations kunskapsförmedling. Ett sätt att ta tillvara på den reserven är att 

deltagarna återgår till linjen efter avslutat projekt. Ett stort hinder för kunskaps-

överföring i mindre idrottsföreningar är att föreningen har små möjligheter att ta 

tillvara på kunskapsreserven. Personer som inte har styrelseuppdrag återgår till att 
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vara förälder vilket medför att kunskapsreserven försvinner utanför linjeorganisat-

ionen. Individerna finns per definition kvar i föreningen men inte i föreningens 

organisation. Den stora kunskapsreserv som bildats under eventprojektet nyttjas 

inte och vid flera tillfällen vet inte organisationen om att kompetensen finns out-

nyttjad i föreningen. Hur den utmaningen ska lösas får framtida forskning under-

söka närmare.   

Det finns faktorer som kan kopplas till föreningens organisationsstruktur och som 

hindrar föreningarnas arbete med kunskapsöverföring. Min analys visar att i de 

fall där kommunikationen är bristfällig mellan styrelse och arbetsgrupp kan en 

konsekvensens bli att grupperingarna blir isolerade och arbetar var för sig. Om det 

finns bristande rutiner för återkoppling och rapportering skulle information om 

eventet inte komma till styrelsens kännedom. Kommersiella organisationer mini-

merar den risken genom att ledningen har helhetsbilden över organisationen. I en 

löst sammansatt organisation kan konsekvensen bli att styrelsen inte har liknande 

helhetsbild som i en kommersiell organisation. Intervjustudiens föreningar har 

styrelsemedlemmar representerat i sektionerna/kommittéerna och i arbetsgrupper-

na. De personer som finns i den ”ordinarie” linjeorganisationen finns även med i 

projektorganisationen för att skapa möjlighet för kunskapsöverföring. En konse-

kvens blir att beslutsvägen förkortas och styrelsen får bättre insikt i arbetet vilket 

ger en möjlighet att kunskapsöverföring sker på effektivare sätt. Jag antar att det 

kan finnas ytterligare en anledning och det är brist på personer som ställer upp och 

arbetar med evenemanget. Flera respondenter uttrycker att det oftast är återkom-

mande och samma personer som engagerar sig i föreningens olika aktiviteter. Jag 

bygger mitt antagande på den statistik som tidigare har presenterats (SCB 2011) 

och det resultat som Patriksson och Wagnsson (2004) redogör för i sin rapport. 

Både statistiken och rapporten visar att det finns skillnader i antal timmar som 

föräldrar lägger ner på ideellt arbete. Det kan skilja mellan några få timmar till 

över 30 timmar i månaden. Patriksson & Wagnsson (2004) menar att det är få 

personer som lägger ner många timmar på det ideella arbetet och att den stora 

massan gör punktinsatser. Min tolkning av resultatet är att de personer som arbe-

tar i styrgruppen, arbetsgruppen eller styrelsen tillhör den kategori av föräldrar 

som lägger ner ett större antal timmar och de som är funktionärer under själva 

eventet tillhör gruppen som utför punktinsatser. Både Viktorias och Olles be-

skrivningar av att arbete med evenemanget pågår under stora delar av hela året 

och intensifieras vid genomförandet styrker det resonemanget.  

När individerna är återkommande samma påverkar det kunskapsöverföring både 

positivt och negativt. Det positiva är att i repetitiva projekt som har samma pro-

jektgrupp är det vanligt förekommande att ta tillvara på erfarenheter. Den negativa 

konsekvensen är att det inte blir ett inflöde av nya tankar och idéer men även att 

incitamenten är obefintliga (Björkegren 1999).  
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6.2.7 Unika eller repetitiva projekt  

Projekt är till sin natur tillfällig och komplext för att den ordinarie organisationen 

(Jansson & Ljung 2004). Hur unikt ett eventprojekt är beror på om projektgruppen 

byts ut, hur ofta den byts ut och om projektuppgiften förändras (Björkegren 1999). 

Att ingen av respondenterna ser möjligheten att dra fördelar av projektmetodiken 

för att främja att kunskapsöverföringsprocesserna ser jag som en brist för före-

ningens möjligheter att ha nytta av den kunskap som bildas i samband med eve-

nemanget. 

Vid en jämförelse med Björkegrens modell (se fig.4, s. 17) har alla event i studien 

återkommande, repetitiva event och projektgruppen är till stor del den samma 

skapar förutsättningar för kunskapsöverföring. Det skapar förutsättningar för att 

föreningen ska kunna bygga strategier och rutiner för hur kunskapsöverförings-

processer ska vara, både i projektgruppen och i organisationen. Det är inte per 

automatik som det sker.  

Trots att förutsättningarna för kunskapsöverföring är gynnsamma finns det re-

spondenter som uppfattar det som nystart vid varje projektomgång. Till viss del 

kan jag tolka det som att eventprojekten i undersökningen har samma projekt-

grupp men som tilldelas nya arbetsuppgifter. En förklaring till detta är att kun-

skapsöverföringen är bristfällig och erfarenheter överförs inte i så stor utsträck-

ning till de som kommer in nya i projektet. En enkätrespondent svarar att det är 

”tungt att starta upp på nytt varje år”. Det är, enligt en respondent, onödigt och 

tidskrävande ”att uppfinna hjulet varje gång”. Projektet uppfattas då som unikt i 

både till projektgrupp och till sin karaktär på grund av bristande kunskaps-

överföring.  

