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Sammanfattning 

Interagerande osäkerhet är ett viktigt ämne, men ytterst lite forskning har gjorts om dess 

påverkan på samarbete i interorganisatoriska projekt. Studien fokuserar på frågeställningen på 

vilka sätt hanteras interagerande osäkerhet i interorganisatoriska projekt. För att kunna 

besvara på vilka sätt interagerande osäkerhet påverkar samarbete i interorganisatoriska projekt, 

använde studien ett organisationsperspektiv. Denna studie använder ett deduktivt perspektiv 

genom att granska litteratur om interagerande osäkerhet, interorganisatoriska projekt och 

förankring. En fallstudie beträffande hur interagerande osäkerhet kan förebyggas gjordes 

genom kvalitativ metod. Insamlingen av data bestod av grundliga intervjuer angående teman 

samarbete, osäkerhet, krishantering och förtroende. Studien drar slutsatsen att interagerande 

osäkerhet har en påverkan på samarbete och att förebyggande redskap kan reducera den 

interagerande osäkerheten. Studien bidrar med utveckling och redskap för att hantera 

interagerande osäkerhet. 

 

Nyckelord 

Temporära organisationer; interorganisatoriska projekt; interagerande osäkerhet; krishantering; 

förankring. 

 

Abstract 

Interactional uncertainty is a relevant subject, but very little research has been done about the 

impacts on cooperation in interorganizational projects. The study focuses on the main question 

In which ways are interactional uncertainty handled in interorganizational projects. To answer 

the question and an organizational perspective was used to explore in what ways interactional 

uncertainty affects cooperation within interorganizational projects. This study uses a deductive 

perspective by examining literature concerning interactional uncertainty, interorganizational 

project and embeddedness. A case study regarding how interactional uncertainty can be 

prevented was implemented through a qualitative method. The collection of data consisted of 

in-depth interviews concerning the themes cooperation, uncertainty, crisis management and 

trust. This study concludes that interactional uncertainty has an impact on cooperation and that 

preventative gear can reduce the interactional uncertainty. The study contributes with 

development and tools for managing interactional uncertainty. 
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1. Bakgrund 

I det här kapitlet presenterar vi en översikt över begreppen interorganisatoriska projekt och 

interagerande osäkerhet. Dessutom uppmärksammar vi begreppens komplexitet och hur de 

relaterar till varandra. Avslutningsvis introducerar vi alternativa synsätt att studera 

interorganisatoriska projekt som resulterar i uppsatsfråga och syfte. 

 

Projektbaserad organisering har blivit allmänt förekommande på grund av följande faktorer. 

Den konkurrenskraftiga omgivningen gör att organisationer lägger större vikt på innovation i 

verksamheten (DeFillippi 2002). Organisationer bedriver projekt för att skapa en innovativ 

omgivning där ett möte av människor med olika sakkunskaper kan äga rum och en utveckling 

av en ny produkt eller tjänst kan förekomma. På det här sättet har kunskap blivit en viktig resurs 

då teknologin har gjort att kommunikationen inom och mellan organisationer blivit smidigare 

(DeFillippi 2002). Genom att organisera verksamheten utifrån projekt skapar organisationer 

flexibilitet, eftersom projekt är temporära och målinriktade samt består av en speciell 

arbetsgrupp. Därför kan projektbaserad organisering betraktas som en form av temporära 

organisationer (Lundin & Söderholm 1995). Lundin och Söderholm (1995) framställer ett 

ramverk för att förstå en temporär organisation som något skiljande mot en permanent 

organisation. I ramverket är tid centralt, eftersom en temporär organisation är tillfällig och har 

en början samt ett slut. Förutom temporäritet, målinriktning och arbetsgrupp är förändring i 

organisationer en viktig del för att skapa förnyelse. Dessa förändringar blir ofta organiserade 

som projekt genom att speciella grupper blir formade, organiserade eller utsedda till att hantera 

ett uttryckt behov. Denna projektorganisering är, för flera organisationer, den vanligaste 

metoden vid affärsverksamheter (Lundin & Söderholm 1995). Flera industrier som tidigare inte 

har utgått från projektbaserad organisering har börjat implementera projekt i sin verksamhet. 

Till exempel inom konsultation, informationsteknologi och transport har projekt blivit allmänt 

förekommande, som även kan ses i kulturindustrier (Sydow, Lindkvist & DeFillippi 2004; 

Sydow & Braun 2018). Projekt där olika organisationer samarbetar kan enligt Sydow och Braun 

(2018) bli benämnt som interorganisatoriska projekt. 

 

Interorganisatoriska projekt kan anses vara en dimension inom temporära organisationer, men 

Jones och Lichtenstein (2008) sammansatte fenomenet och gav begreppet en egen distinkt 

definition. De preciserar interorganisatoriska projekt enligt följande: 
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Inter-organizational projects involve two or more organizational actors from 

distinct organizations working jointly to create a tangible product/service in a 

limited period of time (Jones & Lichtenstein 2008, s. 234).  

 

I citatet är prefixet inter- viktigt, eftersom det framhäver att interorganisatoriska projekt är något 

som existerar mellan och är förbindande av organisationer (Nationalencyklopedin u.å.). Citatet 

betonar att begreppet involverar två eller flera skilda organisationer som gemensamt arbetar 

och skapar en produkt eller service under en begränsad tid. En central effekt vid 

interorganisatoriska projekt är att de enskilda organisationernas gränser suddas ut och de 

tillsammans bildar en ny temporär organisation för att förbereda samt genomföra projektet 

(Sydow & Braun 2018). 

 

För att förstå temporära organisationer och då även interorganisatoriska projekt är det viktigt 

att veta i vilken omgivning de förekommer. Tidigare var en vanlig uppfattning att 

organisationer var väldefinierade autonoma enheter som köper och säljer på avstånd från 

marknader och andra organisationer. Dock är beskrivningen vilseledande, eftersom 

organisationer är sammankopplade genom exempelvis handel, tillverkning och marknadsföring 

(Richardson 1972). I moderna temporära organisationer är samarbetet mellan organisationerna 

viktigt, vilket gör att omgivningen blir kännetecknad som interagerande (Jensen, Johansson & 

Löfström 2006). Organisationerna bygger upp relationer som påverkar den temporära 

organisationens strukturer, processer och resultat, vilket betyder att för att begripa 

organisationen måste relationer bli beaktade (Engwall 2003; Jensen et al. 2006). Relationer har 

en påverkan på projekt samt projektets genomförande. Den interagerande osäkerheten skapar 

möjligheter för att jämföra på vilka sätt relationer hindrar eller möjliggör genomförandet 

(Jensen et al. 2006). 

 

1.1 Problemdiskussion 

Interorganisatoriska projekt är beroende av olika resurser som till exempel pengar, kunskap och 

arbetskraft. För att få tillgång till resurserna är det nödvändigt att skapa ömsesidiga relationer 

med aktörer i omgivningen. Interagerande osäkerhet behandlar de avgörande relationer som i 

omgivningen har inverkan på projektets struktur och koordination (Jensen et al. 2006). 

Relationen mellan projektägaren, projektledaren och projektgruppen är essentiell då 

interaktionen påverkar projektets uppbyggnad. Strukturen kan variera från strikt hierarkisk till 

platt organisation. Samtidigt som det finns en vertikal dimension av interagerande osäkerhet, 

finns det även en horisontell dimension. Den horisontella dimensionen behandlar de relationer 
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som aktörer knyter på den operativa nivån. En del projekt är självständiga och behöver inte 

involvera utomstående aktörer, medan andra projekt är i hög grad beroende av externa aktörer. 

Beroende skapar en nödvändighet av koordination samtidigt som det även framkallar en 

interagerande osäkerhet för att få ta del av knappa resurser. Hur aktörerna i projektet ska utföra 

deras ansvarsområde, får en påverkan utifrån omgivningens interagerande mellan varandra 

(Jensen et al. 2006). Med hänsyn till den vertikala och horisontella dimensionen är det vidare 

intressant att fördjupa sig och undersöka dimensionerna. Möjlig forskning kan vara att jämföra 

en platt och ett hierarkiskt interorganisatoriskt projekt för att se på likheter och skillnader 

mellan dimensionerna samt strukturerna.   

 

När organisationer har relationsmönster är kommunikation en viktig grund (Jones & 

Lichtenstein 2008). En stödjande faktor som bidrar till framgång i projekt är 

informationsdelning (Park & Lee 2014). Information vid kriser, genom en krishanteringsplan, 

tydliggör hur hanteringen ska gå till och utgår ifrån vilken kommunikation som organisationer 

kan använda (Coombs 2012). En studie av Gozdziewska-Nowicka, Janicki & Wilska (2017) 

identifierar fem problem som kan bidra till kritiska situationer närmare bestämt tekniska, 

ekonomiska, organisatoriska, rättsliga och sociala problem. Problemen kan orsaka att det 

interorganisatoriska projektet får kort- eller långsiktig påverkan, vilket i sin tur har inverkan på 

genomförandet och den interagerande osäkerheten. Att vidare diskutera om framkomsten av 

problemen och dess påverkan är ett möjligt forskningsområde. Den potentiella forskningen kan 

undersöka vart och hur problemen uppstår, samt vilka förberedelser som interorganisatoriska 

projekt kan åtgärda för att minimera problemen. 

 

I en tidigare studie av Jones och Lichtenstein (2008) har det framkommit att ett förebyggande 

redskap mot osäkerhet inom interorganisatoriska projekt kan vara begreppet förankring. 

Begreppet hänvisar till hur organisationernas verksamhet blir påverkat av sociala interaktioner 

(Granovetter 1985). På så vis är relationsbyggande en central aktivitet i en organisation, vilket 

grundar sig i förtroende, informationsdelning samt en gemensam strävan efter problemlösning 

(Uzzi 1997). Som ett verktyg för att organisationerna skall lösa problemet tillsammans kan det 

interorganisatoriska projektet använda sig av temporär förankring. Eftersom ett 

interorganisatoriskt projekt är tidsbundet, kan koordinering hjälpa organisationer att följa en 

gemensam tidslinje. En gemensam tidslinje kan tydliggöra uppfattningen om tidsaspekten hos 

ett interorganisatoriskt projekt (Jones & Lichtenstein 2008). För att vara medveten om 

tidsaspekten kan ett verktyg i form av takt stödja organisationerna. Milstolpar kan främja 
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interorganisatoriska projekt, eftersom det kan belysa framstegen i projektet. Vid studerandet av 

förankring blir ofta relationernas betydelse uppmärksammat. En brist finns dock om hur 

milstolpar påverkar relationerna i ett interorganisatoriskt projekt. Tänkbara frågor kan vara 

följande: Vilken betydelse har milstolpar i interorganisatoriska projekt samt vilka konsekvenser 

har milstolpar på relationer i interorganisatoriska projekt?    

 

Som vi tidigare har skrivit väljer organisationer allt oftare att slå samman sina resurser och 

tillsammans utveckla en produkt eller en tjänst. Detta kan kallas interorganisatoriska projekt då 

de enskilda organisationernas gränser suddas ut och de olika aktörerna bildar en temporär 

organisation. Dock kan det uppstå problem och osäkerhet vid interagerandet mellan 

organisationerna, eftersom organisationer kan ha olika mål, värderingar och resurser. Således 

kan interagerande osäkerhet uppkomma inom interorganisatoriska projekt, vilket gör att 

hanteringen av interagerande osäkerhet sker på olika sätt. Vi har lagt märke till att det finns en 

brist i forskningen kring interagerande osäkerhet i interorganisatoriska projekt. Flera studier 

fokuserar istället på temporära organisationer och dess osäkerhet.  

 

Resonemangen ovan gör osäkerhet till ett relevant forskningsämne inom interorganisatoriska 

projekt, vilket har resulterat i frågeställningen: 

 

På vilka sätt hanteras interagerande osäkerhet i interorganisatoriska projekt? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera hanteringen av interagerande osäkerhet i 

interorganisatoriska projekt och de förebyggande redskap som kan bli tillämpade. Detta sker 

genom en fallstudie ur ett organisationsperspektiv. 

 

1.3 Kort om fortsatt disposition 

För att underlätta förståelsen och strukturen av studien vill vi kort beskriva den fortsatta 

dispositionen. I kapitel två presenterar vi vår fallstudie som efterföljs av kapitel tre där vi 

beskriver de metodval vi har gjort. Vi vill uppmärksamma läsaren att vi utefter varje teoretiskt 

kapitel framställer det empiriska material som vi har insamlat via intervjuer. Slutligen binder 

vi samman studiens innehåll i kapitel tolv genom en slutsats som avslutningsvis framför förslag 

för vidare forskning.  
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2. Presentation av fall 

I det här kapitlet redogör vi för det interorganisatoriska projekt som studien är baserad på. 

Presentationen ger en övergripande bild av FISU Studentvärldsmästerskapet i triathlon 2018 

som blev arrangerat i Kalmar. Dessutom introducerar vi de organisationer som stod för 

arrangemanget av det interorganisatoriska projektet.  

 

Vartannat år blir Studentvärldsmästerskap i olika idrottsgrenar arrangerat runtom i världen. 

Studentvärldsmästerskapen ingår i Internationella studentidrottsförbundets idrottsprogram och 

ger städer och de lokala universiteten en möjlighet att stå som värdar för ett internationellt 

högklassigt idrottsevenemang (FISU u.å.). Den 31 augusti till 2 september 2018 blev FISU 

Studentvärldsmästerskap i triathlon i Kalmar organiserat (wuctrikalmar 2018a). 129 studenter 

från 31 olika länder kom till Kalmar för att tävla i tre olika tävlingar, sprintdistans för damer 

och herrar samt stafett för mixade lag (Igelström 2018). Internationella, nationella och lokala 

organisationer samarbetade för att planera samt genomföra tävlingarna. Förutom själva 

tävlingarna måste även boende, transport och ackreditering bli ordnat. Dessutom innefattade 

Studentvärldsmästerskapet bland annat ceremonier, mediakontakter samt säkerhetsfrågor 

(FISU World University Triathlon Championship 2018a). 

 

En internationell organisation som var med och ordnade Studentvärldsmästerskapet i triathlon 

i Kalmar var Internationella studentidrottsförbundet (FISU) (FISU World University Triathlon 

Championship 2018a). Det Internationella studentidrottsförbundet är en paraplyorganisation 

för 167 nationella studentidrottsförbund. Nationella medarrangörer var Sveriges Akademiska 

Idrottsförbundet (SAIF) och Svenska Triathlonförbundet (STF) (FISU World University 

Triathlon Championship 2018a). SAIF utvecklar, samordnar och företräder svensk 

studentidrott, medan STF administrerar idrotten triathlon i Sverige (Sveriges Akademiska IF 

2018; Svenska Triathlonförbundet 2018a). Till Svenska Triathlonförbundet hör ungefär 260 

föreningar, varav en av dem är Kalmar RC Triathlon som också deltog i arrangemanget av 

Studentvärldsmästerskapet i triathlon 2018 (Svenska Triathlonförbundet 2018b; wuctrikalmar 

2018b). Kalmar RC Triathlon är en av Sveriges största aktiva lokala Triathlonklubbar (Hjort 

2018a). Även den lokala studentidrottsföreningar, Föreningen Idrottsliga Kalmarstudenter 

(FIKS), var involverad i arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet i triathlon (wuctrikalmar 

2018b). Föreningen Idrottsliga Kalmarstudenter är medlem i Sveriges Akademiska 

Idrottsförbund samtidigt som föreningen är en studentförening vid Linnéuniversitetet (FIKS 
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u.å). Förutom idrottsförbund och föreningar var Destination Kalmar och Linnéuniversitet 

delaktiga i arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet i triathlon (wuctrikalmar 2018b). 

Destination Kalmar är kommunalägt och har hand om besöksnäringen och evenemangsutbudet 

i Kalmar (Kalmar u.å.a). Linnéuniversitetet är ett modernt och internationellt universitet i 

Kalmar och Växjö (Linnéuniversitetet u.å.). 

 

Utifrån Organizational map (FISU World University Triathlon Championship 2018b, se bilaga 

3) om FISU Studentvärldsmästerskapet i triathlon 2018 i Kalmar kan vi utläsa att det fanns en 

organisationskommitté. I organisationskommittén ingick Sveriges Akademiska Idrottsförbund, 

Destination Kalmar, Linnéuniversitetet, Kalmar RC Triathlon, Svenska Triathlonförbundet och 

Philip Lind från Föreningen Idrottsliga Kalmarstudenter. Internationella 

studentidrottsförbundet var ansvariga för organiseringen och styrningen av 

Studentvärldsmästerskapet (FISU World University Triathlon Championship 2018a). 
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3. Metod 

I det här kapitel kartlägger vi de metodologiska val som vi har använt för att genomföra 

studien. Dessutom redogör vi varför valen kan bli applicerade på studien och varför vi kan 

förlita oss på valen. 

 

3.1 Skapandet av kunskap 

Denna studie har sin utgångspunkt i forskningslitteratur, varpå de teoretiska begreppen 

interorganisatoriska projekt, interagerande osäkerhet samt förankring blivit undersökta. Utifrån 

litteraturen, blir teorierna prövade för att kunna framta dess påverkan och relation till samhället, 

med intresse för att hitta förebyggande redskap samt begreppens relation till varandra. Studien 

syftar till att använda sig av det deduktiva perspektivet, som blir beskriver som en teoretisk 

framtagning med prövning på empiriskt material (Smith 2017). Studien undersöker de 

teoretiska begreppen genom att använda sig av den kvalitativa metoden, för att på så vis få en 

bättre förståelse av studiens frågeställning. Med utgångspunkt i det deduktiva perspektivet, har 

teoretisk information blivit insamlat från vetenskapliga artiklar och böcker. Uppsatsens 

empiriska data har blivit insamlat via intervjuer och dokument, med hänvisning till det 

teoretiska belägget. För att få fram den data som studien krävde, valde vi intervjuer eftersom 

de kan främja mer djupgående svar än enkätundersökningar (Smith 2017). Genom den 

kvalitativa metoden har följdfrågor blivit ställda, vilket har utvecklat och bidragit med värde 

för studiens innehåll samt förståelse. Ytterligare en aspekt till valet av deduktion samt kvalitativ 

metod är den fokusering som studien gör på enbart ett interorganisatoriskt projekt. Eftersom 

studien fokuserar på ett specifikt interorganisatoriskt projekt, bidrar färre svar till en konkret 

beskrivning av det befintliga projektet. Genom användandet av en kvalitativ metod ansåg vi att 

vi skulle få en tydligare bild av relationerna i det interorganisatoriska projektet. Svaren från 

respondenterna bidrog till en stark relevans för studiens fortsatta utveckling, på grund av 

studiens undersökning om hanteringen av interagerande osäkerhet. 