En av enkätrespondenterna önskar att eventet var en föreningsangelägenhet för att 

kvalitetsäkra eventetet. Genom att göra eventet till en angelägenhet för hela före-

ningen ger det styrelsen bättre förutsättningar för att ha en helhetsbild över vilka 

kompetenser och kunskaper som finns i föreningen. I Viktorias, Louise och Char-

lottes (fotboll) föreningar har eventprojektet en stor betydelse för föreningens 

ekonomi och det finns representanter i projektet från alla föreningsnivåer. Re-

spondenterna ser fördelar att göra evenemanget till en angelägenhet för hela före-

ningen. En betydande vinst är att det skapar förutsättningar för att föreningens 

normer och värderingar kring kunskap gynnar klimatet och viljan att sprida sina 

erfarenheter vidare till kommande event. Det kan kopplas till Söderlunds och 

Tells (2001) och Jonssons (2012) teorier om organisationsklimatets betydelse för 

en fungerande kunskapsspridningsprocess. Likande sätt resonerar Wenell (2001) 

för att kunskapsöverföring ska fungera bra i en organisation. Han menar att ge-

nom struktur och stimulans inspireras individer till att föra sina erfarenheter vi-

dare i organisationen.  
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6.2.8 Inställning till lärande och kunskap 

Kunskapsöverföring påverkas av individers och organisationers inställning till 

lärande (Hansen 1999, Wenell 2001 och Jonsson 2012). De föreningar som ingår i 

studien har lågt medlemsantal med en organisation som bygger på ideell arbets-

kraft och som inför varje eventprojekt skapar en löst sammansatt temporär organi-

sation. Lösa sammansättningar är extra känsliga för förändringar menar Söderlund 

(2005).   

När förändringar sker påverkar det synen på hur viktig kunskapsöverföringen ska 

spela för organisationen. Större organisationer har ofta riktlinjer och stöd för hur 

de ska ta hand om personalens erfarenheter och kunskap (Berggren 2001). En or-

ganisation behöver utvecklas för att överleva (Wenell 2001) och för de mindre 

föreningarna är det viktigt att det finns motivation för lärandet för att överleva.  

Både Wenell (2001) och Hansen (1999) menar att drivkraften att vilja lära är vik-

tig för individen. Viktoria är den respondent som pratar om utbildning som ett sätt 

att utvecklas och få kunskap. Hon berättar om en utbildning som styrelsen ansåg 

var viktig för föreningens arbete med eventprojektet. Utbildningen gavs på dagtid 

vilket innebar att ingen i föreningen kunde närvara. Det finns inte utrymme att ta 

ledigt för att kompetensutveckla sig inom området som rör det ideella arbetet me-

nar Viktoria. Det kan alltså finnas en vilja men externa omständligheter som på-

verkar möjligheten att lära  

Ingen av respondenterna uppger att föreningen har något stöd i arbetet för att ta 

tillvara på kunskap. Fyra respondenter uppger att det finns ekonomiskt stöd från 

Sisu idrottsutbildningar. Respondenternas uppfattning är att det stödet enbart ses 

som ett finansiellt bidrag som stöttar föreningens snäva ekonomiska situation. 

Resultatet visar att respondenterna inte ser de utbildningspaket som Sisu ut-

bildarna erbjuder som en möjlighet att främja kunskapsutveckling och kunskaps-

överföring.  

6.3 Sammanfattning av faktorerna 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att de faktorer som påverkar hur kun-

skapsöverföring sker i studiens föreningar ger föreningen, både hinder och möj-

ligheter. De hinder och möjligheter som faktorerna skapar är många gånger avgö-

rande för föreningens överlevnad men kan med små insatser förändras. Faktorerna 

påverkar i olika grad och de faktorer som påverkar föreningens kunskapsöverfö-

ring mest är tid, rutiner och roller.  
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7 Slutsats 

Analys av studiens resultat visar att det finns en rad olika faktorer som påverkar 

om kunskapsöverföring sker, hur den sker, av vem och till vem. Faktorerna på-

verkar de möjligheter och hinder som finns i arbetet med att ta tillvara på erfa-

renheter i en förening. 

7.1 Hur sker kunskapsöverföring mellan projekt i mindre idrottsför-

eningar? 

Studien kan sammanfattas med att kunskapsöverföring i temporära organisationer 

som drivs av ideella krafter har svårigheter att överföra tyst kunskap till medveten 

kunskap. Konsekvenserna blir att eventprojekten repeterar arbetet och föräldrarna 

upplever en ökad stress för att hinna med det ideella engagemanget. Olle pratar 

om att det inte får bli för uppstyrt för då motiverar det inte funktionärerna att ar-

beta ideellt. Pernillas förening är ett bevis på Olles teori. Fotbollsföreningen har 

svårigheter med att ta tillvara på medlemmars kunskap just på grund av en upp-

levd känsla av för mycket byråkrati. 

För att en förening ska lyckas med kunskapsöverföringen påverkas av vilka förut-

sättningar som finns och ett antal faktorer. 

7.2 Vilka faktorer påverkar kunskapsöverföring i eventprojekt som 

drivs med ideella arbetsinsatser? 

De faktorer som är mest framträdande i studien; 

1. Tid: ideell arbetskraft som arbetar på sin fritid, projektets tidsbegränsning. 

2. Rutiner: veta vad som ska göras och som förväntas. 

3. Roller: vem ska göra det? 

4. Motivation: varför ska individen göra det? Nytta och meningsfullhet. Vad 

ska föreningen göra med kunskapen? 

5. Erfarenhetsutbyte: hur gör andra? 

6. Strategier: på vilket sätt ska individen utföra uppdraget?  

7. Kompetens: hur kan individen använda sina förmågor för att utföra upp-

draget? 

8. Erfarenhet: har individen gjort det tidigare? På vilket sätt? 

Faktorer som är mest framträdande i studien påverkar kunskapsöverföring i olika 

grad (se figur 12, s. 43) Tid, roller och rutin är de faktorer som flest respondenter 

uppger påverkar processen för kunskapsöverföring. Projekttiden och den tid som 

individerna kan avvara till ideellt arbete är begränsad. Tid har med andra ord två 

dimensioner och kan anses påverka mest. Rutiner och tydlig rollfördelning på-

verkar hur mycket tid personen behöver lägga ner på projektet. Arbetet kan under-
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lättas av att det finns tydliga rutiner som talar om vad personen ska göra och när. 

Enligt en enkätrespondent är det en förutsättning för att arbetet ska bli gjort att 

veta vem som ska göra vad. Tydliga rutiner kan påverka tiden genom att minska 

antalet arbetade timmar.  

En individs kompetens påverkar i viss grad men resultatet visar att det inte är lika 

betydelsefullt som individens inställning, motivation till att överföra kunskap 

och/eller ta till sig kunskap.  

Tillgången till arenor för erfarenhetsutbyte inverkar på kunskapsöverföring visar 

studien. Att veta hur man går till väga, tydliga strategier är faktorer som påverkar 

men inte i lika stor grad som tiden. Strategierna återfinns oftast hos individen själv 

och de bygger på erfarenhet. 

Det finns två strategier som skulle kunna underlätta för kunskapsöverförings-

processen; utbildning vid införande av nya rutinerna och stödjande nätverk. Före-

ningarna skulle möjliggöra kunskapsöverföring genom att de tog tillvara på de 

utbildningspaket som Sisu utbildarna erbjuder och använder det i sitt utveck-

lingsarbete. Erfarenhetsutbytet med andra föreningar skulle kunna ses som om-

världsbevakning, ett slags kunskapsnätverk och möjlighet att lära av andra. Om 

föreningen uppmuntrade till att ta kontakt med andra föreningar i liknande situat-

ion skulle det vara en gångbar strategi.    

7.3 Vilka hinder och möjligheter skapar faktorerna för kunskapsöver-

föring? 

Föreningens tradition för kunskapsöverföring är utgångspunkt i studien. Hur gör 

föreningarna idag? De faktorer som påverkar kunskapsöverföring skapar sedan 

hinder och möjligheter för att kunskapsöverföring ska fungera i en förening. Fak-

torer påverkas i sin tur graden av sårbarhet för föreningens överlevnad och hinder 

i utvecklingsarbetet. När en faktor upplevs som en möjlighet eller som ett hinder 

är avgörande för hur föreningens processer ser ut i nuläget. För en förening kan en 

faktor vara en möjlighet medan i en annan förening blir faktorn ett hinder.  

Erfarenhet Erfarenhetsbrist 

Kompetens Kompetensbrist 

Rutiner och strategier Avsaknad av strategier 

Motivation Meningslöshet 

Tid Tidsbrist 

Rutiner Avsaknad av rutiner 

Roller Otydlig rollfördelning 

Tiden som en begränsande faktor och att det är få individer som utför stora delar 

av arbetet medför utmaningar i och med att få personer att engagera sig i arbets-
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grupper. Det är enklare att göra en punktinsats och engagera sig som funktionär 

under evenemangsdagen.  

Hur föreningen är organiserad bidrar, både möjligheter och hinder för utveckling 

av kunskap. Möjligheten ligger i att deltagarna får, genom projektarbetet, vara 

med och påverka och bidra med sina kunskaper på flera nivåer. Det utvecklar in-

dividen, det bidrar till att individen får kunskap om ett större område och perspek-

tiv vidgas. Det finns ingen hierarkisk struktur i avseende att styrelsen är överord-

nad projektgruppen vilket ökar individens känsla av autonomi och samhörighet 

med andra föräldrar i föreningen.  

En förenings organisationsstruktur skapar även hinder. Beroende på hur fören-

ingen är uppbyggd kan det skapas avskilda sektioner som försvårar möjligheten 

att få en helhetsbild av föreningens samlade kunskaper. Hindret är även att kun-

skapsreserven ”försvinner” när projektet är slut eftersom det inte finns en naturlig 

organisation att återgå till. Ytterligare ett hinder är att individerna som arbetar i 

projektgrupperna är återkommande de samma vilket medför att det kan finnas en 

risk att det är enklare att följa tidigare rutiner. Dels för att spara tid och dels för att 

det kanske inte finns kunskap om alternativen. Att det är återkommande samma 

personer kan även vara en möjlighet för föreningen att skapa kontinuitet och repe-

titiva projekt. 

Faktorer, hinder och möjligheter påverkas alla av den rådande kulturen som finns 

i föreningen. Finns det en öppenhet till utveckling och förändring finns det goda 

möjligheter att faktorerna, hindren och möjligheterna anpassas så att kunskaps-

överföringsprocessen blir till nytta för många.  

När tendensen är att föreningar behöver anpassas till att bli allt mer likt ett företag 

(Fyrberg Yngfalk & Hvenmark 2014; Peterson 2002) ser jag att det kan finnas 

risker vad gäller de föreningar som drivs av ideella krafter och ”glada amatörer”. 