 

3.2 Fallstudie 

Studien utgår från en fallstudie, som fokuserat på FISU Studentvärldsmästerskapet i triathlon 

2018. Denscombe (2004) beskriver fallstudie som en metod som möjliggör djup för fall och 

som kan bidra till bättre insikter. Genom att vi har utgångspunkten i en fallstudie har vi på ett 

djupare plan kunnat förstå och analysera hanteringen av interagerande osäkerhet i 

interorganisatoriska projekt. Detta har blivit gjort med hjälp av att intervjua respondenter för 
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att få fram verklighetsbaserade åsikter. Respondenterna representerar olika organisationer som 

varit delaktiga i utvecklandet och arrangemanget av ett befintligt projekt. Studien utgår från det 

interorganisatoriska projektet, Studentvärldsmästerskap i triathlon 2018, som blev presenterat 

mer utförligt i kapitel 2. Fallstudien utgår från det interorganisatoriska projektet för att kunna 

få djupare kunskap och lärdom. Genomgående i studien har vi utgått från en heuristisk 

fallstudie. Merriam (1994) beskriver heuristisk fallstudie som ett sätt att finna nya innebörder 

och vidga läsarens erfarenhet. På grund av den forskningsbrist som interorganisatoriska projekt 

omfamnar, vill vi med studien skapa nya implikationer och utveckla läsarens förståelse kring 

hanteringen av interagerande osäkerhet inom interorganisatoriska projekt. 

 

3.3 Den empiriska insamlingen 

För att få den främsta empiriska insamlingen valde vi att utgå från ett befintligt 

interorganisatoriskt projekt. Projektet bestod av flera organisationer involverade på såväl lokal, 

nationell som internationell nivå. För att inte gå miste om relevant data blev de involverade 

organisationerna analyserade för att på så vis kunna framta vilka organisationer som skulle 

kunna bidra med ett passande perspektiv för studien. Eftersom en av oss varit delaktig som 

volontär i projektet, hade ett kontaktnät redan blivit utvecklat. Kontaktnätet bestod av de 

involverade organisationerna som vi kontaktade genom mejl, med förfrågan om de ville bidra 

med empiriskt material till studien. Vi kontaktade sju organisationer, varav sex återkopplade 

för möjlighet till intervju. Eftersom studien utgår från ett specifikt projekt är vi medvetna om 

att redskapen för att förebygga interagerande osäkerhet inte behöver vara nödvändiga för 

samtliga interorganisatoriska projekt. Redskapen kan däremot ses som en hjälpande hand för 

att förebygga den interagerande osäkerheten i interorganisatoriska projekt. 

 

3.4 Intervjuer 

Uppsatsens innehåll grundar sig främst på den primärdata som blivit insamlat genom intervjuer 

med respondenter. Vid insamlandet av primärdata använde vi den kvalitativa metoden för att 

på så vis kunna få ta del av relevant material för studiens utformande. För att kunna formulera 

en studie med relevant empiriskt material gjorde vi en grundläggande litteraturöversikt. 

 

Intervjufrågorna i studien utformade vi genom den insamlade data som gjorts av litteratur och 

artiklar. Utformningen av frågorna blev skapta genom det semistrukturerade perspektivet som 

enligt Merriam (1994) består av följdfrågor för möjlighet till viktiga och välformulerade svar. 
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Vi genomförde sex intervjuer, varav tre skedde genom personligt möte, två genom 

telefonsamtal och ett genom utskickat frågeformulär. De frågeställningar som vi ställt till 

respondenterna har, förutom för en organisation, varit identiska med de andra involverade 

organisationerna. På grund av att en organisation hade en skiljande position blev frågorna 

anpassade till denna för att få ett klarare och tydligare svar utifrån dennas perspektiv. De tre 

personliga mötena tog plats i olika byggnader beroende på respondenternas tillgänglighet. För 

respondenterna skapades här en möjlighet att påverka intervjuns plats som enligt Jacobsen 

(2012) kan ha betydelse för innehållets sanningssägande i den befintliga intervjun. Genom val 

av plats menar Jacobsen (2012) att respondenten kan välja en omgivning som framhäver en 

naturlighet för denna. Därför öppnades en möjlighet för respondenten att välja en omgivning 

som är bekväm, och som därmed bidrar till ett mer rättvisande innehåll. Utifrån respondenternas 

möjlighet att välja omgivning, höll vi en personlig intervju hos en av organisationerna samt två 

personliga intervjuer i Linnéuniversitetets lokaler. Eftersom vi höll två av intervjuerna i en 

onaturlig miljö för respondenterna, är vi medvetna om att frågeställningarnas svar kan sakna en 

naturlighet. 

 

De frågor som vi ställde har baserat sig på teoretiska ramverk. Eftersom en organisation frågade 

om att få ta del av de potentiella frågorna i förväg, öppnade vi en diskussion om att göra ett 

allmänt utskick av dessa innan varje intervju skulle äga rum. Vi gjorde ett utskick, men enbart 

med ett fåtal frågeställningar för att respondenten skulle få chans att veta frågornas potentiella 

innehåll. Den problematik som dock uppstod, var att vi redan hade hållit intervjuer med 

respondenter, som därmed inte fick ta del av frågeställningar i förväg. Tre organisationer fick 

ta del av frågor på förhand, varav resterande tre fick frågorna först vid intervjuns genomförande. 

Vi är medvetna om att frågornas svar mellan respondenterna kan variera på grund av att vi 

gjorde utskick till vissa organisationer. Vi är även medvetna om att en problematik kan ske 

genom utskick i förväg eftersom det bidrar till lång betänketid, vilket kan resultera i en 

osäkerhet bland svaren. 

 

För att kunna fullgöra en intervju oberoende av geografisk plats höll vi två telefonintervjuer. 

Grundtanken vid detta skede var användandet av Skype men som på grund av tekniska problem 

fick övergå i telefonsamtal. Genom den goda täckning som skedde via samtalet minskade vi 

risken för missförstånd, vilket framhävde klara och tydliga svar. Problematiken med samtalet, 

var främst en avsaknad av att se respondenten. Här kan vi ha gått miste om potentiella uttryck 

och kroppsvisningar som kan ha påverkande faktorer på de svar respondenten givit. Trots en 
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grundtanke om att ytterligare en intervju skulle ske genom samtal avsade respondenten denna 

på grund av frågeställningarnas innehåll. Med flera personer involverade föreslog 

organisationen ett formulärutskick bestående av frågeställningarna, för att på så vis kunna få 

svar av de involverade inom organisationen. Organisationen fick en deadline och utformade 

svar efter bästa förmåga. Vi är medvetna om den problematik som kan framkomma genom att 

svaren kan bli formulerade under en längre period och därmed skapa en osäkerhet.  

 

En av de frågor som vi ställt till respondenterna utgjorde ett visuellt ställningstagande. 

Frågeställningen framkom genom visualitet eftersom vi ansåg att det skulle kunna ge ett 

tydligare svar. Visualiteten använde vi vid de personliga intervjuerna, men inte vid intervjuerna 

som blivit baserade genom telefonintervjuer eller frågeformulär. Anledningen grundar sig i 

bristen av att kunna ta del av visualiteten, eftersom intervjuerna skedde genom telefon. Trots 

bristen, ställde vi frågeställningen till respondenterna för att få ett svar utifrån organisationens 

perspektiv. Vid intervjutillfällena påpekade vi även att vi menade organisationskommittén när 

vi sade projektgruppen, för att undvika missförstånd. Med tanke på att några organisationer inte 

hade möjlighet att bidra med visualitet är vi medvetna om att detaljerade svar kan skilja sig 

mellan organisationerna. 

 

För att skapa en förståelse av studiens forskningsområde presenterade vi en kort 

sammanställning av uppsatsen till respondenten. Genom att beskriva studiens syfte och klargöra 

intervjuns upplägg skapade vi en trovärdighet för och pålitlighet till den intervjuade. Vid 

presentationen av studien framhävde vi även att samtalet spelades in för att på så vis kunna 

transkribera och återkoppla till respondentens svar. Genom transkribering har vi sållat bort 

orelevant material för att framhäva det väsentliga innehållet för studien. För den intervjuade 

gav vi även en möjlighet för addering av information samt uppmuntran för egna 

frågeställningar. Den intervjuade fick även möjlighet till att fastställa dennes anonymitet om 

respondenten önskade. Ingen respondent önskade att vara anonym men vid citering önskade en 

respondent att få godkänna det potentiella citatet i förväg. 

 

3.5 Sekundärdata 

Jacobsen (2012) beskriver hur det ibland finns problematik med att finna direkt information 

från en källa. Utifrån denna problematik blir andra undersökningar avgörande för uppsatsens 

fortsatta utveckling, så kallad sekundärdata. För att kunna stärka den primära datan i studien 
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har sekundärdata i form av artiklar, hemsidor och interna rapporter blivit insamlade samt 

analyserade. De internt insamlade rapporterna som mottagits från respondenterna har vi använt 

som ett hjälpmedel för studiens fortsatta utveckling och är baserade på det interorganisatoriska 

projekt som studien undersöker. Informationen har bland annat bidragit till komplettering vid 

avsaknad av primärdata samt till de intervjufrågor som vi framförde till respondenterna. 

Sekundärdatan tillförde en stabilitet och insyn i studieobjektet innan vi intervjuade 

organisationernas respondenter. 

 

3.6 Urval 

Med tanke på studiens frågeställning och den tidsbegränsning studien haft blev ett urval 

väsentligt. Studiens urval består av de organisationer som var involverade inom det 

interorganisatoriska projektet. För att få relevanta svar på studiens frågeställning om hantering 

av interagerande osäkerhet ansåg vi att Internationella studentidrottsförbundet och 

organisationskommittén utgjorde viktiga respondenter. Den insamlade datan har vi 

sammanställt genom transkribering av intervjuer samt aktivt sökande efter teoretiskt belägg. 

Totalt höll vi sex intervjuer, varav alla bidrog med relevant material för studiens utformande. 

Vi drog gränsen vid sex intervjuer eftersom vi ansåg att den insamlade empiriska datan skulle 

räcka för studien. 

 

I studien har vi använt oss av bekvämlighetsurval. Eftersom en av oss har kontakter till de 

involverade organisationerna, har urvalet blivit valt för att få korrekta och relevanta 

respondenter. Vår tillgänglighet till respondenterna kan bli definierade som bekvämlighetsurval 

(Bryman & Bell 2017). Definitionen innefattar att vi använder de respondenter som finns 

tillgängliga för betydelsefull och relevant data. Bryman och Bell (2017) diskuterar risken med 

att intervjua enbart en respondent från varje organisation. Genom att intervjua enbart en 

respondent från organisationerna dras en övergripande slutsats om organisationens synpunkt 

och reflektion, men med tanke på studiens tidsbegränsning beslutade vi att enbart en respondent 

för varje organisation skulle bli intervjuad. Detta beslut fick dock bli modifierat under studien. 

Eftersom alla organisationerna utgjorde en viktig del i evenemangets utformning skapade de en 

självklarhet för uppsatsens empiriska innehåll. Vi gjorde ett urval i studien genom att utesluta 

volontärer och deltagare. Orsaken till urvalet gjorde vi eftersom vi ansåg att de skulle ha en 

brist i de frågeställningar som vi önskade skulle bli besvarade. Vi är medvetna om att vi vid 
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detta urval kan gått miste om relevant information gällande interagerande osäkerhet, men valde 

att göra urvalet på grund av den erfarenhet organisationerna hade av projektet. 

 

3.7 Avgränsningar 

Genom att avgränsa studiens innehåll kan ett skarpare värde bli utvecklat (DePoy & Gitlin 

1994). Avgränsningar gjorde vi genom att utvärdera studien och fastställa dess innehållsrika 

material. Genomgående i litteraturen gjorde vi teoretiska avgränsningar för att minimera den 

teori som vi ansåg ha en saknad betydelse för studiens frågeställning. Studiens insamling 

framtog vi genom vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter, med fokusering på 

interagerande osäkerhet samt interorganisatoriska projekt. Vårt empiriska material avgränsade 

vi genom den fokusering som vi valt av ett specifikt interorganisatoriskt projekt. Eftersom ett 

kontaktnät fanns kunde vi nå de organisationer som vi ansåg ha haft betydelse för det 

genomförda projektet, vilket skulle resultera i betydelsefull empiri för studien. De relationer 

som vi haft med respondenterna ansåg vi inte var av sådan grad att det skapat en påverkning på 

de utformade svaren. Att använda sig av ett annat verktyg än intervjuer för empiriskt material 

var uteslutet eftersom det skulle medföra en högre risk av förlorat material.  På grund av att 

studien blev fastställd som en fallstudie, bidrog även detta till en avgränsning eftersom det 

medförde fokusering på enbart ett interorganisatoriskt projekt. 

 

3.8 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) argumenterar för hur trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten 

att styrka och konfirmera utgör delkriterier inom tillförlitlighet som inom studien blir uppfyllt 

genom noggrannhet och förutsägbarhet. På grund av noggrannhet har studien fått ett belägg för 

relevanta och välutformade frågeställningar som vi anpassat utefter teoretiska ramverk, 

samtidigt som vi fört kontakt med relevanta respondenter. Genom att använda samma metod 

gentemot respondenterna tillför vi en tillförlitlighet för studien. Den jämförelse som vi gjort 

mellan den empiriska datan och den insamlade litteraturen bidrar även till en förstärkt tilltro för 

studiens fortsatta utveckling. Under studiens gång har vi haft kontinuerlig kontakt med 

handledare för att skapa ett djup och en förståelse för det fortsatta skrivandet. Trots att en av 

oss varit delaktig i det interorganisatoriska projektet som volontär har en objektiv bild 

kontinuerligt hållits. Den objektiva bilden har varit en naturlig punkt, på grund av avsaknaden 

av egna åsikter kring organisationernas arbete i det interorganisatoriska projektet. 
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3.9 Validitet 

Genom att ha en stark tillförlitlighet kan en hög validitet bli utvecklad för studien. 

Tillförlitlighet skapar därmed en grundlig meningsfullhet för att studien ska bli trovärdig. På 

grund av att studien genomfört en djupgående översikt i litteraturen kan studien ses som 

meningsfull för kommande forskning. Som tidigare nämnt, kan hanteringen av interagerande 

osäkerhet skilja sig mellan interorganisatoriska projekt. Att kunna använda och generalisera 

resultat beskriver Smith (2017) som extern validitet. Vi har valt att reservera oss mot att göra 

en generalisering och istället valt att framhäva de potentiella redskap som kan bli applicerade. 

 

3.10 Kritisk inställning 

Genomgående i studiens undersökning har vi tagit en kritisk inställning i beaktning. Flera 

aspekter har under utvecklingens gång framkommit samt blivit diskuterade för hur de skapar 

en påverkande faktor på studiens innehåll. 

 

Två av de aspekter som vi diskuterat har varit den tid som gått sedan evenemanget inträffade 

samt utbytet av personal. Vid studiens undersökning har fyra månader passerat sen det 

interorganisatoriska projektet ägde rum, vilket kan vara en påverkande faktor på 

respondenternas svar av frågeställningarna. Eftersom det gått en tid sedan 

Studentvärldsmästerskapet ägde rum, kan det finnas en minnesbrist av det interorganisatoriska 

projektets planering och genomförande. Därför bidrar tiden till en kritisk inställning för studien. 

Eftersom två av organisationerna haft personalutbyte under 2018 har en diskussion uppstått om 

respondenternas förmåga att besvara frågeställningarna. Utbytet av personal anser vi kan 

påverka respondentens minne, samt bidrar till en avsaknad för projektets igångsättning. Därmed 

kan utbytet av personal ha inverkan på studiens innehåll. Med tanke på de månader som passerat 

mellan Studentvärldsmästerskapet samt studiens undersökning, har vi inte kunnat göra någon 

observation. En kritisk inställning har därför uppkommit utmed studiens gång, eftersom det 

bidrar till en tilltro till de respondenter som vi intervjuat för den empiriska insamlingen.  

 

När vi fastställde att använda oss av det interorganisatoriska projektet för studiens 

undersökning, kontaktade vi de involverade organisationerna. I och med denna kontakt, 

skickade respondenterna interna rapporter till oss som hjälp för fortsatt arbete. I dessa rapporter 

blir det tydligt hur de gemensamma organisationerna arbetat, samt vilka som var involverade i 

organisationskommittén. Under studiens gång anser vi dock att det framkommit en skillnad hur 
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organisationskommittén egentligen varit uppbyggd, enligt vår tolkning. Genom de intervjuer 

som vi hållit och de rapporter vi insamlat har vår problematiserande inställning samt vår 

uppfattning blivit förändrad kring hur uppbyggnaden av organisationskommittén varit 

utformad. 
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4. Interorganisatoriska projekt 

I det här kapitlet framställer vi de teoretiska ramverk som studien grundar sig på inom 

interorganisatoriska projekt. Kapitlet diskuterar vikten av samarbete och relationsbyggande 

samt de drag som interorganisatoriska projekt kan bli förknippade med. Vi har använt de 

engelska begreppen för de fyra dragen med en påföljande översättning i texten. På så vis vill 

vi skapa transparens i vår studie. 

 

4.1 En inblick i interorganisatoriska projekt 

Interorganisatoriska projekt är ett begrepp som kan bli påträffat dagligen (Sydow & Braun 

2018). Sydow och Braun (2018) uttrycker hur interorganisatoriska projekt uppstår genom att 

krossa organisationers enskilda gränser. Jones och Lichtenstein (2008) framställer 

interorganisatoriska projekt som ett organ som är baserat på flera organisationer. Det 

gemensamma samarbetet och styrningen med flera organisationer, har en bredd i flera industrier 

men är vanlig främst i den offentliga sektorn. En av de faktorer som bidrar till en stark tillit till 

interorganisatoriska projekt är kulturella evenemang Med ett behov av att ha flera 

organisationer involverade, är kulturella evenemang med utgångspunkt i till exempel musik, 

sport, filmer eller nyheter i hänvisning till projekt viktiga att ha (Sydow & Braun 2018). 