Jag grundar mina tankar i det som Peterson skriver: 

Den gradvisa övergången från en amatörisk och folkrörelsebaserad verk-

samhet till en lönearbets- och marknadsbaserad innebär att en fritidsaktivitet 

[….] gradvis kapitaliseras (Peterson 2002). 

Här uppstår det en paradox, både ett hinder men också en möjlighet. Studiens re-

sultat visar att föreningarna har ett behov av att rationalisera sitt arbetssätt för att 

tidseffektivisera. Föreningarna behöver tydliggöra uppdragsbeskrivningar och 

rollfördelningar för att insatserna inte ska bli en arbetsbelastning för de som arbe-

tar ideellt. Effektiviseringen kan då få konsekvensen att föreningen blir mer likt 

ett företag i sin organisationsstruktur. Det är samtidigt inte hållbart att driva en 

förening som har en löst sammansatt organisation som bygger på icke professio-

nella insatser. Det är inte heller en självklarhet att den rätta kompetensen finns i 

föreningens organisation. När en förening eftersträvar att bli företagslik till både 

organisation och arbetssätt kan konsekvenser bli att grunderna för det ideella arbe-

tet i idrottsrörelsen hotas och färre vill engagera sig.  
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Sammanfattning av paradoxen; föreningar behöver bli mer företagslika för att 

överleva men för att överleva som en ideell organisation fordrar det en löst sam-

mansatt temporär organisation. Paradoxen kan även jämföras med det som Riksid-

rottsförbundet (2014) ser som en baksida av det ideella föreningsarbetet. Riksid-

rottsförbundet menar att det är positivt att föräldrarna engagerar sig men när bi-

dragsdelen minskar ökar kraven på ekonomiska insatser och att arbeta ideellt vil-

ket kan få negativa konsekvenser för idrottande barn och unga. Riks-

idrottsförbundet menar att det kommunala och statliga stödet medverkar till att 

kraven inte blir för stora.  

Min tolkning är ett det inte är enkelt skapa förutsättningar för bra kunskaps-

överföring i en förening med löst sammansatt organisation som drivs av ideella 

och icke professionella arbetskrafter. Att det är svårt att få till processer kring er-

farenhetsutbyte i största allmänhet, är både Söderlund och Tell (2001) och Björ-

kegren (1999) överens om. För att kunskapsöverföringen ska gynnas behövs det 

skapas en tillåtande kultur menar författarna.  
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8 Diskussion 

Kapitlet har tre underrubriker, resultatdiskussion, metoddiskussion och framtida 

forskning och en diskussion om studiens resultat kommer att ske utifrån de tre 

rubrikerna. 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet från studien visar att de faktorer som påverkar mindre idrottsförening-

ars sätt att ta hand om kunskap som uppstår i samband med ett evenemang är vik-

tiga var för sig men de är inte sensationella. Det är faktorer som förekommer i de 

flesta projekt oavsett projekttyp.  

För de som har erfarenheter av att arbeta ideellt är studiens resultat inte helt ovän-

tat. Resultatet stämmer väl med min förförståelse och erfarenheter om problem-

området. Då det finns mycket lite forskning om kunskapsöverföring mellan 

eventprojekt i mindre ideella idrottsföreningar fyller studiens resultat ett syfte och 

en kunskapslucka vilket gör att resultatet kan vara intressant för fler att ta del av.  

Det finns en styrka i att studien har studerat åtta olika idrotter. Vid en första ob-

servation av de föreningar som deltagit i studien, kan jag inte urskilja några större 

skillnader i hur kunskapsöverföring sker och kan kopplas till typ av verksamhet. 

Resultatet tyder på att det kan ses som mer allmängiltigt för mindre idrottsför-

eningar och att det inte är kopplat till vilken typ av verksamhet som föreningen 

bedriver.  

Det som sticker ut med studiens resultat är att föreningarna kan, genom att för-

ändra en faktor, med små medel skapa förändring på de övriga faktorerna. För-

eningar skulle ha nytta av att se över vilka faktorerna är för att kunna se vilka ju-

steringar som krävs för att utveckla eventet.  

Några faktorer är svåra att påverka. Tid är ett sådant exempel. Både tiden när 

eventet ska genomföras och den fritid som individer har möjlighet att lägga i pro-

jektet är svåra att påverka. Det finns större möjlighet att påverka tidsfaktorn ge-

nom att föreningen tydliggör strategier och rutiner. Att skapa mötesarenor är ett 

annat sätt som kan anses vara ett enkelt sätt att påverka och förbättra processerna 

för kunskapsöverföring i den mindre idrottsföreningen. För föreningens del hand-

lar det om att minimera risken att lärandet blir lokalt på grund av tidsbrist eller 

någon annan faktor.  

Det som skiljer en ideell organisation från mer företagslika organisationer är att 

kunskapsreserven inte blir kvar i föreningens linjeorganisation. Den övervägande 

andelen individer som arbetar som funktionärer avslutar projektet och återgår till 

att ”bara” vara förälder.  

Det som särskiljer studien är den paradox om ideellt arbete som resultatet visar. 

Paradoxen uppstår när föreningar behöver effektivisera för att minska antalet ar-
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betstimmar. När rutiner, strategier och andra åtgärder genomförs börjar förening-

en allt mer likna ett företag. Utmaningen, för föreningen och de ideellt arbetande 

funktionärer blir att hitta en lösning på hur de ska behålla det ideella arbetets driv 

och engagemang samtidigt som organisationen blir mer företagslik. Det är inte 

heller en självklarhet att de personer som engagerar sig har den kompetens som 

behövs och krävs.  