Genomgående i projekt, särskilt i interorganisatoriska, blir aktörer involverade från flera 

organisationer som har separata mål, ansvarsområden samt skiljande kunskap (Jones & 

Lichtenstein 2008). Sydow och Braun (2018) beskriver hur faktorn om organisationers 

korsande vägar har en effekt på den struktur och hierarki som finns inom interorganisatoriska 

projekt. För interorganisatoriska projekt är koordinering, ömsesidighet och förtroende 

väsentliga faktorer. Faktorerna påverkar individerna i de olika organisationerna eftersom 

organisationerna måste arbeta tillsammans för att klara genomförandet. Därför är det en 

nödvändighet att individerna ser organisationerna i det interorganisatoriska projektet som en 

helhet istället för skilda delar. Interorganisatoriska projekt sker under en specificerad tid, med 

ett förutbestämt mål som blir upplöst vid målets uppfyllande. Den specificerade och temporära 

tiden inom interorganisatoriska projekt varierar utifrån det huvudsakliga målets period och 

tidsram (Jones & Lichtenstein 2008). 

 

4.2 Samarbete och relationer 

Inom interorganisatoriska projekt sker samarbete och relationsbyggande kontinuerligt. Huxman 

och Vangen (2005) beskriver samarbete som ett sätt att skapa inspiration. Med en avsaknad av 
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att vara begränsad till enbart ens egna resurser och förmågor, kan möjligheter expanderas och 

formas till något större. Visioner kan bli utvecklade, och vid ett fungerande system skapas en 

genomgående energi med fokus på samarbete. Att anta ett projekt med flera organisationer 

involverade, menar Sydow och Braun (2018) kräver faktorer som villighet för samarbete, 

ömsesidighet samt förtroende. Utifrån organisationernas villighet för samarbete anser Huxman 

och Vangen (2005) att man kan notera en positiv eller en negativ aspekt. Denna utgörs av den 

öppenhet och villighet som organisationen har för samarbetet. Syftet varför organisationer 

väljer att involvera sig i samarbeten och dess relationsmönster är unikt för varje situation. Vid 

samarbeten menar Huxman och Vangen (2005) att det är vanligt att en anställd i organisationen 

blir utsedd som specifikt ansvarig för samarbetet. Den ansvariges huvuduppgift hänvisar till att 

hantera organisationens involvering i samarbetet under en hänvisad tid. I sådana samarbeten är 

ofta insatser bundna, och reala vinster kan bli uppnådda vid ett fungerande arbete. Genom ett 

fungerande arbete mellan organisationer kan även gemenskaper bli uppbyggda. Gemenskapen 

upprätthåller relationer mellan organisationer och bildar ett starkare kontaktnät. Gemenskapens 

uppståndelse sker genom tre olika koncept varav alla tre komponenter hänvisar till förhandling 

och integrering (Blomquist, Hällgren, Nilsson & Söderholm 2010). Den första komponent som 

utgör en gemenskap är ett gemensamt engagemang bland de delaktiga, vilket inkluderar att 

individer är medvetna om det gemensamma åtagandet. Ytterligare en aspekt är det 

gemensamma företaget, och de ansvarighetsnormer som ska bli intagna på plats. Slutligen blir 

vikten av en delad repertoar framhävd gällande modeller, roller och regler för de specifika 

aktiviteterna samt genomförandet (Blomquist et al. 2010).  

 

Sydow och Braun (2018) beskriver hur flertalet organisationer potentiellt haft tidigare 

samarbeten och relationer med varandra, innan de tillsammans antar ett interorganisatoriskt 

projekt. Ett interorganisatoriskt projekt kan även ha avsaknad av tidigare samarbeten mellan 

organisationerna samt kan komma att utesluta framtida samarbeten. Enligt Sydow och Braun 

(2018) blir ett gemensamt värde för organisationer skapat i det interorganisatoriska projektet. 

Genom organisationers samarbete blir relationer utvecklade och etablerade, som bidrar till ett 

tillvaratagande av resurser vilket skapar ett värde för framtida projekt. Hellgren och Stjernberg 

(1995) menar att relationer mellan organisationerna kan variera eftersom vissa organisationer 

arbetar nära varandra och bildar starka relationer, medan andra organisationer formar svagare 

relationer i interorganisatoriska projekt. En avgörande faktor för projektorganisationen är enligt 

Sydow och Braun (2018) de interorganisatoriska relationer som finns med kunder och 

leverantörer.  Organisationerna som samarbetar för genomförandet av det interorganisatoriska 
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projektet delar ansvar gällande projektets fortsatta utveckling och risktagande (Maurer 2010). 

Genom att sammanföra de resurser som organisationerna besitter kan utvecklandet och 

levererandet av tjänsten bli framhävt. Resursdelningen menar Maurer (2010) bidrar till att 

projektet kan bli genomfört eftersom organisationer inte kan implementera ett 

interorganisatoriskt projekt på egen hand.  

 

4.3 Fyra synvinklar på interorganisatoriska projekt 

Lundin och Söderholm (1995) har framtagit fyra koncept för att få en förståelse om 

organisationers avgränsningar inom temporära projekt. Koncepten representerar time, team, 

task och transition och utgör en generell beskrivning av temporära organisationer. Enligt 

DeFillippi och Sydow (2016) bidrar dessa koncept med att kunna fullfölja de ansvarsområden 

som krävs för att uppfylla de förväntade resultaten av det temporära projektet. Sydow och Braun 

(2018) framhäver dock att den tidigare forskningen saknar hänsyn till den interorganisatoriska 

dimensionen av projekt. Sydow och Braun (2018) urskiljer även en avsaknad av fördjupad teori 

och empiri beträffande den interorganisatoriska dimensionen av projekt. Därför har de tagit 

fram nya synvinklar på den interorganisatoriska dimensionen ur en litteraturöversikt. Utifrån 

översikten har Sydow och Braun (2018) tagit fram fyra skiljande drag som blivit utvecklade 

genom reflektioner kring förtroende, samarbete samt ömsesidighet. Dragen skapar en förståelse 

för interorganisatoriska projekt och dess utformning. Med specialiserade fokuseringar bidrar 

varje drag till en bredare och mer ingående förståelse av utformningen av interorganisatoriska 

projekt, som Sydow och Braun (2018) beskriver enligt följande: 

 

4.3.1 Bridging singularities via latent and activated ties 

Draget är förklarat som uppbyggnaden av originalitet genom dolda och aktiva band, med syfte 

att framhäva interorganisatoriska projekt som projekt med oavslutande relationer och 

partnerskap. Draget beskriver hur relationer överlappar mellan interorganisatoriska projekt och 

bidrar med förmågan att skapa stabilitet. Beskrivningen klargör hur uppbyggda relationer och 

partnerskap inom interorganisatoriska projekt blir överförda för att underlätta samt stabilisera 

framtida interorganisatoriska projekt. Generella projekt kan bli definierade som en ö, vilket 

innefattar att ett hänsynstagande för projektets tidsmässiga och relationella partnerskap inte 

förekommer. Sydow och Braun (2018) syftar dock på att hänsynstagandet skiljer sig mot 

interorganisatoriska partnerskap. Skillnaden förekommer eftersom de interorganisatoriska 

partnerskapen finns kvar trots projektets officiella avslutande. De interorganisatoriska 
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relationer som kvarstår sedan tidigare partnerskap, utgör därmed en bidragande faktor till att 

bygga en stabilitet mellan interorganisatoriska projekt och dess aktörer. 

 

4.3.2 Disordering hierarchies in interorganizational teams 

Genomgående inom projekt utgör team en viktig aspekt för projektets fortsatta framgång, vilket 

även kan ses i interorganisatoriska projekt. Sydow och Braun (2018) diskuterar begreppet team 

i draget oordnade hierarkier i interorganisatoriska arbetsgrupper. Diskussionen framhäver hur 

arbetsgrupper inom temporära organisationer arbetar utifrån särpräglade hierarkiska nivåer. En 

stationär organisation blir uppbyggd genom dess hierarkiska nivåer medan ett 

interorganisatoriskt projekt, enligt Sydow och Braun (2018), blir uppbyggt genom 

rollpositionering. Interorganisatoriska projekt använder positioneringen för att kunna 

säkerställa en gemensam uppfattning samt samarbetsvillighet för det interorganisatoriska 

projektet. Arbetsgruppen, som utgör det interorganisatoriska projektets möjlighet, får en stark 

tillit eftersom det är genom denna som det interorganisatoriska projektet kan åstadkomma 

(Sydow & Braun 2018). 

 

4.3.3 Blurring organizational boundaries 

För att kunna genomföra interorganisatoriska projekt skapar organisationer en viktig 

ståndpunkt i att se över dess värdekedja samt nätverk. Enligt Sydow och Braun (2018) är 

interorganisatoriska projekt baserade på en sönderdelning mellan organisationer som 

tillsammans arbetar för genomförandet av det interorganisatoriska projektet. Sönderdelningen 

bidrar till att organisationernas gränser korsar och att en koordinering samt integration mellan 

organisationerna blir utvecklad. Genom det faktum att organisationer interagerar och arbetar 

med varandra, bidrar detta till ett starkare resultat som i slutändan hjälper projektet att fullgöra 

dess huvuduppgift och genomförande. 

 

4.3.4 Reframing behavior 

Organisationer kräver genomgående att de anställda arbetar enligt uppsatta mål men även inom 

interorganisatoriska projekt. Detta drag syftar på hur de anställda inom interorganisatoriska 

projekt är förväntade att skapa en identifiering med såväl organisationen som med det 

interorganisatoriska projektet. Denna övergång sker eftersom det interorganisatoriska 

projektets huvuduppgift bidrar till att sammanföra organisationer istället för att behålla dess 

singularitet (Sydow & Braun 2018). 
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4.4 Anknytning till intervjufrågor 

Utifrån respondenternas positioner har vi valt att ställa olika frågor. De teoretiska ramverk 

angående interorganisatoriska projekt som vi har valt, har utgjort och formulerat följande 

huvudsakliga intervjufrågor till FISU: Kan du beskriva FISU:s roll i projektet? På vilket sätt 

var FISU involverat i rekryteringsprocessen av organisationskommittén? Fick ni en känsla av 

att de fanns gemensamma värderingar mellan er och organisationskommittén?  

 

Följande huvudsakliga frågor har vi ställt till organisationskommittén: Kan du beskriva din 

organisations samarbete mellan organisationerna före och efter projektet? Vad var din 

organisations huvuduppgift? Vad hade din organisation för mål med projektet? Hur upplevde 

din organisation projektets gemensamma mål? Hur påverkade er roll i den befintliga 

organisationen, rollen ni fick i projektet? Kände er organisation att de värderingar som Student-

VM stod för matchade er organisations värderingar? 
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5. Studentvärldsmästerskapet som ett interorganisatoriskt projekt 

I det här kapitlet presenterar vi först de respondenter som deltagit i intervjuerna. Kapitlet 

redovisar även det resultat som framkommit vid en jämförelse mellan de teoretiska ramverken 

inom interorganisatoriska projekt, sekundärdata samt intervjuer.  

 

5.1 Presentation av respondenter 

Urvalet av respondenter till intervjuerna gjorde vi genom att följa kriterierna som vi har 

presenterat under rubrikerna urval och avgränsning i metodkapitlet. Vi gjorde totalt sex 

intervjuer. Verena Burke representerar Internationella Studentidrottsförbundet och var 

ordförande för den internationella handlednings-, kontrollerings- och medlingskommittén vid 

Studentvärldsmästerskapet i triathlon 2018 i Kalmar. Från Sveriges Akademiska Idrottsförbund 

intervjuade vi Cecilia Olsson som är tillförordnad generalsekreterare. Philip Lind var 

projektledare för Studentvärldsmästerskapet i triathlon 2018 i Kalmar och ordförande för 

Föreningen Idrottsliga Kalmarstudenter. Ulrika Hjort representerar Kalmar RC triathlon då hon 

är ordförande för triathlonklubben. Andrea Bilic och Svante Samuelsson representerar 

Destination Kalmar där Bilic är marknadskommunikatör och Samuelsson är ansvarig för 

ekonomi samt administration. Vi intervjuade båda samtidigt. Från Linnéuniversitetet 

intervjuade vi Markus Källström som var kommunikatör vid universitetet under projektets 

gång. 

 

5.2 Studentvärldsmästerskapet ur organisationernas synvinkel 

Interorganisatoriska projekt kan bli beskrivna som ett organ bestående av flera organisationer 

med fokus på att utveckla en produkt eller tjänst (Jones & Lichtenstein 2007; DeFillippi 2002). 

Genomgående i interorganisatoriska projekt ses samarbete och relationer bli uppbyggda, varav 

flera organisationer potentiellt haft tidigare samarbeten med varandra innan de antar ett 

interorganisatoriskt projekt (Sydow & Braun 2018). Detta konstaterar Kalmar RC som menar 

på att de haft tidigare samarbeten med Destination Kalmar, för liknande arrangemang (Hjort 

2018b). Utmed respondenternas svar tolkar vi att en brist på tidigare samarbeten mellan 

organisationerna finns. Som tidigare blivit beskrivet av Sydow och Braun (2018) kan 

organisationer sakna tidigare samarbeten med organisationerna, vilket vi kan se genomgående 

bland de involverade organisationerna i Studentvärldsmästerskapet. Destination Kalmar, som 

är en av de organisationer som anses sakna tidigare samarbeten, trycker istället på det samarbete 

som blev skapat vid ansökningsperioden av Studentvärldsmästerskapet (Bilic & Samuelsson 
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2018). Vid det skedet blev ett omedelbart samarbete infört mellan Destination Kalmar och 

organisationen SAIF, som kontinuerligt ökade i och med att arrangemanget närmade sig. 

 

I enlighet med litteraturöversikten krävs förståelse för relationernas betydelse mot 

organisationer. Genom interorganisatoriska projekt blir relationer framhävda som en essentiell 

del, som även anses finns kvar trots det officiella avslutandet av det interorganisatoriska 

projektet. Relationer mellan organisationerna kan, förutom kontaktnät, även bidra till ett 

uppfyllande av stabilitet vid interorganisatoriska projekt (Sydow & Braun 2018). Som tidigare 

blivit nämnt fanns enstaka relationer etablerade innan Studentvärldsmästerskapet, men de flesta 

relationerna har blivit uppbyggda under projektets planering och genomförande. Vid beslutet 

att arrangera det interorganisatoriska projektet i Kalmar, blev ett kontaktnät utvecklat och flera 

organisationer blev involverade. Den bärande tanken om att arrangera 

Studentvärldsmästerskapet, hade sin utgångspunkt hos representanter från Destination Kalmar 

och SAIF (Bilic & Samuelsson 2018). Med tanke på den målgrupp Studentvärldsmästerskapet 

fokuserar på, triathleter och studenter, blev samarbete med specifika organisationer ett krav. 

Linnéuniversitetet och Kalmar RC blev delaktiga, som blev involverade genom Destination 

Kalmars förfrågan. Vidare blev STF involverade genom SAIF. Under projektets närmande blev 

ytterligare organisationer indragna, som kunde bidra till det interorganisatoriska projektets 

utfall. Orsaken till de specifika samarbeten som blev etablerade beror, enligt Destination 

Kalmar, på att organisationen inte kunde genomföra Studentvärldsmästerskapet ensamma. 

Detta diskuterar även litteraturöversikten, varav Maurer (2010) tydliggör att organisationer inte 

kan implementera interorganisatoriska projekt på egen hand.  

 

Den främsta nyckelkomponent som framkommit genom arrangemanget är, enligt 

organisationerna, kontaktutbytet efter Studentvärldsmästerskapet. Som blivit framställt tidigare 

kan framtida projekt bli påverkade av de samarbeten och relationer som finns i pågående 

interorganisatoriska projekt (Sydow & Braun 2018). Nya kontakter har i organisationerna blivit 

etablerade och utvecklingen av potentiella samarbeten för framtida projekt har framkommit. 

Relationernas styrka mellan organisationerna varierar starkt och vissa organisationer har 

utvecklat starkare relationer än andra. En påverkande faktor för denna slutsats kan ses genom 

organisationernas öppenhet och villighet för samarbetet men även genom den nära 

arbetsrelation som projektets gång bedrivit. Främst har klarare samarbeten blivit utvecklade på 

lokal nivå, men även en nationell relationsutveckling har skett. Relationen mellan SAIF och 

FIKS redogör för den nationella relationsutvecklingen. Lind (2018) uttrycker att relationen 
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blivit förbättrad och att relationen har utvecklat ett bättre samarbete. En oroande problematik 

anser Olsson (2018)  dock är det styrelseskifte som sker vid årsskiften. Genom bytet av 

styrelsemedlemmar kan den personliga kontakten med organisationen gå förlorad, vilket skapar 

oroligheter (Olsson 2018). Trots bytet av styrelsemedlemmar, finns en förhoppning om att 

relationen och gemenskapen kommer finnas kvar och bidra till fortsatt samarbete.  

 

Samarbete mellan organisationer kommer kontinuerligt att vara en påverkande faktor på 

interorganisatoriska projekt. Genom att besitta en öppenhet och villighet för samarbete kan 

fördelar bli skapta för framtida projekt, vilket bidrar till ett positivt utfall av det 

interorganisatoriska projektet. Utifrån intervjuerna, är samarbete av stor betydelse för 

interorganisatoriska projekt. Samarbete kan skapa stabilitet och relationer som kan främja 

framtida interorganisatoriska projekt. Respondenternas beskrivningar av organisationernas 

samarbete utgör hur det i efterhand framkommit differentiella betydelser för organisationerna. 

Hjort (2018b), Samuelsson och Bilic (2018) formulerar inga specifika betydelser som 

samarbetet lett till. Däremot har SAIF och FIKS fått ut betydande faktorer av samarbetet.  

 

[...] för vår del har vi fått en klar förbättrad relation med Svenska 

triathlonförbundet och det var jättekul att vi gjorde det här tillsammans med dom 

(Olsson 2018). 

 

Citatet av Olsson saknar dock ett jämlikt perspektiv med tanke på att STF inte var tillgängliga 

för intervju.  

 

[...] SAIF som är Sveriges Akademiska idrottsförbund, det är vår 

moderorganisation för FIKS. Dom har vi haft jättebra kontakt med [...] och efteråt 

tycker jag det samarbetet har utvecklats ännu mer (Lind 2018).  

 

Utifrån det interorganisatoriska projektets närvaro och de citat som respondenterna uttryckt, 

tolkar vi att positiva konsekvenser uppstått för organisationerna. Trots att enbart två 

respondenter specificerar de positiva konsekvenserna, upplever vi att organisationerna upplevt 

samarbetet som positivt på grund av avsaknad av negativa åsikter.  Vid avsaknad av villighet 

för samarbete kan negativa implikationer bli utformade, som kan skada organisationens helhet. 

Implikationerna kan orsaka svårigheter för framtida och nutida projekt eftersom negativa 

samarbeten kommer vara ihågkomna vilket därmed kan orsaka förlust av partners. Vidare kan 

detta orsaka problem inom organisationer som kan leda till ekonomiska förluster och 

stagnation. 
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5.3 Team och dess uppbyggnad 

Individer som samarbetar har en stark tillit från organisationer. Uppbyggnaden av team i 

interorganisatoriska projekt, sker genom rollpositionering (Sydow & Braun 2018). 

Rollpositioneringen sker för att det interorganisatoriska projektet ska få en gemensam 

uppfattning och samarbetsvillighet. Team i interorganisatoriska projekt består till hög grad av 

individer med skilda bakgrunder, erfarenheter och förväntningar som representerar olika 

organisationer. Vid samarbeten mellan organisationer, blir ofta en anställd utsedd som ansvarig 

för samarbetet och representationen av organisationen under dess hänvisade tid (Huxman & 

Vangen 2005). 

 

I Studentvärldsmästerskapet finns flera organisationer involverade som alla har en representant 

i organisationskommittén för det interorganisatoriska projektet (Olsson 2018). Positioneringen 

som respondenterna besitter har, utifrån en tolkning av intervjuerna, blivit tillträdda olika 

beroende på organisation. FISU, som ser sig som projektägare för Studentvärldsmästerskapet, 

uttrycker att deras påverkan på organisationskommitténs utformande inte fanns. Organisationen 

försäkrar enbart att en kommitté blir utvecklad och att en personlig positionering blir fastställd 

(Burke 2018).  Med en brist på konkreta svar i intervjuerna, angående positioneringens 

tillsättning, betraktar vi svaren utifrån ett erfarenhetsperspektiv. Resonemanget grundar sig i de 

positioner som respondenterna besitter i dess stationära organisation, eftersom dessa anses ha 

influerat positionen som respondenten fått i organisationskommittén. Detta resonemang blir 

styrkt utifrån en av studiens utförda intervjuer samt sekundärdata. Respondenterna från 

Destination Kalmar besitter i den stationära organisationen roller som marknadskommunikatör 

och ansvar för ekonomi samt administrativt arbete (Kalmar u.å., b). Utifrån de roller som 

respondenterna har i Destination Kalmar, har dem blivit tilldelade positionerna digitalchef samt 

ekonomichef (FISU World University Triathlon Championship 2018). Därmed har 

respondenternas erfarenheter påverkat de positioner som de tillträdde vid 

organisationskommitténs utformande. Sture Espwall, ordförande för SAIF (Trogen 2017), 

tolkar vi har fått sin positionering i organisationskommittén genom hans stationära 

organisations befattning. Att vara ordförande för organisationskommittén anser vi kräver 

tidigare erfarenheter av ordförandeskap, särskilt när flera organisationer är involverade. Därför 

drar vi slutsatsen att Sture Espwall fick positionen som organisationskommitténs ordförande. 

Ytterligare en positionering som vi tolkar blev tillsatt på grund av personlig erfarenhet är den 

projektledarroll som Philip Lind fick överta. Lind (2018) framhåller att han anser att han fick 

positioneringen på grund av hans befattning som ordförande för FIKS. Trots de skiljande 
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uppgifter som en ordförande och projektledare har, grundar vi tanken i att 

organisationskommittén önskade en projektledare på lokal nivå eftersom Henrik Brovell 

tidigare var utsedd till projektledare. Men på grund av personliga orsaker blev Brovells roll 

begränsad, och behovet av ytterligare en projektledare blev framträdande. 

 

Tydligheten om organisationskommitténs rollpositionering och ansvarsområden tolkar vi, 

utifrån intervjuerna, som klara varav några bristfälliga. Utifrån en övergripande analysering av 

respondenternas svar, tolkar vi att majoriteten av organisationerna tyckte att de lokala 

rollpositioneringarna var tydliga. Brister kan dock bli framhävda vid positioneringen av 

Linnéuniversitetet involvering i projektet och organisationskommittén (Samuelsson 2018). 

Universitetet, som enbart bidrog finansiellt till projektet, skapade genom dess frånvaro, en 

avsaknad av delaktighet i Studentvärldsmästerskapet. Därmed anser vi att det blev en oklarhet 

för organisationerna, huruvida universitetets positionering var etablerad i det 

interorganisatoriska projektet. 

 

Spekulationer om hur positioneringen formade sig som den gjorde i organisationskommittén 

kan uppstå. Men en grundlig faktor till dess orsak kan vara vikten om tillvaratagande av 

resurser. Utifrån de svar som intervjuerna givit, tolkar vi att det interorganisatoriska projektet 

reflekterat och noggrant utsett uppbyggnaden av organisationskommitténs rollpositionering. 

Genom att ta tillvara de kunskapsområden som varje individ har, blir större förutsättningar för 

det interorganisatoriska projektet och dess framgång skapade. Trots att tillvaratagandet av 

kunskapsområden främjar det interorganisatoriska projektet, anser vi att det kan hejda 

individernas förmåga till att utveckla nya kunskapsområden. Genom att individerna enbart 

fokuserar och arbetar med de kunskapsområden de besitter, blir förmågan om lärande och 

utvecklande av nya kunskapsområden hindrad. Dock kan individernas befintliga 

ansvarsområden främja nya kunskaper och lärdomar, istället för att främja nya 

kunskapsområden. 

 

5.4 De utsuddade gränserna 

Interorganisatoriska projekt blir beskrivna som en sönderdelning mellan organisationer som 

tillsammans arbetar för genomförandet av det interorganisatoriska projektet (Sydow & Braun 

2018). Genom sönderdelningen korsar organisationernas vägar och en koordinering blir 

etablerad. I Studentvärldsmästerskapet kan vi se att en koordinering av huvuduppgifter inom 
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organisationskommittén var etablerad. Som tidigare nämnts, anser vi att rollpositioneringen i 

organisationskommittén grundar sig på erfarenheter. Vidare anser vi att positioneringen 

utvecklat individernas huvuduppgifter eftersom dessa är kopplade till positioneringens 

ämnesområde.  

 

För organisationerna fanns tydliga huvuduppgifter och uppdelningar i form av tävling, logistik, 

marknadsföring samt projektledning. Utifrån organisationernas kunskaper föll huvuduppgiften 

om att utföra och utforma tävlingen på Kalmar RC (Hjort 2018b). De logistiska aspekterna blev 

ett ansvarsområde för FIKS som fick ansvar för allt utanför tävlingen, med fokusering på 

administration i form av logistik (Lind 2018). Lind (2018) uttrycker även hur Destination 

Kalmar fick ansvar för de ekonomiska delarna, vilket organisationen till viss del intygar. 

Samuelsson och Bilic (2018) menar dock att deras huvuduppgift grundade sig i att öka antalet 

besökare och triathleter för att gynna projektets helhet. Projektledningen, anser Samuelsson och 

Bilic (2018), blev även styrd till stora delar genom dem. Orsaken till varför uttrycker inte 

Samuelsson och Bilic men vi anser att den grundar sig i Philip Linds tillsättning som skedde 

genom Destination Kalmar (Lind 2018). Ytterligare en orsak, anser vi är den chefsroll som 

Johan Göransson från Destination Kalmar hade i Studentvärldsmästerskapet. Göransson hade 

huvudansvar för projektet och tilldelade Philip Lind rollen som projektledare. Möjliggörandet 

av arrangemanget i Sverige anser SAIF (2018) vara dess huvuduppgift, men även att vara 

mellanhand mellan FISU och organisationskommittén, eftersom de anser sig vara projektägare 

på nationell nivå. Kontinuerlig assistans för det interorganisatoriska projektets förberedelser 

erbjöd FISU (Burke 2018). Deras huvuduppgift varierade beroende på projektets tidspunkt, 

men grundade sig i att vara ett stöd för den utformade organisationskommittén (Burke 2018). 

 

Som tidigare blivit diskuterat utgör samarbete en viktig del för interorganisatoriska projekt. 

Genom gott samarbete mellan organisationerna blir det interorganisatoriska projektet utformat 

och dess genomförande kan vidga sina vyer, även en gemenskap kan bli etablerad. För 

Studentvärldsmästerskapet ansåg majoriteten av respondenterna att det blev en gemenskap 

mellan organisationerna. 

 

[...] I grunden blir det rätt så bra gemenskap i sådana här projekt. Om man 

fungerar bra ihop som människor så blir det att alla kavlar upp ärmarna och man 

gör det man ska och man försöker hjälpa till där det behövs också (Samuelsson 

2018). 
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Gemenskapen utvecklade, på ett personligt plan, personliga kontakter tillsammans med ett 

gemensamt syfte för det interorganisatoriska projektet (Olsson 2018). Lind (2018) uttrycker hur 

en starkare sammanslutning och gemenskap mellan de lokala organisationerna blev bildad vid 

det interorganisatoriska projektet. Orsaken anser Lind (2018) är den geografiska befattning som 

flera av organisationerna besatt. Uppfattningen om att en gemenskap blev etablerad styrker 

även universitetet (Källström 2018), som trots dess avsaknad av delaktighet iakttagit en 

gemenskap mellan organisationerna. Trots att organisationerna genomgående ansett att det blev 

en gemenskap, uttryckte en organisation en motsatt ståndpunkt. Kalmar RC, vars ideella 

organisation fokuserade på utformningen av tävlingsbanan uppfattade en brist på gemenskap 

(Hjort 2018b). Det grundläggande skälet till organisationens uppfattning är inte etablerat men 

vi tolkar det som att flera faktorer påverkat skälet. Hjort (2018b) beskriver hur Kalmar RC drivs 

parallellt med andra personliga arbeten samt hur organisationen främst arbetar för upprättandet 

av projektet Ironman. Det interorganisatoriska projektet blev även ett övertagande från den 

tidigare sittande styrelsen i Kalmar RC. Deltagandet i Studentvärldsmästerskapet blev därför 

en stressfaktor på organisationens helhet.  Genomgående i Studentvärldsmästerskapet hade 

Kalmar RC en förvirrad och oklar situation eftersom avtal inte blev påskrivna vid önskemål 

samt enligt tidsramen (Hjort 2018b). De ovannämnda faktorerna, anser vi hade ett påverkande 

synsätt på varför Kalmar RC upplevde en brist på gemenskap. Eftersom att Kalmar RC fick 

överta arrangemanget samt hantera de förvirringar som uppstått kan det interorganisatoriska 

projektets gemenskap blivit misstolkat.  

 

Det gemensamma synsätt som organisationerna dock besitter är det övergripande 

engagemanget bland organisationerna. Genomgående i intervjuerna tydliggör organisationerna 

att engagemanget varit starkt under det interorganisatoriska projektets gång. Utifrån det 

engagemang som organisationerna yttrar sig om tolkar vi det som att de satta normerna och 

reglerna vid det interorganisatoriska projektet blev uppfyllda. Utifrån vår tolkning kan vi 

därmed applicera Blomquist et. al (2010) diskussion om gemenskapens tre koncept på det 

interorganisatoriska projektet, samt se konceptens betydelse för uppfyllandet av en gemenskap. 

Organisationerna uttrycker dock en avsaknad av engagemang från en organisation. Avsaknaden 

utgörs av Linnéuniversitetet. Orsaken grundar sig i den förhoppning som fanns hos 

organisationerna, att ett starkare engagemang skulle finnas hos universitetet för det 

interorganisatoriska projektet (Hjort 2018b; Samuelsson 2018; Olsson 2018). 
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5.5 Det gemensamma målets påverkan 

Organisationer kräver ett kontinuerligt vardagsarbete med inriktning på organisationernas mål, 

även vid interorganisatoriska projekt (Sydow & Braun 2018). Organisationer som är delaktiga 

i interorganisatoriska projekt, går in med separata mål och utvecklar tillsammans ett gemensamt 

mål för projektet. Majoriteten av respondenternas svar för Studentvärldsmästerskapet redogör 

för att organisationerna haft enskilda mål uppsatta. Mål som blivit baserade utifrån 

organisationens syfte att vara delaktig i det interorganisatoriska projektet.  

 

Det grundliga syftet med att organisationer väljer att vara engagerade och delaktiga i 

interorganisatoriska projekt är unikt för varje organisation (Huxman & Vangen 2005). Med 

tanke på den avgränsning som det interorganisatoriska projektet hade gentemot målgrupper, 

blev syftet för att involvera sig i Studentvärldsmästerskapet en viktig punkt hos 

Linnéuniversitetet. Källström (2018) menar att studenter har en stor betydelse för universitetet, 

vilket därmed bidrog till en självklarhet för att involvera sig i det interorganisatoriska projektet. 

Övergripande i intervjuerna utelämnar respondenterna syftet för dess deltagande men 

framhäver dess målinriktning för det interorganisatoriska projektet. Ett övergripande mål för 

Destination Kalmar var att genomföra ett bra evenemang på ett professionellt sätt med fokus 

att sätta Kalmar på kartan (Samuelsson 2018). Genom att vara delaktig i 

Studentvärldsmästerskapet siktade SAIF på att etablera och utveckla goda samarbeten (Olsson 

2018). Utvecklandet av goda samarbeten, kan enligt SAIF stimulera till kontakter som kan 

hjälpa organisationen på längre sikt. Att även kunna stärka studentidrotten i Sverige uttrycker 

Olsson (2018) som en viktig aspekt för organisationen. Källström (2018) tydliggör att 

uppvisningen av universitetet som en internationell studieplats samtidigt som en 

uppmärksamhet läggs på elitidrottsinrikting samt idrottsvetenskap var viktiga målsättningar. 

Trots målsättningarna anser Källström att svårigheter finns om att uttala sig om det faktiskt 

skrivna målet, något som även Hjort (2018b) yttrar. Med tanke på övertagandet av det 

interorganisatoriska projektet som Hjort tog anser hon att ett mål och syfte var saknat hos 

Kalmar RC (Hjort 2018b).  

 

Vidare anser Hjort att ett gemensamt mål mellan organisationerna varit att sätta Kalmar på 

kartan. Det gemensamma målet hänvisar även till att organisationerna arbetar tillsammans för 

att genomföra projektet för att få ett bra arrangemang (Källström 2018: Olsson 2018). 

Ytterligare en synvinkel på Studentvärldsmästerskapets gemensamma mål klargör Svante 

Samuelsson.  
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Alla var överens om att vi hade en ambition att få hit så många länder som möjligt 

och så många tävlanden som möjligt (Samuelsson 2018). 

 

Vid analysering av respondenternas svar, ses en enhetlig bild ha uppfattats gällande 

matchningen mellan organisationerna samt det interorganisatoriska projektets värderingar. 

Organisationerna uttrycker, utifrån deras egna värderingar, att Studentvärldsmästerskapet 

matchar och är i enlighet med organisationernas satta värderingar. Utöver 

organisationskommittén uttrycker FISU att SAIF är en medlem i deras organisation och att 

värderingarna överensstämmer mellan dem (Burke 2018).  

 

Trots de separata uppsatta målen utgör organisationer en nödvändighet för att de anställda ska 

se organisationerna i det interorganisatoriska projektet som en helhet (Sydow & Braun 2018). 

För att lyckas med uppfyllandet anser vi att gemensamma mål och värderingar kan skapa och 

bidra till att en helhet blir utformad bland organisationerna. Trots bristen i att det 

interorganisatoriska projektet saknade ett klart och tydligt mål, ligger grunden i att prestera ett 

arrangemang som intresserar studenter oavsett geografisk plats. Studentvärldsmästerskapets 

värderingar var även utformade i enlighet med de involverade organisationerna vilket vi anser 

bidrog med en identifiering mellan organisationerna och det interorganisatoriska projektet. 

Risker som kan ske vid brist på mål och värderingar, anser vi är ett försvagat 

interorganisatoriskt projekt. Vid ett försvagat interorganisatoriskt projekt anser vi att 

problematik kan uppstå. Problematik i form av oklara syften som kan orsaka och påverka det 

interorganisatoriska projektets arbetsgång samt genomförande. De gemensamma målen och 

värderingarna kan därför vara viktiga att diskutera och analysera för att minska påverkande 

faktorer för det interorganisatoriska projektet. 
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6. Osäkerhet i projekt 

I det här kapitlet presenterar vi det traditionella och det nya synsättet på osäkerhet för att bilda 

en grundlig uppfattning av osäkerhet. Därefter redogör vi för interagerande osäkerhet där 

vertikal och horisontell osäkerhet ingår. Avslutningsvis introducerar vi en modell för 

interagerande osäkerhet. 

 

6.1 Det traditionella och nya synsättet på osäkerhet  

Alla projekt är unika till en viss utsträckning, vilket gör att det finns likheter mellan projekten 

(Perminova, Gustafsson & Wikström 2008). De flesta projekt är begränsade tidsmässigt, 

kostnadsmässigt och i omfattning, samt måste vara av särskild kvalitet. Vidare innefattar 

projekt en hög nivå av osäkerhet som kan ha både positiva och negativa effekter på projektet. 

Perminova et al. (2008) diskuterar två perspektiv angående projektledning som även påverkar 

synsättet på risk och osäkerhet.  Det traditionella synsättet på projektledning betonar vikten av 

att tid, budget och omfattning stämmer överens, medan det nya perspektivet på projektledning 

framhäver värdet av kontinuerlig förbättring, kundanpassat tänkande och reflekterat lärande. 

Således förknippas det traditionella synsättet på projektledning med planering, samtidigt som 

det nya perspektivet ser projektledning som en pågående process. Genom att tillämpa det 

traditionella förhållningssättet har projektbaserade organisationer blivit mindre flexibla och 

oförmögna att samla kunskap samt erfarenhet för att kunna hantera osäkerhet. Enligt det nya 

synsättet samlar projektledare på sig erfarenhet genom projekt. På så vis kan projektledare 

använda sig av standardiserade processer och procedurer för att tona ner risker som kan leda 

till osäkerhet. Genom att projektledare reflekterar över projektet och lagrar dess tidigare 

erfarenheter kan riskerna undvikas i framtida projekt. Utifrån reflektionen kan även flexibilitet 

främjas och bidra till kommande projekt (Perminova et al. 2008).  