Det handlar om att skapa en kultur för kunskapandet. I en löst sammansatt organi-

sation, som de mindre idrottsföreningarna är, finns det inte tid eller ekonomiska 

förutsättningar. Engagemang däremot skulle kunna vara en motivator för att ar-

beta med kulturförändring. I den frågan brister studien. Om respondenterna hade 

fått möjlighet att reflektera mer över vad de önskar hade troligen ett resultat om 

motivation och engagemangets betydelse gått att tyda.   

Tidigare studier om kunskapsöverföring har genomförts på stora organisationer 

vilket innebär andra förutsättningar vad gäller ekonomi och rekrytera rätt kom-

petens i projektgruppen. Mindre ideella idrottsföreningar har endast tillgång till de 

frivilliga insatserna. Det skiljer sig betydligt mot ett företags möjligheter att an-

ställa rätt kompetens. Det egentliga kompetensbehovet hos en förening kan vara 

svårt att både känna till och att tillsätta.  

Olles kommentar om att ”om allt blir för rutinbundet på fritidsdelen så skulle man 

inte trigga på det” visar en bild av den balansgång som små ideella föreningar 

behöver förhålla sig till. Balansgången påverkar graden av motivation vilket större 

och kommersiella organisationer inte behöver ta hänsyn till i lika stor omfattning. 

Här kan studien bidra med nytt sätt att se på kunskapsöverföring både vad gäller 

kompetens och hur motivation påverkar genomförandet och engagemanget.  

Genom att analysera resultatet med de två modellerna för kunskapsprocesser (se 

fig. 6, s 20 och fig. 7 s. 22) ser jag att det är viktigt att föreningen inkluderar både 

sändaren och mottagaren för resultatets relevans. Det är betydelsefullt att få indi-

vider att förstå att deras erfarenheter är viktiga för föreningen. Föreningen be-

höver ta tillvara på de personliga kunskaperna som finns hos de individer som 

varit med i många år och har stor erfarenhet av evenemanget. En konsekvens kan 

annars bli att arbetet fortsätter på samma sätt och inte utvecklas. Resultatet från 

analysen bidrar till att öka förståelsen för hur kunskapsöverföringsprocesser i 

mindre ideella organisationer kan gå till och vilka faktorer som skapar hinder och 

möjligheter.   

8.2 Metoddiskussion  

Den här undersökningen är en inledande studie om problemområdet kunskaps-

överföring mellan eventprojekt i mindre idrottsföreningar. Därför har flera teorier 

och modeller valts för att skapa en så bred bild som möjligt och en förståelse för 

hur kunskapsöverföring sker i mindre idrottsföreningar.  
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För att få ett större empiriskt underlag för analys valdes två undersöknings-

metoder intervju och enkät. I efterhand kan jag konstatera att resultatet från enkät-

undersökningen stämmer överens med intervjurespondenternas åsikter vilket gör 

att det går att dra allmänna slutsatser av resultatet.  

Den geografiska spridningen för studien innebär att två av respondenterna kom-

mer från kommuner som ligger mer än 25 mils radie från de övriga. En geografisk 

spridning tillför trovärdighet till studiens resultat. Om alla respondenter hade varit 

hemmahörande i samma kommun hade kommunens föreningsklimat påverkat 

resultatet.  

Studiens tillförlitlighet är svår att påverka eftersom det handlar om en individs 

personliga erfarenheter. Jag kan anta att om intervjustudien skulle repeteras med 

samma personer, så skulle svaren, till viss del bli annorlunda. Frågorna behandlar 

synen på och upplevelsen av en förenings utvecklingsarbete. Svaren från några av 

intervjurespondenterna visar att frågorna har fått respondenten att reflektera över 

hur hen arbetar i föreningen.  

Utgångspunkten i studien är att mindre idrottsföreningar har utmaningar i att ar-

beta med de resurser och kompetenser som finns tillgängliga inom föräldra-

gruppen. Med det perspektivet kan förutsättningarna och den kontext som små 

idrottsföreningar ingår i antas ha små variationer. Syftet med studien är att få en 

bred bild av hur mindre idrottsföreningar arbetar med att ta tillvara på den kun-

skap som bildas vid evenemang. Studien behandlar åtta olika idrottsgrenar och 

ingen jämförelse görs mellan de olika idrotterna. Styrkan i att studera flera olika 

idrottsverksamheter är att inte isolera företeelsen till en idrottsgren.  

För att få ett bredare material att analysera och mer rättvist för föreningarna skulle 

fler personer ur samma idrottsförening ha intervjuats. I nuläget är det endast en 

individs tankar om hur kunskapsöverföringen sker i föreningen. Om fler personer 

från samma organisation får uttala sig speglar det en mer objektiv och objektiv 

bild av föreningen.  

Kön och ålder är parametrar som anses påverka en studies resultat. Enligt statistik 

från SCB (SCB 2011) är det en större andel män som både är aktiva och med-

lemmar i en idrottsförening. I den här studien har dessa parametrar inte tagits nå-

gon hänsyn till vilket kan ses som en brist.  