 

För att förstå osäkerhet bättre är det viktigt att diskutera risk och osäkerhet. Enligt det 

traditionella synsättet på risk och osäkerhet, är risk en oviss händelse som kan ha positiva eller 

negativa effekter på åtminstone ett av projektets mål (Project Management Institute 2004 se 

Perminova et al. 2008 s. 74). Effekten som sker utifrån risker kan påverka projektets tid, 

kostnad, omfattning samt kvalitet. Därför kan risker förstås och ses som osäkerhet genom det 

traditionella perspektivet (Perminova et al. 2008). Således är det traditionella synsättet på risk 

och osäkerhet fokuserat på att identifiera risker och faror för projektet. Synsättet utesluter 

därmed att risker kan ge upphov till möjligheter (Ward & Chapman 2003). 
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Det nya förhållningssättet på risker och osäkerhet ser inte risk som osäkerhet utan kan 

lämpligare beskrivas som orsak respektive konsekvens. Risker och osäkerhet behöver inte 

enbart vara negativa utan kan även främja möjligheter som kan vara positiva. Detta visar på 

tvåsidigheten av osäkerhet och att det finns potentialitet för både negativa och positiva effekter 

på projektets utfall. Dessutom kan osäkerhet uppkomma såväl internt som externt. Orsaken är 

projektets komplexitet som kan vålla besvär inom organisationen, samtidigt som externa parter 

kan förändra projektets omständigheter (Perminova et al. 2008). 

 

6.2 Interagerande osäkerhet 

I projekt är vanligtvis flera aktörer involverade, vilket påverkar organisationens omgivning då 

ett beroende mellan parterna kan uppstå samtidigt som omvärlden inverkar på projektet. Därför 

är det viktigt att diskutera den miljömässiga dimensionen av projekt och hur osäkerhet är 

förknippat med det (Jensen et al. 2006). Ett projekt är skapat i relation till andra aktörer, 

eftersom de är beroende av resurser som till exempel pengar, tid, sakkunskap, image och 

förtroende. Ur det här synsättet är ett projekt inte enbart ett resultat av projektledarens förmåga 

att planera och kontrollera. Projektet är snarare ett utfall av relationerna och dess inflytande 

(Jensen et al. 2006). Av den här orsaken är det viktigt att resonera kring relationerna i ett projekt, 

eftersom relationerna kan ge upphov till osäkerhet. Jensen et al. (2006) har skapat en modell 

för interagerande osäkerhet där vertikal osäkerhet och horisontell osäkerhet ingår. För att bilda 

en förståelse för modellen måste de olika delarna först bli diskuterade. 

 

6.2.1 Vertikal osäkerhet 

Vertikala relationer kan även förstås genom uppdragsgivare-agentteorin då det i ett projekt kan 

finnas en eller flera uppdragsgivare samt en eller flera agenter (Jensen et al. 2006; Müller, 

Turner, Andersen, Shao & Kvalnes 2016). Projektägaren kan då bli sedd som uppdragsgivare, 

medan projektledaren kan bli uppfattad som en agent (Turner & Müller 2004). Uppdragsgivare-

agentteorin blev ursprungligen utvecklad för att skapa förståelse och lösningar för de oklarheter 

som kan finnas i kontrakt. Eftersom uppdragsgivaren och agenten kan ha olika mål och 

intressen, kan problem uppstå vid kontrakt. Det kan finnas en obalans i informationsflödet, 

eftersom projektledaren kan vara bättre underrättad om projektet än projektägaren. Obalansen 

kan leda till osäkerhet då människor är styrda av egenintresse, vilket tär på relationerna (Jensen 

et al. 2006). 
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I de flesta vertikala relationer finns det kontrakt och auktoritet, men på grund av komplexiteten 

i organisationer kan inte kontrakt täcka all verksamhet (Williamson 1981; Latusek & Vlaar 

2018). Därför kan vertikala relationer även bli förknippade med exempelvis förtroende, image 

och kunskap. Dock förorsakar just dessa nämnare osäkerhet i vertikala relationer, eftersom 

människor inte är helt rationella och är styrda av opportunism (Williamson 1981). Osäkerhet 

blir då orsakat av olika mål, intressen, information och kunskap, vilket leder till minskat 

förtroende mellan projektledaren och projektägaren. För att motverka osäkerhet kan parterna 

utveckla gemensamma värden och övertygelser (Jensen et al. 2006). På så vis blir gemenskapen 

förstärkt bland deltagarna i projektet, vilket kan medföra att en sammansluten organisation blir 

utvecklad. I en sammansluten organisation blir den höga disciplinen uppbyggd genom 

socialisering, vilket minskar den individuella opportunismen. Den starka gemenskapen 

åstadkommer goda förutsättningar för en hög målkongruens. Målkongruens handlar om den 

grad som individuella målen stämmer överens med de gemensamma målen (Ouchi 1980). 

Projekt som är högt förankrade i dess moderorganisation kan ha en hög målkongruens då 

gemenskapen troligtvis är stark. Om målkongruensen är lägre i projektet kan aktörer minska 

osäkerheten genom att stärka regler, planer och standarder. På så vis kan projektet blir mer 

förutsägbart (Jensen et al. 2006). När projekt och projektägare tillhör olika organisationer är 

målkongruensen som lägst, men då blir osäkerhet hanterat genom kontrakt för att binda parterna 

att samarbeta. Målkongruensen kan också vara låg ifall en part endast är delaktig genom 

kontrakt och finansiering. Finansieringen minskar den ekonomiska risken, men samtidigt kan 

osäkerhet uppstå i den operativa delen av projektet (Johansson 2004 se Jensen et al. 2006 s. 7). 

 

6.2.2 Horisontell osäkerhet 

Horisontella relationer innebär de aktörer som interagerar med varandra i den operationella 

verksamheten för att utföra målet (Jensen et al. 2006). Osäkerhet i horisontella relationer 

uppkommer då projektet kräver samverkan av flera aktörer, vilket medför att projektet inte är 

självstyrande. Projektet är istället beroende av andra aktörer för att kunna bli genomfört. På 

grund av att flera aktörer är involverade kan osäkerhet uppstå då det är svårt att förutsäga 

resultatet av samspelet mellan aktörerna samt de aktiviteter som behöver göras för att utföra 

projektet (Jensen et al. 2006). Resursberoendeteorin har bidragit med värdefulla koncept till 

analyseringen av osäkerhet i interorganisatoriska relationer. Teorin grundar sig i att 

organisationer är beroende av varandra på grund av att en organisation sällan har alla resurser 

själv. Enligt resursberoendeteorin är beroendet en anledning till att organisationer engagerar sig 

i interorganisatoriska relationer som till exempel sammankopplingar av styrelser, allianser och 
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kontraktsanställning. Samtidigt som organisationer försöker undgå att bli kontrollerade måste 

de skapa stabilitet och säkerhet genom utbyte av resurser (Pfeffer & Salanick 2003; Jensen et 

al. 2006). 

 

Problem som kan uppstå vid resursberoende är hur organisationen skall hantera osäkerhet och 

samtidigt åstadkomma handlingsfrihet. Då beroendet av en aktör ökar, ökar även inflytandet 

som aktören har över organisationen. Eftersom beroende och makt är två aspekter av samma 

problem, måste organisationerna agera strategiskt för att kunna åstadkomma handlingsfrihet i 

projektmiljön. Följaktligen måste organisationen besluta om de vill införa konkurrenskraftiga 

eller samarbetsvilliga strategier för att lösa problemet. Konkurrenskraftiga strategier handlar 

om att få tillgång till en resurs på konkurrentens bekostnad. Ett sätt är genom att förhandla och 

skriva ett kontrakt i utbyte för en prestation (Thompson, Zald & Scott 2003; Jensen et al. 2006). 

 

Ett alternativt sätt att hantera horisontell osäkerhet är samarbete. Projekt är vanligtvis beroende 

av resurser från leverantörer och underleverantörer. Ideella organisationer är ofta beroende av 

godkännande av projekt från myndigheter, vilket leder till att organisationer måste samarbeta 

med myndigheterna. Dessutom får ideella föreningar ofta bidrag från en myndighet, vilket 

stärker betydelsen av godkännandet (Johansson 2003; Jensen et al. 2006). En del projekt kan 

vara oskiljaktiga från sin moderorganisation då projektet bedrivs i moderorganisationens 

lokaler och utövas av samma personal. Nackdelen med projekt som är djupt förankrade i en 

permanent organisation kan vara att innovationen uteblir (Johansson, Löfström & Olsson 2000 

se Jensen et al. 2006 s. 8). 

 

6.2.3 Modell för interagerande osäkerhet 

Utifrån vertikala och horisontella relationer har Jensen et al. (2006) tagit fram en modell för 

analysering av interagerande osäkerhet (se figur 1). Modellen kombinerar de båda 

dimensionerna och skapar fyra typer av omgivningar som kännetecknar olika problem som 

projekt kan bli förorsakade av beträffande struktur, process och resultat. De fyra typerna av 

omgivningar är den förtroendefulla omgivningen. den övervakande omgivningen, den 

förhandlande omgivningen och den begränsade omgivningen (Jensen et al. 2006). 

 

 



  

33 
 

 

6.2.3.1 Den förtroendefulla omgivningen 

Låg vertikal osäkerhet och låg horisontell osäkerhet skapar en förtroendefull omgivning (Jensen 

et al. 2006). Ett projekt i den här miljön har en klar och trygg relation till projektets ägare samt 

en hög grad av handlingsfrihet från permanenta och temporära organisationer i omgivningen. 

En förtroendefull omgivning blir möjlig av bra och långvariga relationer mellan de olika 

aktörerna förknippat med ett positivt rykte (Kadefors 2004). Relationerna skapar då potential 

för informella och flexibla förhållanden inom projektet. Förhållandena gynnar god 

målformulering, tidsplanering och uppdelning av arbete. På grund av de informella 

förhållandena behöver inte projektledaren fundera över strukturer och institutioner, utan istället 

kan uppmärksamheten bli riktad mot beslutstagande samt ledning (Jensen et alt. 2006). Den 

förtroendefulla omgivningen är även öppen för 

lärande, förnyelse och innovation, vilket gör att 

osäkerheten är låg i miljön. Typiska kännetecken för 

den förtroendefulla omgivningen är låg osäkerhet, 

informell struktur, självstyrande process och 

uppgiftsinriktad (Jensen et al. 2006). 

 

6.2.3.2 Den övervakande omgivningen 

Låg horisontell osäkerhet och hög vertikal osäkerhet 

karaktäriserar den övervakande omgivningen (Jensen 

et al. 2006). Den låga horisontella osäkerheten i 

omgivningen tyder på att resurserna, som till exempel 

personal, kompetens och pengar, är väldefinierade samt bundna till projektet. Som ett resultat 

av det här är projektet självstyrande. Dock är den vertikala osäkerheten en utmaning då 

projektägaren har ett lågt förtroende för projektledaren (Turner & Müller 2004). Det låga 

förtroendet medför att projektägaren begränsar projektledarens handlingsfrihet, vilket i sin tur 

leder till ökad hierarki. På så vis kan en skillnad mellan det praktiska genomförandet och den 

formella rapporteringen uppstå för att motsvara projektägarens förväntningar. Vertikala 

osäkerheten kan öka då flera permanenta organisationer samarbetar interorganisatoriskt, 

eftersom varje organisation har sina egna förväntningar och mål. Organisationers förväntningar 

och mål kan således vara motstridiga, vilket försvårar samarbetet. Sammanfattningsvis blir den 

övervakande omgivningen karaktäriserad av en hög nivå av vertikal osäkerhet och låg nivå av 

horisontell osäkerhet, frikopplad struktur, parallella processer och tvetydigt resultat (Jensen et 

al. 2006). 

Figur 1 En modell för analysering av 

interagerande osäkerhet (Jensen et alt. 

2006, s. 8). 
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6.2.3.3 Den förhandlande omgivningen 

Låg vertikal osäkerhet och hög horisontell osäkerhet kännetecknar den förhandlande 

omgivningen (Jensen et al. 2006). Projekt i den här miljön utmärkas av en enkel och 

förtroendefull relation till projektägaren. Förtroendet skapar en självständig och flexibel intern 

struktur med exempelvis delegation av ansvar och tidsplanering. Däremot är projekt i den 

förhandlade omgivningen högt beroende av organisationer i miljön, eftersom det konstant är 

tävling om resurser. För att genomföra uppgiften, är projektet beroende av resurser som andra 

organisationer innehar. Beroendet gör att projektgruppen måste förhandla och samarbeta med 

aktörer i omgivningen för att få tillgång till de behövliga resurserna (Oliver 1990; Sydow & 

Braun 2018). Den förhandlande omgivningen är karaktäriserad av låg vertikal och hög 

horisontell osäkerhet, samarbetsstruktur, gränsöverskridande processer och kompromisser för 

att nå målet (Jensen et al. 2006).  

 

6.2.3.4 Den begränsade omgivningen 

En hög vertikal osäkerhet och en hög horisontell osäkerhet präglar den begränsade 

omgivningen. Projekt som är utmärkta av den begränsade omgivningen är utsatta för åtskilliga 

osäkerhetsfaktorer. Det kan exempelvis vara frågan om oklarhet kring avsikten med projektet 

såväl som intressekonflikter mellan olika projektägare. Därtill har projektet otydliga relationer 

till andra organisationer som projektet är beroende av för att kunna fortskrida (Jensen et al. 

2006). På grund av den begränsade omgivningen blir projekt politiska, eftersom innehavande 

resurser kan utstråla makt. Exempel på när projekt blir politiska är icke-vinstdrivande 

organisationer som ofta är beroende av pengar från den offentliga sektorn. Därför måste 

organisationerna driva verksamheten utan större överraskningar för att bevara förtroendet utåt 

(Johansson 2003). Avslutningsvis är den begränsade omgivningen karaktäriserad av hög 

vertikal och horisontell osäkerhet, formell struktur, standardiserade processer samt att resultatet 

är förutsägbart (Jensen et al. 2006). 

 

6.3 Anknytning till intervjufrågorna 

Utifrån respondenternas positioner har vi valt att ställa olika frågor. Genom de teoretiska 

ramverken om osäkerhet som vi har valt, har vi formulerat följande övergripande intervjufrågor 

till FISU: I ansökan av projektet, fanns det några nyckelelement som skapade förtroende 

gentemot de potentiellt involverade organisationerna? Hade ni ett gemensamt mål med 

organisationskommittén kring projektet? Hur försäkrade ni att organisationskommittén 
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fullföljde projektet enligt era riktlinjer? Anser ni att genomförandet av projektet är viktigare än 

innovation? Kan du beskriva hur projektet bidrog till lärande för de involverade 

organisationerna? Kände ni i FISU att ni gav möjlighet till handlingskraft för 

projektledaren/organisationskommittén? Uppstod det några oväntade händelser under 

projektets gång? 

 

Nästkommande frågor är baserade och riktade till organisationerna i organisationskommittén: 

Hur skulle er organisation beskriva kommunikationen mellan organisationerna i 

kommittén?  Har er organisation tidigare varit med och arrangerat ett liknande evenemang? Var 

er organisation förbundna genom kontrakt och hade er organisation riktlinjer som måste följas? 

Uppstod det några oväntade händelser under projektets gång? Fick organisationskommittén ta 

hjälp av externa organisationer? Kan ni berätta om det upplevda förtroendet mellan 

organisationerna? Hur såg er organisation på möjligheten att vara innovativ i projektet? Kan du 

beskriva hur projektet bidrog till lärande för er organisation? Kan ni, med hjälp av ett papper, 

rita hur din organisation uppfattade uppbyggnaden av projektgruppen? 
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7. Interagerande osäkerhet i arrangemanget av 

Studentvärldsmästerskapet 

I det här kapitlet redovisar vi de synvinklar om interagerande osäkerhet som uppkommit genom 

sekundärdata och intervjuer med de olika organisationerna. Slutligen applicerar vi vår 

insamlade data på modellen för interagerande osäkerhet. 

 

7.1 De vertikala relationerna i arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet 

En god balans mellan projektägare, projektledare och projektgrupp är viktigt, eftersom 

relationerna påverkar strukturen i projekt. Avtal, förtroende och målkongruens mellan partner 

är avgörande faktorer vid vertikal osäkerhet (Jensen et al. 2006). FISU äger 

Studentvärldsmästerskapet i triathlon 2018 och innehar alla rättigheter till evenemanget (Burke 

2018). Därmed anser vi att FISU är projektägare. FISU hade kontrakt med SAIF där noggranna 

riktlinjer och regler ingick (Olsson 2018). Som SAIF tolkar det så är de projektägare av 

arrangemanget, eftersom SAIF i samarbete med Destination Kalmar blev tilldelade 

evenemanget av FISU (Olsson 2018; Bilic 2018). SAIF hade i sin tur kontrakt med Destination 

Kalmar som gav dem hela ansvaret att genomföra evenemanget (Olsson 2018). Enligt 

Destination Kalmar blev de navet i evenemanget, eftersom de stod till stora delar för 

projektledningen. Med huvudansvarig Johan Göransson i spetsen, utsåg Destination Kalmar 

Philip Lind samt Henrik Brovell som projektledare för Studentvärldsmästerskapet (Samuelsson 

& Bilic 2018). Philip Lind hade ett tidsbundet kontrakt angående sin position som projektledare 

(Lind 2018). Som ansvariga för projektledningen inledde Destination Kalmar flera samarbeten 

med olika lokala organisationer för att åstadkomma evenemanget (Bilic & Samuelsson 2018). 

 

Respondenternas svar kan bli kopplade till uppdragsgivare-agentteorin, eftersom uppfattningen 

antyder att det fanns två projektägare på olika nivåer samt flera projektledare. FISU äger alla 

rättigheter till evenemanget, men eftersom SAIF har huvudansvaret nationellt är deras betydelse 

stor. Ansvaret för Studentvärldsmästerskapet är enligt respondentens svar fördelat på 

internationell, nationell och lokal nivå. Enligt Destination Kalmar hade FISU stort engagemang, 

men på grund av att de hade ungefär 30 andra tävlingar under året la förbundet mycket ansvar 

på de lokala och nationella organisationerna (Bilic 2018). Detta styrker Bilic i citatet: 

 

FISU hade absolut ett stort engagemang men eftersom de har i stort sett 30 stycken 

till tävlingar under året så la de otroligt mycket ansvar på att vi skulle leverera. De 

hade krav och guidelines som skulle följas som dom ville stämma av och följa upp, 
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men sedan var det vårt ansvar att leverera det som dom förväntade sig. Att det 

skulle vara klart på plats när de väl kom och ju närmare det kom slutet desto mer 

blev de ju engagerade. Det är ju ändå en tvåårig process, men sen på plats var det 

otroligt stort engagemang från FISU och väldigt tydliga krav på vad som skulle 

vara och ibland uppföljde vi ju kraven och ibland så möttes vi halvvägs för att lösa 

det (Bilic 2018). 

 

För att hantera vertikal osäkerhet kan projektägare och projektledare skriva kontrakt och det 

kan vi se att organisationerna har gjort utifrån SAIF:s svar. De flesta organisationer har aldrig 

tidigare samarbetat före arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet (Olsson 2018; Bilic 

2018: Lind 2018; Hjort 2018b). Kontrakt kan då vara ett sätt för organisationerna att klargöra 

vad det centrala är i det interorganisatoriska projektet och fördela ansvar. Vid intervjuerna 

framkom det att ett förtroende mellan de ansvariga växte fram successivt under 

Studentvärldsmästerskapets planering och genomförande (Bilic & Samuelsson 2018; Olsson 

2018; Burke 2018). Det blev även uppenbart att förtroendet blev förstärkt då individerna i 

organisationerna träffade varandra ansikte mot ansikte och lärde känna varandra (Samuelsson 

2018; Lind 2018). 

 

Studentvärldsmästerskapet är högt förankrat i sin moderorganisation FISU, eftersom 

organisationen har tydliga riktlinjer och regler som de andra organisationerna i evenemanget 

måste följa. Detta kan innebära att målkongruensen är hög i Studentvärldsmästerskapet. Dock 

har organisationerna skrivit kontrakt med varandra, vilket enligt litteraturöversikten kan vara 

på grund av att regler, planer och standarder skapar förutsägbarhet (Jensen et al. 2006). 

Eftersom evenemanget var ett officiellt Studentvärldsmästerskap måste arrangemanget 

motsvara en viss kvalitet (Burke 2018). Det fanns en manual som organisationerna måste följa 

och den var gjord av FISU. I manualen framgick exakt hur evenemanget skulle vara och hur 

genomförandet skulle gå till under och efter Studentvärldsmästerskapet (Lind 2018). Dessutom 

ingår det i förberedelserna att FISU gör en inspektion av tävlingsplatsen och träffar de ansvariga 

på plats i Kalmar. Vidare kräver FISU rapportering av framstegen under 

Studentvärldsmästerskapets planering och förberedelse (Burke 2018). Enligt SAIF var 

rapportering bra för dem (Olsson 2018). Intervjun bekräftar inte varför, men vår tolkning är att 

organisationen, genom rapporteringar, har kontroll över de punkter som skall bli avklarade. 

 

De olika aktörernas intressen och den upplevda gemenskapen mellan dem har inverkan på 

målkongruensen i projekt (Jensen et al. 2006). Utifrån intervjuerna med de ansvariga 

organisationerna och projektledaren kan en gemensam uppfattning bli konstaterad. Deras 
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gemensamma mål var att anordna ett bra evenemang med gott samarbete. Dock finns det 

skillnader i organisationernas uppfattningar. För SAIF och DK var det viktigt att ta hänsyn till 

att det var ett internationellt evenemang samt att målet var att många atleter skulle delta (Olsson 

2018; Bilic & Samuelsson 2018). Lind (2018) hänvisar till att Studentvärldsmästerkapet är det 

största som kan hända inom studentidrotten i Kalmar. Därför var det viktigt att FIKS blev 

involverade, vilket går i linje med SAIF:s vision att stärka studentidrotten (Lind 2018; Olsson 

2018). Flera av organisationerna beskriver att vid själva utförandet av 

Studentvärldsmästerskapet bildades en gemenskap mellan organisationerna då alla 

organisationer var samlade i Kalmar (Olsson 2018; Lind 2018; Bilic & Samuelsson 2018).        

 

En avgörande faktor i arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet var engagemanget av 

Linnéuniversitetet då deras delaktighet var ett krav, eftersom det var ett studentevenemang 

(Bilic & Samuelsson 2018). Alla organisationer i kommittén hade förväntat sig större 

engagemang av Linnéuniversitet (Lind 2018; Hjort 2018; Olsson 2018; Bilic & Samuelsson 

2018), men universitetet deltog som ett finansiellt stöd. Detta ser vi som ett tecken på att 

målkongruensen varierade mellan organisationerna och att intresset för 

Studentvärldsmästerskapet inte var lika högt hos alla aktörer. Linnéuniversitetet var förbundna 

via kontrakt, men vad som ingick är oklart (Källström 2018).   

 

Då organisationer inte har samarbetat tidigare är kontrakt en viktig faktor för att minska den 

vertikala osäkerheten i det interorganisatoriska projektet. Samtidigt är förtroende samt en 

känsla av gemenskap essentiella, eftersom kontrakt inte kan täcka alla detaljer i ett 

interorganisatoriskt projekt. Upplevelsen av gemensamma mål och bra kommunikation är 

väsentliga för att relationerna skall åstadkomma ett gott samarbete. Med hänsyn till 

respondenternas svar blir det uppenbart att den fysiska närvaron av organisationerna på en och 

samma plats har varit essentiell. Utifrån intervjuerna har det även framkommit att FISU haft 

stor kontroll över Studentvärldsmästerskapet då det finns tydliga riktlinjer för hur evenemanget 

skall vara. Samtidigt som riktlinjer kan vara positiva och vägledande, kan de dämpa 

innovationen inom det interorganisatoriska projektet. Dock måste evenemanget följa strikta 

kriterier då det är ett officiellt studentvärldsmästerskap. 
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7.2 Organisationernas olika syn på uppbyggnaden av organisationskommittén 

Uppfattningen om hur organisationskommittén uppbyggnad såg ut, skilde sig åt bland 

respondenterna. Lind (2018) och Destination Kalmars (Bilic & Samuelsson 2018) syn på 

organisationskommittén har många likheter med den officiella organisationskartan (se bilaga 

3). Organisationskartan är hierarkiskt upplagd och visar vilka organisationer som aktivt deltagit 

i arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet (FISU World University Triathlon 

Championship 2018b). Genomgående i organisationskartan finns pilar som är riktade nedåt från 

varje organisation och nivå. Organisationskartan placerar FISU högst upp med STF, 

Destination Kalmar, SAIF samt Linnéuniversitetet följt under FISU. Nedanför de fyra 

organisationerna i hierarkin finns Kalmar RC och FIKS. Utifrån dessa två organisationerna har 

sedan två projektledare blivit utsedda, Henrik Brovell och Philip Lind. I linje med 

projektledarna framhäver organisationskartan även organisationskommittén och dess 

uppbyggnad. Uppbyggnaden är baserad på de ovannämnda organisationerna och dess 

representanter. Under projektledarna och organisationskommittén framhäver även kartan 

grenansvariga, den lokala organisationskommittén (LOC), dess assistenter samt volontärer 

(FISU World University Triathlon Championship 2018b). 

 

Det som framkommer genom intervjuerna och som inte finns med på den officiella 

organisationskartan (FISU World University Triathlon Championship 2018b) är, från 

Destination Kalmar, Johan Göranssons roll som huvudansvarig projektledare (Lind 2018; Bilic 

& Samuelsson 2018). En position som skiljer sig mellan organisationskartan och intervjuerna 

är Andrea Bilics position. Organisationskartan (FISU World University Triathlon 

Championship 2018b) positionerar Bilic som en del av organisationskommittén. Bilic (2018) 

uttrycker dock att inte alla var delaktiga i organisationskommittén och att Destination Kalmar 

hade Svante Samuelsson som representant. Därmed tolkar vi att Bilic inte var en del av 

organisationskommittén. Destination Kalmar ger en bild av att de och SAIF hade 

nyckelpositionerna under FISU (Bilic & Samuelsson 2018). SAIF:s synvinkel är mindre 

hierarkisk eftersom de anser att organisationskommittén finns överst och att FISU:s roll inte 

blev så stor i arrangemanget (Olsson 2018). Den grundliga orsaken till resonemanget framhäver 

inte Olsson (2018) men vi tolkar det som att det beror på att FISU blev uppfattad som en extern 

organisation. De slutgiltiga besluten tog Destination Kalmar, Brovell samt 

organisationskommittén (Olsson 2018). Olsson (2018) uttrycker att det var väldigt olika 

beroende på vilka frågor det gällde. 
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Kalmar RC har en lokal synvinkel på projektgruppen. Utifrån deras beskrivning är de kopplade 

till Destination Kalmar som har en högre position (Hjort 2018b). Brovell är kontaktpersonen 

för Kalmar RC, därutöver framhäver Kalmar RC att de grenansvariga var medlemmar från 

triathlonklubben. Linnéuniversitetets och FIKS:s deltagande i projektgruppen, åskådliggör 

Kalmar RC genom att länka organisationerna till Destination Kalmar (Hjort 2018b).  

 

Linnéuniversitet beskriver projektgruppen som en ring med några ringar runt omkring 

(Källström 2018). Vi tolkar beskrivningen som en piltavla. I cirkeln i mitten fanns den mer 

drivande projektgruppen som bestod av dem som arbetade kring evenemanget. På utsidan av 

den mer drivande projektgruppen förekom flera ringar med de andra organisationerna som även 

var en del av projektgruppen. Att Linnéuniversitet hade kontakt med Destination Kalmar 

framkom i redogörelsen (Källström 2018). 

 

Utifrån respondenternas beskrivningar tolkar vi att organisationerna har uppfattat 

uppbyggnaden av projektgruppen på olika sätt. Som vi nämnt tidigare, har vi förtydligat vid 

intervjuerna att vi syftar på organisationskommittén vid nämnandet av projektgruppen. 

Destination Kalmar (Bilic & Samuelsson 2018) och Lind (2018), som stod för en stor del av 

projektledningen, ansåg att FISU hade den högsta positionen. Däremot framhäver SAIF 

(Olsson 2018) att organisationskommittén hade den högsta rollen. Utifrån organisationernas 

uppfattning tolkar vi att organisationernas involvering samt huvuduppgifter kan ha påverkat 

helhetsbilden av Studentvärldsmästerskapet. Tolkningen grundar sig i att de aktörer som var 

starkt involverade i beslutsfattandet och arrangemanget, upplevs ha fått en skiljande uppfattning 

än dem som var mindre involverade.   

 

7.3 Samarbetet på den operativa nivån 

Då organisationer inte har alla resurser själva, måste de samverka med andra aktörer för att få 

tillgång till resurser. Följaktligen kan ett ensidigt eller ömsesidigt beroende uppstå i den 

operationella verksamheten (Jensen et al. 2006). Destination Kalmar kunde inte ansöka om 

studentvärldsmästerkapet ensamt utan SAIF måste vara involverade i arrangemanget, eftersom 

SAIF är ett nationellt studentidrottsförbund. Dessutom var det nödvändigt att ett universitet 

blev involverat då evenemanget rörde studenter. Således kontaktade Destination Kalmar 

Linnéuniversitet och ett samarbete började. Eftersom idrotten triathlon stod i centrum av 

evenemanget var det viktigt att inneha sakkunskap om idrottsgrenen. Den sakkunskapen bidrog 
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STF och den lokala triathlonklubben Kalmar RC med. Henrik Brovell, som är medlem i Kalmar 

RC, blev projektledare för det tävlingstekniska inom arrangemanget (Bilic & Samuelsson 

2018). Först var det inte tänkt att Philip Lind skulle vara projektledare, men på grund av en 

privat orsak kunde inte Brovell ta hela ansvaret. Detta medförde att en resursbrist uppstod och 

för att hantera situationen blev Lind projektledare för allt utom själva tävlingarna (Lind 2018).   

 

Utifrån respondenternas svar kan vi se en koppling till resursberoendeteorin. För att organisera 

Studentvärldsmästerskapet måste flera organisationer med olika resurser samverka och bilda 

interorganisatoriska relationer. Genom kontrakt med varandra åstadkom organisationerna en 

stabilitet och säkerhet samtidigt som resurser blev utbytta. Det interorganisatoriska projektet 

undgick ändå inte problem. Ovisshet angående uppgifterna medförde osäkerhet. Hjort uttrycker 

sig enligt följande: 

 

Sen skriver Brovell i december (2017) då vad vi behöver så då får vi ju listan. Men 

inte förrän i juni/juli efter att jag har sagt till Johan Göransson att nu höjer jag 

priset för varje vecka som vi inte får ett avtal. Inte förrän i juli fick jag ett avtal på 

det från Destination Kalmar detta år (2018). En och en halv månad innan tävling 

så vi kan inte börja här förrän vi hade fått ett avtal tyckte jag (Hjort 2018b).  

 

Citatet visar hur Kalmar RC var förvirrade över vad de skulle göra och vid vilken tidpunkt ett 

kontrakt skulle skrivas ihop med Destination Kalmar. I december 2017 fick Kalmar RC veta 

vad de skulle bidra med (Hjort 2018b). Dock kontaktade Destination Kalmar inte Kalmar RC 

angående ett kontrakt förrän i juli 2018, vilket orsakade förvirring och stress för Kalmar RC. 

Det blev ont om tid för förberedelserna, eftersom Kalmar RC ansåg att de kunde börja med 

förberedelserna först då ett kontrakt hade blivit skrivet. Därtill blev det många förändringar tätt 

inpå tävlingarna angående banorna till följd av att FISU anlände till Kalmar. De ville göra 

förändringar, men det fanns en oklarhet vilka förändringar som skulle göras och vem som 

bestämde. Kalmar RC kände att det fanns ett glapp i kommunikationen mellan dem och FISU. 

Möjligtvis hade information inte kommit fram till triathlonklubben och det skapade frustration 

hos organisationerna just före evenemangets genomförande (Hjort 2018b).    

 

En organisation som de andra involverade organisationerna hade större förväntningar på var 

Linnéuniversitetet (Bilic & Samuelsson 2018; Olsson 2018; Hjort 2018b). Hjort (2018b) 

formulerar sig på följande sätt:  

 

[...] Och dom som inte riktigt har visat sig är Linnéuniversitetet. Jag tror nog att 

dom ganska tidigt sa att dom nog inte riktigt var så engagerade. [...] 
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Att Linnéuniversitet i ett tidigt stadium signalerade att de bidrog med pengar, men inte något 

större engagemang var en oväntad händelse (Olsson 2018). Tanken var från början att 

studenterna från Linnéuniversitetet skulle stå för funktionärerna tillsammans med Kalmar RC, 

men istället fick triathlonklubben hela ansvaret att tillsätta funktionärer. Det fanns ett krav på 

150 funktionärer, men Kalmar RC fick endast ihop 130 funktionärer. Antalet var 

magert.   (Hjort 2018b). Som vi tolkar det kan situationen med funktionärerna ha skapat stress 

för Kalmar RC samtidigt som det kan ha påverkat genomförande.  Det fanns förhoppningar på 

att Linnéuniversitetet skulle organisera konferenser eller seminarier i samband med 

Studentvärldsmästerskapet (Bilic & Samuelsson 2018). Enligt Linnéuniversitetet hade de idéer 

om att uppmärksamma elitidrott och idrottsvetenskap, men att föreläsarna kände att de inte 

kunde fast de hade velat. Därtill måste Linnéuniversitetet byta representant mitt i det 

interorganisatoriska projektet, vilket gjorde att den nya personen inte hade samma 

bakgrundsinformation. Av den orsaken var förståelsen hos den nya representanten begränsad 

(Källström 2018). Situationen med Linnéuniversitetet visar hur organisationers förväntningar 

på varandra i ett interorganisatoriskt projekt kan bidra till osäkerhet. Framförallt då 

förväntningarna inte motsvarar det som sker i praktiken. Detta åskådliggör hur svårt det kan 

vara att förutsäga samspelet mellan aktörerna i ett projekt (Jensen et al. 2006).  

 

Det är även viktigt att diskutera relationen mellan osäkerhet och handlingskraft. Utifrån 

intervjuerna framgick att de flesta organisationer kände att de hade handlingskraft fastän de 

behövde varandra. Planeringen gick enligt tidsplan och trots att många organisationer var 

involverade var kommunikationen och dialogen bra (Samuelsson 2018). Enligt Kalmar RC 

fungerade samarbetet med organisationerna på den operativa nivån bra. Dock, var de 

tävlingstekniska från FISU dominanta, vilket tärde på handlingskraften (Hjort 2018b). 

Samtidigt kände Lind som projektledare att han fick förtroende och verktyg av FISU att hantera 

situationer (Lind 2018). Detta går i linje med FISU:s synsätt där de uttrycker att både 

projektledare och organisationskommittén fick stöd för att utföra sina uppgifter (Burke 2018). 

Även om känslan av handlingskraft är i stort sett enhetlig, kan en organisation i det 

interorganisatoriska projektet känna osäkerhet, vilket också påverkar de andra 

organisationerna. Utifrån intervjuerna har det framkommit att de andra organisationerna var 

medvetna om problemen kring förändringar av tävlingsbanorna. Detta visar på kommunikation 

mellan organisationerna samtidigt som det även indikerar på att det här var något som de andra 

organisationerna eventuellt bekymrade sig för.  
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Förutom organisationerna i organisationskommittén var flera externa organisationer 

involverade i arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet. Anledning var att 

organisationskommittén inte besatt alla resurser som de behövde för att arrangera 

Studentvärldsmästerskapet. På grund av att tävlingarna skedde i vattnet, på gatorna samt på 

vägarna i stan behövde evenemanget Kalmar kommuns godkännande. Vägtillståndet var 

struligt väldigt sent (Olsson 2018). På tävlingsdagen hade inte Kalmar kommun stängt av 

vägarna i tid, vilket ledde till att först när startskottet gick stängde de av dessa (Hjort 2018b). 

Utifrån respondentens svar och kroppsspråk förstår vi att det här var en tajt situation och där 

saker och ting skulle ha kunnat gå snett. Studentvärldsmästerskapet var även beroende av 

sponsring samt statsbidrag, och utan den finansiella hjälpen hade evenemanget inte klarat av 

den ekonomiska delen. Den hjälp som evenemanget fick av volontärer var också essentiell för 

genomförandet av Studentvärldsmästerskapet (FISU World University Triathlon 

Championship 2018). Därtill fick organisationskommittén ta hjälp av bland annat tryckeri, 

sjukvårdspersonal, konferencier och media (Bilic & Samuelsson 2018).  