Ytterligare en parameter som det inte har tagits någon hänsyn men som finns i 

studien är respondentens nationella ursprung. Om en respondent har en svensk 

bakgrund eller är utlandsfödd har stor påverkan på resultatet. Anledningen till det 

är att de som har fostrats av folkrörelsen in i föreningslivet har en förförståelse 

som skiljer sig mot den person som inte har gjort det. Givetvis kan det finnas 

andra faktorer än nationellt ursprung som påverkar individens förförståelse om 

problemområdet. Det finns statistik som visar att det är en mindre andel som är 

utlandsfödda som arbetar ideellt än de som är svenskfödda (Olsson 2006). Det är 
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en betydande svaghet att studiens urval inte omfattar respondenter med annan 

kulturell bakgrund än svensk. Det får bli en fråga för framtida forskning. 

8.3 Framtida forskning 

Studiens resultat visar att ideella organisationer har utmaningar vad gäller att ta 

hand om den interna kunskapen och skapa möjligheter för att kunskapen blir kvar 

i föreningen. Den temporära och löst sammansatta organisationen som de ideella 

organisationerna har är en bidragande orsak till att det inte skapas de rätta förut-

sättningarna. Det finns tendenser till att idrottsföreningar liknas med företag (Fyr-

berg Yngfalk & Hvenmark 2014; Peterson 2002) och för att möta den utveckling-

en skulle det vara intressant att se hur eventprojekten påverkas. Vad händer med 

kunskapsöverföringen i en förening som drivs på ett mer professionellt och före-

tagslikt sätt och med ideell arbetskraft? Vad händer med evenemanget om det 

ställs krav på ekonomisk uppföljning? Hur påverkas en förening som har en orga-

nisation som bedriver sin verksamhet utifrån både ideella och professionella för-

hållanden?  

Samhällsutvecklingen går från ett kollektivistiskt synsätt till att bli allt mer indivi-

dualistisk. Den svenska föreningskulturen bygger på frivilliga och ideella krafter 

och grunderna i folkrörelsen är fostrade ur kollektivet. Föreningars eventprojekt 

bygger på att individer ställer upp och arbetar ideellt med en föreningsanda. Hur 

påverkas projekt som drivs av idrottsföreningar av de individualistiska strömning-

arna? 

Det svenska föreningslivet är unikt och inte någonstans i världen arbetar så många 

ideellt. Det skulle även vara intressant att studera eventprojekt i idrottsföreningar 

som har en stor andel med utlandsfödda föräldrar. Hur påverkas ett projekt där 

personer inte har erfarenhet av ideellt arbetet och vilka motivationsfaktorer blir då 

viktiga? 
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Bilaga A, Jämförelse av projekt inom olika branscher 

(O'Toole 2000) 

Aspect of a 

project 

 

Engineering and 

Civil works 

Information 

Technology pro-

ject 

Event manage-

ment 

 

Organisation Concurrent Network of ex-

perts 

Vary - often 

 

Structure Structure - fairly  

autonomous  

network within a  

traditional  

company or  

bureaucracy  

 Entrepreneurial 

Time A major priority  

 

Often has over-

runs as  

the product is not 

as well defined  

Absolutely must 

meet the deadline.  

 

Risk  

Management  

dependent  

 

 

Systematic  

methodology  

developed -tested  

many times  

A developing  

methodology  

 

Varied and event  

 

Cost A major priority  

 

A major priority  

however cost 

overruns  

are common  

A priority 

 

Content/end  

product  

 

Fixed and decided 

upon 

 

Variable due to 

change in soft-

ware 

and new problems 

To a degree vari-

able 

Site plan Overriding con-

straint 

 

Inapplicable Overriding pro-

ject constraint 

Human 

resources 

Skilled staff es-

sential 

 

 

Highly specialist 

staff essential to 

specialists 

Staff ranges from 

Volunteers 

Planning Planning, then  

implementation  

 

Planning and  

implementation 

often  

at the same  

time with  

feedback 

Planning and  

implementation 

overlap  

 

 

Implementation May take years 

and is completed  

Is ongoing Actual event may 

be over in hours 

 

Dynamic and  

responding to  

change  

 

Not a high priori-

ty  

 

A high priority  

 

A high priority  
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Bilaga B, Missivbrev intervju 

 

Hej! 

 

Att arrangera ett evenemang kräver mycket planering och många arbetar ideellt. 

Men hur gör ni egentligen? 

 

Jag läser projektledning vid Karlstads universitet och tittar just nu närmare på hur 

föreningar arbetar med t.ex. cuper. Jag undrar om du skulle vilja träffa mig och 

prata lite om hur din förening jobbar? Eller finns det någon annan i föreningen 

som vet mycket om ert arbete och som du tror vill träffa mig? 

 

När vi träffs kommer jag att be dig berätta om hur ni går tillväga när ni arrangerar 

t.ex. en cup som är återkommande. Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du 

kan när som helst avbryta om du vill det. Uppgifterna kommer att användas i mitt 

skolarbete och under anonymitet. 

  

Har du några frågor eller funderingar är du välkomna att kontakta mig för mer 

information. 

Med vänliga hälsningar 

Elisabeth Berg 

elisabeth.berg@kau.se 

  

mailto:elisabeth.berg@kau.se
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Bilaga C, Frågeguide enkät 

 

Enkät som undersöker om det finns någon överföring mellan återkommande 

eventprojekt där de flesta arbetar ideellt 

 

Vid frågor med flera alternativ, markera med X bakom det alternativ som passar 

dig bäst.  

 

Bakgrund allmänna frågor om respondenten 

 

Namn: 

 

Förvärvsarbetar du? 

Ja nej  

Om ja; vilket är ditt yrke?  

 

Berätta om din roll i föreningen. 

Hur länge har du varit aktiv i föreningen? 

Hur ser dina arbetsuppgifter i föreningen ut? 