 

Studentvärldsmästerskapet började som ett samarbete mellan Destination Kalmar och SAIF och 

har vuxit utmed det interorganisatoriska projektets gång. Flera organisationer och aktörer har 

bidragit med olika resurser för att det interorganisatoriska projektet skall kunna gå att 

genomföra. Vi har lagt märke till att koordinering spelar en stor roll, då ett evenemang av den 

här storleken och kvalitet skall bli utfört. Under det interorganisatoriska projektets gång har 

samarbetet organisationerna emellan inte varit problemfritt. Förväntningar blev inte verklighet 

och begränsningar uppstod i handlingsfriheten. Dock har det framkommit att alla osäkra 

situationer löste sig på ett eller annat sätt. 

 

7.4 Projektomgivningen för Studentvärldsmästerskapet 

Genom att jämföra graden av vertikal och horisontell osäkerhet kan vi få en uppfattning om i 

hurdan omgivning projektet ägde rum (Jensen et al. 2006). Som vi tolkar det kan vi inte placera 

Studentvärldsmästerskapet i en specifik dimension utan evenemanget förekom i en blandad 

omgivning. Arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet hade en formell hierarkisk struktur, 

eftersom projektägaren var noggrann med att organisationerna följde deras riktlinjer. Om FISU 

sa att något skulle göras, så blev det prioritet nummer ett (Lind 2018). Det fanns tydliga krav 

som evenemanget behövde följa, men ibland var kraven inte ekonomiskt försvarbara. Då måste 
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FISU och organisationskommittén möta varandra halvvägs och kompromissa (Bilic & 

Samuelsson 2018). Detta tyder på en övervakande omgivning samtidigt som det fanns utrymme 

för förhandling då det fanns ett förtroende mellan projektägaren och organisationskommittén. 

Därmed kan vi koppla in den förtroendefulla omgivningen i vårt resonemang. 

Organisationskommitténs relation till FISU verkar för det mesta vara klar och trygg och 

organisationerna kände att de hade i de flesta fall handlingskraft. Däremot, var möjligheten att 

vara innovativ i projektet begränsad (Källström 2018; Lind 2018; Hjort 2018b; Bilic & 

Samuelsson 2018). Konceptet var styrt av tydliga riktlinjer, men exempelvis avslutningsfesten, 

medaljen, målportalen och banorna fick en lokal prägel (Bilic & Samuelsson 2018). Därtill var 

det första gången som en lagtävling ingick i Studentvärldsmästerskapet i triathlon, vilket bidrog 

med något nytt till själva konceptet (Olsson 2018; Bilic & Samuelsson 2018; Burke 2018). 

 

På den operativa nivån ser vi tydligt att det fanns ett beroende att involvera särskilda 

organisationer för att Studentvärldsmästerskapet skulle bli till. Förhandling och samarbete 

präglade det interorganisatoriska projektet, vilket passar ihop med den förhandlande 

omgivningen. Samtidigt var flera organisationer bundna via kontrakt till evenemanget och på 

så vis minskade den horisontella osäkerheten. Dessutom fanns det förtroende för varandra i den 

operativa verksamheten. Vår uppfattning är att det huvudsakligen fanns ett övergripande 

gemensamt mål, vilket fick organisationerna att jobba i samma riktning. Lärandet var stort på 

individuellt och organisatoriskt plan. En gemensam tanke hos flera organisationer var att 

evenemanget skapade en större förståelse för samarbete i internationella projekt (Lind 2018; 

Olsson 2018; Bilic & Samuelsson 2018; Burke 2018). För FISU är varje 

studentvärldsmästerskap en lärprocess, då de har olika strukturer och ramverk för varje 

evenemang. Utmaningen blir då att adaptera organisationens krav till 

studentvärldsmästerskapets ramverk. Därtill måste FISU ta hänsyn till olika sociala system och 

kulturer vid samarbetet. Därmed är lärandet av stor betydelse för FISU (Burke 2018).    

 

Avslutningsvis kan vi säga att projektets omgivning för Studentvärldsmästerskapet var en 

kombination av de fyra typerna, den förtroendefulla omgivningen, den övervakande 

omgivningen, den förhandlande omgivningen och den begränsande omgivningen. Det fanns 

faktorer av evenemanget som vi kunde koppla till varje typ. Strukturen var formell samtidigt 

som samarbete var i fokus. Eftersom Studentvärldsmästerskapet var i behov av många resurser 

var processerna gränsöverskridande, medan det även fanns en nödvändighet av standardiserade 
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processer. Projektets omgivning blev karaktäriserat som uppgiftsinriktat samtidigt som 

kompromisser blev gjorda och riktlinjer blev följda för att skapa förutsägbarhet. 
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8. Krishantering 

I det här kapitlet redogör vi för kriser och deras uppkomst. Kapitlet framhäver vikten av 

förberedelse samt innehavandet av en krishanteringsplan. Därtill beskriver vi improvisationens 

betydelse i interorganisatoriska sammanhang. 

 

8.1 Kriser i projekt 

Det finns en stor sannolikhet att en kris inträffar i ett projekt (Gozdziewska-Nowicka, Janicki 

& Wilska 2017). Då är det viktigt att veta hur projektgruppen kan hantera och undvika kritiska 

situationer. En kris kan störa aktiviteten i ett projekt eller göra att projektgruppen tappar 

kontrollen över implementeringen av uppgiften. En hög grad av osäkerhet kan medföra att en 

rädsla sprider sig i projektgruppen. Därtill kännetecknar en kris att det uppstår en låg grad av 

förutsägbarhet i ett projekt. Vidare kan en kris bli sedd ur två aspekter. En kris kan vara ett hot 

för slutförandet av projekt samtidigt som det kan vara en drivkraft för projektgruppen att jobba 

hårdare (Gozdziewska-Nowicka et al. 2017). Dessutom är kriser tillfällen där lärandet är 

avsevärt (Wang 2008).  

 

Kritiska situationer kan uppkomma från tekniska, ekonomiska, organisatoriska, rättsliga och 

sociala problem (Gozdziewska-Nowicka et al. 2017). En kris kan uppstå internt alternativt 

externt samt beröra individer eller hela projektgruppen. Förändringar i omvärlden kan ha 

inverkan på en organisations verksamhet och som i sin tur har negativ påverkan på projektet. 

Brist på kommunikation, olämplig övervakning och kontroll, personalomsättning samt fel 

uppskattning av projektbudgeten är exempel på faktorer som kan orsaka att kriser uppstår 

internt (Gozdziewska-Nowicka et al. 2017). Vanligtvis förekommer det symptomer, som kan 

bli observerade, och indikerar på att en kris kan uppstå. Genom att identifiera orsakerna och 

källorna till den kritiska situationen kan projektgruppen etablera en grund för 

återhämtningsprocessen av krisen. Ju tidigare en början på en kris blir upptäckt, desto snabbare 

kan projektgruppen vidta åtgärder för att hantera den kritiska situationen. Dock kan även 

oväntade intensiva kriser uppkomma, vilka kan ha stora effekter på projektets genomförande 

(Gozdziewska-Nowicka et al. 2017). Oväntade intensiva kriser kan exempelvis uppstå från 

jordbävningar, bränder och terroristattacker (Wang 2008). 
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8.2 Krishantering - förberedelse och improvisation 

Krishantering bidrar till att förutse de lösningar som organisationen bör göra vid en kris samt 

hur hanteringen ska ske för att minimera de påverkande faktorerna. Vid skedet av en kritisk 

situation är tid en väsentlig faktor, vilket gör att flera grundfaktorer bör ses över och bli 

framtagna (Wang, 2008). För reducering av osäkerhet vid kriser menar Wang (2008) att en 

effektiv krishanteringsplan är nödvändig. Genom att utveckla och bygga en krishanteringsplan 

utgår företaget från dess mål, affärsidé samt strategier (Skoglund 2002). Genom reflektioner 

över kriserfarenheter menar Wang (2008) att lärande kan framkomma samt att utvecklande av 

framtida krishanteringsplaner kan ske, som är baserade på organisationens erfarenheter av 

kriser.  

 

En krishanteringsplan kräver att information finns som tydliggör hur hanteringen av en kris ska 

bli behandlad (Coombs 2012). Informationens grunder utgår från vilken kommunikation som 

ska bli använd samt en identifiering på vem som ska bli kontaktad och när. Genom att en 

kriskommunikationsplan blir implementerad, blir de specifika kommunikationsvägarna 

beskrivna som ska antas vid uppståndelsen av en kris. Kriskommunikationsplan utgör en grund 

och bidrar till utveckling för komponenten krisledningsteam. Användbar information för 

krisledningsteamet blir synliggjord genom nyckelkomponenter som inom krishanteringsplanen 

är kontaktinformation. Denna komponent fullgör så att organisationer och representanter vet 

sina ansvarsområden vid skedet av en kris. Genom att samordna representanter från 

organisationer till en enhet och delegera ansvarsområden kan krisen bli underlättad (Coombs 

2012).  

 

Krishanteringsplanen är dock inte felfri. Coombs (2012) visar på den problematik som kan ske 

genom krishanteringsplanen, vilket innefattar en uppfattad upplevelse av att vara oemottaglig 

för kriser. Krishanteringsplanen kan därmed bidra med ett falskt seende av att känna sig 

opåverkbar, genom hanteringsplanens existens. Krisen kan därför bli ännu mer expanderad, och 

kan orsaka oklara vägledningar om det finns en brist på kunskap inom hanteringsplanen. 

Coombs (2012) uttrycker hur organisationer genomgår kontinuerlig förändring och hur 

organisationen behöver anpassa sig beroende på kris. Dessutom är prövning av plan väsentligt 

för att organisationen skall agera rätt vid rätt tillfälle. Enbart utformandet av hanteringsplanen 

fullgör alltså inte att organisationen hanterar krisen på ett framgångsrikt sätt. 
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Då flera aktörer samarbetar kan organisationernas olika organisationskulturer, olika sätt att 

arbeta samt olika krishanteringsplaner vara en utmaning (Ley, Ludwig, Pipek, Randall, Reuter 

& Wiedenhoefer 2014). Om en kris inträffar måste organisationerna verka och interagera 

utanför sina etablerade system. Eftersom det finns många olika sorters kriser, kan 

organisationer inte inkludera allt i en krishanteringsplan. Detta leder till att krishantering även 

handlar om att improvisera. Improvisation är nödvändigt då det finns ett behov för snabb 

handling. På så vis går förberedelse och improvisation hand i hand. Genom improvisation kan 

beslutsfattarna var flexibla, medan förberedelse ökar effektiviteten i krishanteringen (Ley et al. 

2014). Dessutom påverkar tidigare erfarenheter av kriser sätten som de blir hanterade på. 

Beroende på vad för kunskaper, färdigheter och kompetenser projektledaren och 

projektgruppen har hanterar de kriser på olika sätt (Gozdziewska-Nowicka et al. 2017). 

 

8.3 Anknytning till intervjufrågorna 

Utifrån de teoretiska ramverken om krishantering har vi formulerat följande fråga till FISU 

samt organisationskommittén: Hade Student-VM en krishanteringsplan?  

 

En skiljande fråga som vi ställde till alla organisationer i organisationskommittén men inte till 

FISU var följande: Har er organisation tidigare varit med och arrangerat ett liknande 

evenemang? 
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9. Studentvärldsmästerskapets krishantering 

I det här kapitlet diskuterar vi vår insamlade data i enlighet med litteraturöversikten för 

krishantering. Genom att jämföra de teoretiska ramverken om krishantering med intervjuerna 

framkom applicerbara likheter och skillnader.  

 

9.1 Organisationskommitténs krishantering 

Vid krishantering är förberedelse viktigt då det förenklar möjligheten att vara effektiv i 

hanteringen av en krissituation. Således kan projektledaren eller projektgruppen sammansätta 

en plan med de viktigaste procedurerna för kritiska situationer (Coombs 2012). På frågan om 

Studentvärldsmästerskapet hade en krishanteringsplan svarade respondenter nej eller att de var 

osäkra. Dock, var organisationerna medvetna om vem de skulle kontakta ifall en kris uppstod 

(Olsson 2018; Lind; Bilic & Samuelsson). Olsson uttrycker sig angående krishanteringsplanen 

enligt följande:  

 

Ärligt talat så tror jag att där missade vi totalt. Sedan vet jag att Johan och de på 

Destination Kalmar har en plan för jag vet att de hanterade ett antal grejer som 

hände. Det var ju ambulans, olyckor och skador. Det är en polisanmälan som är 

gjord. Det var en flaggvakt som blev påkörd av en bil. Det har hänt en hel del. Men 

jag skulle säga att här är vi jättedåliga. Det är ju lite läskigt (Olsson 2018).  

 

I citatet framkommer att det uppstod en förvåning. Som vi tolkar citatet hade inte SAIF övervägt 

krishanteringsplan vid Studentvärldsmästerskapet. SAIF tänkte att Destination Kalmar hade en 

plan då de hade hanterat olyckor. Nu i efterhand uppstod det en obekväm känsla hos SAIF. 

 

Såväl Linnéuniversitetet som SAIF har inom sina respektive organisationer 

krishanteringsplaner som de brukar använda ifall en kritisk situation uppkommer (Olsson 2018; 

Källström 2018). Destination Kalmar la stor vikt på planeringen av evenemanget och försökte 

förutse vad som kunde ske. Organisationen tog kontakt med personer som hade varit med och 

arrangerat Studentvärldsmästerskapet i hästhoppning 2016 i Flyinge, Skåne. På så vis fick de 

information om eventuella problem som till exempel försenade betalningar samt transport och 

logistik. Dessa specifika problem uppstod i planeringen, men i och med en tidig upplysning 

kunde organisationskommittén hantera situationerna. För eventuella olyckor eller 

sjukdomsanfall fanns det en läkare på plats (Bilic & Samuelsson 2018).  
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Eftersom Kalmar RC och Destination Kalmar har varit med och arrangerat Ironman, så visste 

organisationerna hur de skulle förbereda sig (Lind 2018). Dessutom har SAIF varit med och 

arrangerat flera studentvärldsmästerskap, vilket gör att de har samlat på sig stor erfarenhet av 

liknande evenemang (Olsson 2018). Det är även ofta samma personer som jobbar tillsammans 

på liknande evenemang. Därmed är mycket uppbyggt på erfarenheter och går på rutin. Detta 

skapade en grundstruktur och trygghet i händelse av att en kris inträffade. Det fanns tydliga 

kommunikationsvägar och under Studentvärldsmästerskapet hade organisationskommittén ett 

kommunikationscenter där alla organisationer var samlade. Dock hade organisationskommittén 

inget dokument med instruktioner angående krishantering (Bilic & Samuelsson 2018). 

 

Respondenternas svar talar för att organisationerna har varit noggranna i planeringen för att 

såväl undvika som minimera kriser. På så vis har krishanteringen varit förutseende. En del av 

organisationerna har förlitat sig på att de har erfarenhet av liknande evenemang, vilket gör att 

de kände sig trygga. Fastän vi har fått intrycket av att Studentvärldsmästerskapet undvek några 

stora kriser hände det olyckor och oväntade händelser. Enligt Lind (2018) åkte en tävlande 

omkull med cykel under en tävling. Situationen löste sig genom att Lind åkte iväg till sjukhuset 

med den tävlande. Dessutom blev en flaggvakt påkörd av en bil (Olsson 2018). En händelse 

som vi tycker skulle kunna klassas som en mindre kris är turbulensen kring banan ett par dagar 

innan Studentvärldsmästerskapets inledning. Det var mycket som Kalmar RC behövde fixa bara 

tre dagar innan tävlingen och det var stressigt. Eventuellt hade de inte förberett sig tillräckligt 

bra, vilket gjorde att när FISU kom behövde Kalmar RC rätta till det tävlingstekniska (Hjort 

2018b). 

 

9.3 Utveckling av krishanteringsplan 

Till framtida evenemang håller FISU på att förbereda en övergripande olyckshändelsepolicy. 

På FISU verkställande kommittés möte i mars 2019 kommer utkastet att presenteras och 

godkännas. Därefter kommer FISU-medlemmar att ha som uppgift att utbilda framtida 

deltagare angående policyn. FISU kommer även att säkra att framtida arrangörer av FISU 

evenemang är medvetna om policyn och att den tillämpas vid olyckshändelser (Burke 2018). 

Detta visar på att FISU ser ett behov av att ha en krishanteringsplan. Eftersom det har hänt 

olyckshändelser, har organisationen tagit det här i beaktande. Förberedelsen av policyn tyder 

på att lärande är en del av kriser. 
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10. Olika former av förankring 

I det här kapitlet redogör vi för förankring genom dess olika former. Kapitlet diskuterar social 

förankring och fördjupar sig i dess kategorier, relationell samt strukturell förankring. 

Avslutningsvis presenterar vi temporär förankring och dess innehållande verktyg. 

 

10.1 Förankring 

Eftersom samarbeten mellan organisationer har blivit vanligare, har kontexten var samarbeten 

sker blivit interorganisatoriskt. Denna utveckling har lett till att synsättet på organisationer, som 

självständiga enheter, är ifrågasatt. Organisationernas gränser är inte längre lika tydliga, vilket 

gör att kontexten en organisation befinner sig i, har blivit essentiell att förstå (Grabher 2001). 

De sociala relationer som organisationer har, påverkar deras verksamhet och handlingssätt. 

Detta synsätt ligger till grund för begreppet förankring som framhäver att den ekonomiska 

aktiviteten av en organisation är sammanbunden i strukturer av sociala relationer (Granovetter 

1985). Tidigare perspektiv har antagit att organisationer gör affärer på avstånd från varandra. 

Dock handlar förankring om att organisationer bygger nära sociala relationer med varandra. De 

sociala relationerna grundar sig på förtroende, informationsdelning samt en gemensam 

överenskommelse om att lösa ett problem (Uzzi 1997). Dessutom bildar de sociala relationerna 

pågående strukturer, eftersom relationerna ger möjlighet till fortsatta samarbeten i framtiden. 

På så vis är de sociala relationerna även historiskt konstruerade (Halinen & Törnroos 1998). 

Vidare kan förankring delas upp i olika kategorier av vilka vi har valt att lyfta fram social 

förankring, där relationell och strukturell förankring ingår, samt temporär förankring (Jones & 

Lichtenstein 2008).   