Vad var det som gjorde att du började engagera dig i föreningen? 

 

Allmänna frågor om föreningen 

 

Antal medlemmar 

Antal aktiva medlemmar 

Huvudsaklig uppgift 

Beskriv hur föreningen är organiserad, styrelse mm 

Evenemang 

Berätta om ett evenemang som finns det i föreningen och som är återkommande 

varje år? 

Hur är evenemanget uppbyggt? 

Beskriv hur föreningen arbetar med evenemanget. 

Vilka persongrupper arbetar, (ex föräldrar, ledare) i evenemanget?  

Hur ser fördelningen ut mellan anställda och ideellt arbetande i evenemanget? 
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Hur rekryteras personerna till evenemanget? 

Är det nya personer varje evenemang eller finns det personer som är återkom-

mande? 

Finns det tydliga och definierade roller i projektet? 

Krävs det någon förkunskap från de som arbetar i projektet? 

Hur viktiga är evenemangen ur föreningens ekonomiska perspektiv? 

Slutrapportering och utvärdering av evenemang 

Görs utvärderingar av evenemangen?   

Ja nej 

Om jag; hur utvärderas det? 

Vilka deltar i utvärderingen? 

Har föreningen stöd för utvärderingen ex. mallar, mm?     

Ja nej 

Om ja, vilka är de? 

Efter avslutat evenemang görs det någon form av slutrapportering?    

Ja  nej 

Om ja; till vem och på vilket sätt görs slutrapporteringen? 

Rutiner och stöd 

Finns det upparbetade rutiner, strategier mm för föreningens arbete med åter-

kommande evenemang?    

Ja nej 

Om ja; hur ser de ut? 

Får föreningen något stöd från förbundet vad gäller evenemangsprojekt?      

Ja  nej 

Om ja; hur ser det stödet ut? 

Erfarenhet 

Arbetar föreningen med att ta tillvara på de erfarenheter som uppstår vid ett eve-

nemang? 

Ja   nej 

Om ja; på vilket sätt arbetar ni? 



  

84 

 

Finns det något som du skulle du vilja att föreningen utvecklade/ändrade på vad 

gäller arbetet med evenemang? 

Ja nej 

Om ja; vad i så fall? 

Samarbete 

Samarbetar ni med fler föreningar vid evenemangen? 

Ja nej 

Om ja; hur arbetar ni med andra föreningar? 

Har ni erfarenhetsutbyte med andra föreningar? 

Ja nej 

Om ja: hur ser det utbytet ut? Beskriv gärna. 

Övrigt 

Här kan du skriva om du känner att det är något som jag behöver veta/känna till 

som inte besvaras i frågorna ovan. 

 

 

Tack för att du tog dig tid och hjälpte mig med att samla in uppgifter om hur före-

ningar arbetar med evenemangprojekt //Elisabeth 

  



  

85 

 

Bilaga D, Frågeguide intervju 

 

Bakgrund allmänna frågor om respondenten 

Personlig bakgrundsfakta:  

Namn: 

Ålder 

Förvärvsarbete 

Yrke  

 

Berätta om din roll i föreningen. 

Hur länge har du varit aktiv i föreningen? 

Hur ser dina arbetsuppgifter i föreningen ut? 

Vad var det som gjorde att du började engagera dig i föreningen? 

Allmänna frågor om föreningen 

Beskriv föreningen: 

antal medlemmar 

antal aktiva medlemmar 

huvudsaklig uppgift 

Beskriv hur föreningen är organiserad, styrelse mm 

Evenemang 

Berätta om ett evenemang som finns det i föreningen och som är återkommande 

varje år? 

Hur är evenemanget uppbyggt? 

Beskriv hur föreningen arbetar med evenemanget. 

Vilka personer arbetar i evenemanget?  

Ex. föräldrar… 

Hur ser fördelningen ut mellan anställda och ideellt arbetande i evenemanget? 

Hur rekryteras personerna till evenemanget? 

Är det nya personer varje evenemang eller finns det personer som är återkom-

mande? 

Finns det tydliga och definierade roller i projektet? 

Krävs det någon förkunskap från de som arbetar i projektet? 



  

86 

 

Hur viktiga är evenemangen ur föreningens ekonomiska perspektiv? 

Slutrapportering och utvärdering av evenemang 

Görs utvärderingar av evenemangen?  

 Hur utvärderas de? 

Vilka deltar i utvärderingen? 

Har föreningen stöd för utvärderingen? Ex. mallar, mm. 

Efter avslutat evenemang görs det någon form av slutrapportering?  

Om det finns; till vem och på vilket sätt görs slutrapporteringen? 

Rutiner och stöd 

Finns det upparbetade rutiner, strategier mm för föreningens arbete med åter-

kommande evenemang? 

Om det finns rutiner, strategier mm, hur ser de ut? 

Får föreningen något stöd från förbundet vad gäller evenemangsprojekt?  

Om jag; hur ser det stödet ut? 

Erfarenhet 

Arbetar föreningen med att ta tillvara på de erfarenheter som uppstår vid ett eve-

nemang? 

Om jag; på vilket sätt arbetar ni? 

Finns det något som du skulle du vilja att föreningen utvecklade/ändrade på vad 

gäller arbetet med evenemang? 

Vad i så fall? 

Samarbete 

Samarbetar ni med fler föreningar vid evenemangen? 

Hur arbetar ni med andra föreningar? 

Har ni erfarenhetsutbyte med andra föreningar? 
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Bilaga E, Missivbrev enkät 

 

Hej!  

Att arrangera ett evenemang kräver mycket planering och många arbetar ideellt. 

Men hur gör ni egentligen? 

Jag läser projektledning vid Karlstads universitet och tittar just nu närmare på hur 

föreningar arbetar med t.ex. cuper. Jag undrar om du skulle vilja svara på frågor 

om hur ni jobbar ideellt med evenemangsprojektet i föreningar med upp till 300 

medlemmar?  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta om du vill det. Upp-

gifterna kommer att användas i mitt skolarbete och under anonymitet. Varken du 

eller föreningen kommer att kunna härledas.  

Har du några frågor eller funderingar är du välkomna att kontakta mig för mer 

information. 

Klicka på länken så kommer du till enkäten. 

https://xxxxxxxxxxxxx 

Tack på förhand!  

Hälsningar 

Elisabeth Berg 

070-xxx xx xx 

PS. Du får gärna dela med dig enkäten till personer som du vet har den erfarenhet 

jag söker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://xxxxxxxxxxxxx/
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Bilaga F, Internt bortfall enkät 

 

Internt bortfall för enkätundersökningen.  

Totalt 16 svar 

Fråga Antal interna bort-

fall 

Antal svar 

1. Berätta om din roll i föreningen. - 16 
2. Hur länge har du varit aktiv i för-

eningen? 
- 16 

3. Hur ser dina arbetsuppgifter i för-

eningen ut? 
- 16 

4. Vad var det som gjorde att du 

började engagera dig i förening-

en? 

- 16 

5. Antal medlemmar i föreningen 

(det räcker med ett ungefärligt an-

tal) 

1 15 

6. Vilken är föreningens huvudsak-

liga uppgift? 
- 16 

7. Beskriv hur föreningen är organi-

serad, styrelse mm 
1 15 

8. Beskriv ett evenemang som finns 

i föreningen och som är åter-

kommande varje år 

Hur är evenemanget organiserat? 

- 16 

9. Beskriv hur föreningen arbetar 

med evenemanget. 
1 15 

10. Vilka persongrupper arbetar, (ex 

föräldrar, ledare) i evenemanget? 
- 16 

11. Hur ser fördelningen ut mellan 

anställda och ideellt arbetande i 

evenemanget? 

- 16 

12. Hur rekryteras personerna till 

evenemanget? 
- 16 
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13. Är det övervägande nya per-

soner som arbetar med eve-

nemanget? 

Ja 

Nej 

Kommentar 

- 16 

14. Finns det tydliga och defini-

erade roller i projektet? 

Ja 

Nej 

Kommentar 

- 16 

15. Krävs det någon förkunskap 

från de som arbetar i projektet?  

Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

- 16 

16. Om ja; vilken förkunskap 

krävs? 
11 5 

17. Hur viktigt är evenemanget för 

föreningens ekonomi? 

 Mindre viktig 

 Ganska viktigt för före-

ningens ekonomi 

 Avgörande för föreningens 

överlevnad 

6 10 

 

  

18. Görs det någon utvärdering av 

evenemanget?   

 Ja 

Nej 

Vet ej 

Kommentar 

- 16 

19. Vilka deltar i utvärderingen 10 6 
20. Har föreningen stöd för utvärde-

ringen ex. mallar, mm?  

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

- 16 
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26. Finns det någon särskild tid-

punkt under evenemanget där erfa-

renhetsutbyte sker? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

- 16 

27. Om ja; när är den tidpunkten? 

 Kontinuerligt under hela 

evenemanget 

 Speciella tillfällen 

 Efter avslutat evene-

mang 

Kommentar 

9 7 

  

21. Görs det någon form av slutrap-

portering efter avslutat evenemang?   

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

- 16 

22. Om ja; vilka deltar i slutrapporte-

ringen? 
10 6 

23. Beskriv slutrapporteringen. 11 5 
24. Arbetar föreningen med att ta 

tillvara på de erfarenheter som upp-

står vid ett evenemang? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

- 16 

25. Om ja; på vilket sätt arbetar före-

ningen? 
12 4 
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28. Finns det upparbetade rutiner, 

strategier mm för föreningens arbete 

med återkommande evenemang?    

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

- 16 

29. Om ja; beskriv hur de ser ut. 9 7 
30. Får föreningen något stöd från 

förbundet vad gäller evenemangspro-

jekt?   

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

- 16 

31. Om ja; vilket stöd? 16 - 
32. Finns det något som du skulle du 

vilja att föreningen utveck-

lade/ändrade på vad gäller arbetet 

med evenemang? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

1 15 

33. Om ja; vad i så fall? 9 7 
34. Samarbetar ni med fler föreningar 

vid evenemanget? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

- 16 

35. Om ja; hur arbetar ni med andra 

föreningar? 
13 3 
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36. Har ni erfarenhetsutbyte med 

andra föreningar? 

 Ja 

 Nej 

 Vet ej 

Kommentar 

- 16 

37. Om ja: beskriv hur det utbytet 

ser ut. 
13 3 

38. Här kan du skriva om du känner 

att det är något som jag behöver 

veta/känna till som inte besvaras i 

frågorna ovan. 

15 1 

39. Förvärvsarbetar du? 

 Ja 

 Nej 

- 116 

40. Om ja; vilket är ditt yrke?  - 16 
41. Kön 

 Kvinna 

 Man 

- 16 

42. Ålder 

 18-25 

 26-35 

 36-45 

 46-55 

 56-65 

 66-75 

 75 - 

- 16 

 