 

10.2 Social förankring 

Genom att vara medveten om den osäkerhet som kan uppstå vid interorganisatoriska projekt 

kan åtgärder tas vid för minskning av osäkerheten. Jones och Lichtenstein (2008) uttrycker hur 

organisationers återkommande samarbeten vid projekt definierar organisationens stabilitet och 

syn på förändring. En hjälpande hand för organisationer vid utförande av projekt kan därför 

vara den sociala förankringen. Begreppet social förankring hänvisar till den interaktion som 

individer samt organisationer har med varandra. Jones och Lichtenstein (2008) intresserar sig 

speciellt för om det framkommer ett mönster i interaktionen samt om en gemensam uppfattning 

bland organisationerna skapas. Utifrån Jones och Lichtensteins (2008) kategorisering är 

relationell och strukturell förankring kategorier inom sociala förankringen.     För aktörer som 
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befinner sig i organisationer, bidrar kategorierna till en förståelse för den sammankoppling samt 

betydelse som organisationer har inom interorganisatoriska projekt (Jones & Lichtenstein 

2008). 

 

10.2.1 Relationell förankring 

Interorganisatoriska projekt består, som tidigare blivit nämnt, av flertalet organisationer för att 

utöva ett gemensamt projekt. Skapandet av relationer mellan organisationerna, blir konstruerat 

via sociala sammanhang (Granovetter 1985). Utifrån sociala sammanhang kan organisationer 

förstärka sina egna relationer samtidigt som andra gruppers beteende bidrar till 

relationsbyggandet. Aktörers målmedvetna agerande är omgivet av konkreta pågående sociala 

relationer, som påverkar aktörers beteende och beslut (Granovetter 1985). Relationell 

förankring utgår från hur väl aktörerna är medvetna om och tar varandras behov och mål i 

beaktande. Viktiga faktorer i relationell förankring är förtroende och informationsdelning 

(Jones & Lichtenstein 2008). 

 

Förtroende är väsentligt för interorganisatoriska projekt och dess framgång (Maurer 2010). 

Uppfyllnaden av förtroende mellan organisationer kan stärka och förbättra relationen mellan 

projektets aktörer som på så vis bidrar till fördelar för projektets utveckling. Flera faktorer som 

berör förtroende är främjande av partners intresse, förbättrad belåtenhet hos intressenter samt 

utförandet för att nå projektets mål. Dock kan det finnas svårigheter med förtroende i 

interorganisatoriska projekt. Då erfarenheter, förutsägelser, avsikter samt beteenden inverkar 

på förtroende, kan svårigheter framkomma (Maurer 2010). Förtroende är nära förknippat med 

informationsdelning som är den värdefullaste aktiviteten i projekt. Informationsdelning främjar 

socialiseringen i projekt och gynnar innovation samt kreativitet i projekt. På så vis stödjer 

informationsdelning framgången av ett projekt (Park & Lee 2014). Därtill bidrar en klarhet av 

rollpositioneringen bland organisationerna till att forma en tydligare bild av den delade 

relationella uppfattningen. Genom att utforma en klar och tydlig illustration kan en gemensam 

grund bli skapad för projektets förståelse och relationskopplingar. Ett alternativt sätt att skapa 

tydlighet är upprepande samarbeten genom många projekt på en kort tid eller genom en 

kontinuerligt interagerande i ett långvarigt projekt (Jones & Lichtenstein 2008). 
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10.2.2 Strukturell förankring 

När flera organisationer är delaktiga i ett och samma projekt bildar organisationerna ett 

kontaktnät. Vid interorganisatoriska projekt, ställer organisationerna krav på interaktion mellan 

varandra för att kunna slutföra det befintliga projektet (Jones och Lichtenstein 2008). Denna 

interaktion ökar chansen för att den strukturella förankringen ska äga rum. Den strukturella 

förankringen främjar förståelse och principer för samarbete. Främjandet bidrar till de 

gemensamma verksamheterna som organisationer fokuserar på och framkommer genom 

tidigare interaktioner. Medförandet av principer och förståelse skapar inte bara en grund utan 

utvecklar även ett förtroende inom och mellan organisationerna. Den strukturella förankringen 

kan därmed bidra till en minskning av osäkerhet samtidigt som den bidrar till att främja 

koordineringen för organisationer (Jones och Lichtenstein 2008).  

 

Att inneha varierande strukturer och relationsmönster kan orsaka positiva och negativa aspekter 

mellan organisationer. Den största påverkningen visar sig främst på flödet av kommunikation 

(Jones och Lichtenstein 2008). Genom att ha en god kommunikation mellan organisationerna 

blir en starkare grund utformad. En stark grund bidrar till större förutsättningar för projektets 

och organisationernas framgång. En bidragande faktor till utvecklingen av samarbete ligger i 

de tidigare samarbeten som organisationerna har haft. Jones och Lichtenstein (2008) menar på 

att organisationer som inte har kontinuerliga samarbeten förhåller sig till specifika regler som 

framkommit genom en längre tidsperiod. 

 

Tack vare en sammanslagning av kategorierna, kan den sociala förankringen underlätta eller 

hindra förståelsen för interorganisatoriska band. Vidare menar Jones och Lichtenstein (2008) 

att social förankring definierar och gestaltar om organisationerna delar samma uppfattning. 

Dessutom framställer social förankring på vilka sätt organisationer koordinerar sina 

samarbetsaktiviteter i projekt (Jones & Lichtenstein 2008).  

 

10.3 Temporär förankring 

Eftersom projekt kan variera i längd, finns det olika sätt som organisationer kan koordinera 

projekt på (Jones & Lichtenstein 2008). I det interorganisatoriska projektet formar mekanismer 

koordinationen mellan organisationerna. På så vis kan organisationerna minska osäkerheten 

organisationerna emellan. Mekanismerna bidrar med verktyg för att understödja 

organisationernas anpassningsförmåga och bibehålla en viss takt inom det interorganisatoriska 
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projektet. Jones och Lichtenstein (2008) utgår ifrån tre typer av temporära verktyg: kronologisk 

takt (eng. chronological pacing), taktbaserad händelse (eng. event-based pacing) och 

taktbaserad underhållning (eng. entertainment pacing). Kronologisk takt är baserad på tid och 

inkluderar slutdatum, kontrakt och tidslinje (Jones & Lichtenstein 2008). Genom att sätta ett 

slutdatum markerar chefer vad som skall vara gjort vid vilken tidpunkt (Grabher 2002). Ett 

slutdatum stödjer koordineringen av projektgruppen samtidigt som chefen håller kontroll över 

processen (Jones & Lichtenstein 2008). 

 

En speciell händelse som demonstrerar att ett projekt är på rätt spår kallas milstolpe och ingår 

i taktbaserad händelse (Jones & Lichtenstein 2008). Milstolpar signalerar när handlingar kan 

eller borde vara gjorda. Vid händelsen av en milstolpe i ett projekt är det mer fokus på själva 

utfallet än på att projektet möter tidsgränsen. En milstolpe fungerar som en alarmklocka för att 

försäkra att projektet går framåt i rätt takt med hänsyn till slutdatumet. Detta skapar en 

medvetenhet om att slutdatumet närmar sig, vilket projektgruppen måste ta i beaktande (Gersick 

1994). Den tredje typen av temporära verktyg som kan ha inverkan på ett projekt är taktbaserad 

underhållning. Projekt kan vara påverkade externt genom säsong som till exempel jul och 

sommar eller genom tema på exempelvis konferenser, mässor samt prisceremonier. När projekt 

är påverkade av säsonger måste verksamheten vara koordinerad för att kunna leva upp till den 

omgivning där evenemanget skall äga rum (Jones & Lichtenstein 2008). 

 

10.4 Anknytning till intervjufrågorna 

Utifrån respondenternas positioner har vi valt att ställa olika frågor. De teoretiska ramverk 

angående förankring och dess kategorier som vi har valt, har formulerat att vi ställt följande 

frågor till FISU: I ansökan av projektet, fanns det några nyckelelement som skapade förtroende 

gentemot de potentiellt involverade organisationerna? Hur försäkrade FISU att 

organisationskommittén följde riktlinjerna för projektet? Kan ni beskriva 5 milstolpar som 

uppstått under projektets gång och som var väsentliga för projektet? 

Nästkommande frågor är riktade till organisationerna i organisationskommittén: Kan du 

beskriva er organisations samarbete mellan organisationerna före och efter projektet? Hur 

skulle er organisation beskriva kommunikationen mellan organisationerna i kommittén? Kan 

ni berätta om det upplevda förtroendet mellan organisationerna? Kan ni beskriva 5 milstolpar 

som uppstått under projektets gång och som var väsentliga för projektet?  
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11. Rollen av förankring i Studentvärldsmästerskapet 

I det här kapitlet redogör vi för förankringens betydelsefulla roll i interorganisatoriska projekt. 

Genomgående i vår studie har vi lagt märke till att förankringen bidragit till att minska den 

interagerande osäkerheten. På så vis kan vi se förankring som ett förebyggande redskap för att 

motverka interagerande osäkerhet. 

 

11.1 Betydelsen av sociala relationer 

Organisationer bygger nära sociala relationer med varandra där förtroende, informationsdelning 

och en gemensam överenskommelse om att lösa ett problem är essentiella faktorer. Tankesättet 

är utgångspunkten i förankring (Uzzi 1997) och som vi tolkar vårt empiriska material, har nära 

sociala relationer varit betydelsefulla i Studentvärldsmästerskapet. Detta förtydligar vi bland 

annat genom följande citat:  

 

First of all, the bidding committee submitted a written bid which was presented in 

person to an evaluation committee [...], this enables to create a contact in person 

from the start of the process, making relations smoother. After the award [...], there 

was an Inspection Visit by the FISU Technical Delegate for Triathlon and a FISU 

Staff member to further develop the planned event, identify problem areas and 

strengthen communication (Burke 2018).  

 

Citatet visar på att den personliga kontakten är väsentlig och gör att relationerna blir smidiga 

från början. Fastän Destination Kalmar och SAIF hade gjort en skriftlig ansökan (Bilic & 

Samuelsson 2018), indikerar citatet att FISU kräver en närvaro och presentation av anbudet. 

Som vi förstår det vill FISU, genom presentationen och den personliga kontakten, få ett första 

intryck av de potentiella arrangörerna av Studentvärldsmästerskapet. På så vis kan FISU 

bedöma om representanterna från organisationerna är pålitliga samt har den kunskap som de 

kräver av arrangörer. Citatet framhäver även att FISU gjorde en granskning efter att 

tilldelningen av Studentvärldsmästerskapet hade ägt rum. Anledningen var att planera, 

identifiera problem och stärka kommunikationen. Granskningsbesöket analyserar vi som ett sätt 

för FISU att kontrollera tävlingsplatsen samt träffa arrangörerna igen för att diskutera om allt i 

anknytning till Studentvärldsmästerskapet. På detta sätt anser vi att organisationerna bygger 

upp en gemensam uppfattning om evenemanget redan från start. Dessutom framkommer det att 

FISU:s förtroende för organisationskommittén blev gradvis större genom planerings- och 

genomförandefasen (Burke 2018).    
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Sverige har tidigare anordnat framgångsrika FISU evenemang, vilket har bevisat att Sverige är 

en tillförlitlig partner för FISU. De föregående samarbeten med Sverige hade en betydelse för 

förtroendet som FISU kände för organisationskommittén och SAIF (Burke 2018). FISU:s 

resonemang belyser att de sociala relationerna är historiskt utformade då tidigare erfarenheter 

av samarbeten påverkar förtroendet som FISU har för svenska arrangörer. Ur vårt perspektiv 

kommer även arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet i Kalmar att ha inverkan på 

framtida FISU evenemang som Sverige ansöker om. 

 

11.2 Relationsbyggande och förtroende 

Utifrån respondenternas svar kan vi se ett mönster i interaktionen mellan organisationerna. Hela 

arrangemanget började genom en synkronisering mellan Destination Kalmar och SAIF för att 

gemensamt ta fram en ansökan som blev godkänd av FISU. Därefter kopplade Destination 

Kalmar på Linnéuniversitet och Kalmar RC (Bilic & Samuelsson 2018). Längre fram blev Lind 

projektledare och eftersom han var ordförande för FIKS drog han med föreningen i 

arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet (Lind 2018). Dessutom blev STF delaktig i 

organisationskommittén (Olsson 2018). Som vi tolkar det skapar organisationerna ett 

kontaktnät sinsemellan genom att olika aktörer ansluter till Studentvärldsmästerskapet. På så 

vis bildar organisationerna en grund till arrangemanget genom sociala relationer. Samtliga 

organisationer har sedan blivit medlemmar i organisationskommittén för att samla 

organisationerna i en grupp. Eftersom det är påvisat tidigare i studien att organisationerna hade 

föga samarbeten med varandra, har arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet bidragit till 

relationsbyggande.  

 

Beträffande förtroende framkommer det i intervjuerna att alla respondenter från 

organisationskommittén upplevde att det fanns ett förtroende för deras organisation (Lind 2018; 

Hjort 2018b; Olsson 2018; Källström 2018; Bilic & Samuelsson 2018). Sedan har vi upptäckt 

att det fanns nyanser i förtroendet som organisationerna kände för varandra. Att det fanns ett 

förtroende mellan STF, SAIF, Kalmar RC, Destination Kalmar och FIKS var tydligt (Lind 

2018). Det som Lind (2018) lyfter fram som svårighet med distansen är att medlemmar av 

organisationskommittén befann sig i Stockholm, men tack vare telefonmöten kunde de 

samarbeta. Destination Kalmar beskriver förtroendet i arrangemanget av 

Studentvärldsmästerskapet enligt följande: 
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Man måste lära känna individerna i ett sådant här projekt och att man träffas och 

antingen bygger upp ett förtroende för varandra eller inte gör det. Jag tycker nog 

att de flesta relationer som vi hade med de externa personerna hade vi riktigt bra 

förtroende och dom fick bra förtroende för oss. Kanske något undantag...inte 

förtroende men engagemanget från Linné kände vi rätt så fort att det inte var så 

stort, men i övrigt kände vi att nyckelpersonerna brann för det här och ville 

verkligen göra något bra. Sa de att de skulle göra något så gjorde dom det. Det blir 

mycket på person och relations basis. [...] Dels känner man att man fungerar bra 

på personligt plan och dels få lite uppgifter på vägen och när man utför dem i den 

tiden man har gjort när man sagt att man ska bli klar med dem så byggs det upp ett 

förtroende successivt. Vilket är jätteviktigt annars blir det väldigt jobbigt om alla 

sitter och tror att de andra inte gör sina delar (Samuelsson 2018). 

 

Citatet visar att personliga relationer och att möten ansikte-mot-ansikte är viktiga vid 

uppbyggande av förtroende. Det är även essentiellt att individerna gör vad de säger att de skall 

göra. På så vis bygger individerna förtroende för varandra. Dessutom framkommer det i citatet 

att organisationerna byggde förtroende successivt. 

  

Enligt Kalmar RC (Hjort 2018b) fanns det inte svårigheter med att hitta förtroende för de flesta 

organisationer i projektet då alla hade en önskan att göra sitt allra bästa. Dock uttryckte 

organisationer att de hade ett lägre förtroende för Linnéuniversitetet på grund av universitetets 

brist på engagemang (Lind 2018; Hjort 2018b). Därtill uppger Kalmar RC (Hjort 2018b) att de 

kände att det fanns en brist i relationen till Destination Kalmar. Som vi tolkar det kan Kalmar 

RC:s förtroende till Destination Kalmar ha fått en negativ påverkan till följd av kontraktets sena 

tidpunkt. SAIF (Olsson 2018) la märke till att fanns en utmaning i att Kalmar RC var involverad 

i Ironman då den triathlontävlingen är kommersiell. Svenska Triathlonförbundet arbetar ideellt, 

vilket ledde till en krock mellan idrotten triathlon och Ironman som evenemang. Krocken hade 

inverkan till en viss del på förtroendet mellan STF samt Kalmar RC och Brovell (Olsson 

2018).          

 

Ett sätt att skapa tydlighet i samarbete är kontinuerligt integrerande i ett långvarigt projekt 

(Jones & Lichtenstein 2008). FISU tilldelade Studentvärldsmästerskapet till SAIF och 

Destination Kalmar 2016 (FISU World University Triathlon Championship 2018b), vilket gör 

att förberedelserna pågick i ungefär två år innan evenemanget gick av stapeln. Genom 

kontinuerlig kommunikation har interagerande ägt rum (Olsson 2018). Som vi tolkar det har en 

tydlighet i samarbete blivit skapat genom de två år som planeringen har pågått, eftersom 

organisationerna har etablerat fortlöpande kommunikation.   
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11.3 Kommunikationens betydelse 

Som vi tolkar det interorganisatoriska projektet så finns det en avsaknad av förståelse och 

principer mellan organisationerna i början av samarbetet för Studentvärldsmästerskapet. 

Avsaknaden av förståelse och principer beror på att de flesta organisationerna inte tidigare har 

samarbetat. Dock har SAIF arrangerat Studentvärldsmästerskap tidigare (Olsson 2018), vilket 

gör att de kan bidra med sina erfarenheter och kunskaper i samarbetet. Destination Kalmar och 

Kalmar RC har varit med och organiserat liknande evenemang (Bilic & Samuelsson 2018; Hjort 

2018b) som gör att de har en uppfattning om evenemangsplanering och genomförande. FIKS 

har inte varit med och arrangerat evenemang på den här nivån tidigare (Lind 2018). Utifrån 

respondenternas svar tyder vi att det finns en begränsad erfarenhet av arrangemang av 

studentvärldsmästerskap. Samtidigt fungerar FISU:s manual som ett vägledande verktyg för 

arrangemanget. Eftersom planeringen av Studentvärldsmästerskapet är ungefär två år, finns det 

en möjlighet för utveckling av förståelse och principer mellan organisationerna. Detta uppnår 

organisationerna genom att ha en god kommunikation.       

 

Enligt Destination Kalmar hade organisationskommittén generella telefonmöten där särskilda 

representanter från varje organisation ingick. Dock var de inte så många på möten. 

Organisationerna hade även kontakt med varandra angående specifika frågor som inte berörde 

alla organisationer (Bilic & Samuelsson 2018). Lind (2018) berättar att organisationskommittén 

hade telefonmöten en gång i månaden för att uppfölja och sammankoppla alla i gruppen. 

Linnéuniversitetet var också med i organisationskommittén, men deras närvaro var knapp (Lind 

2018; Olsson 2018). Möjligtvis deltog Linnéuniversitet i tre möten under den senare 

representantens tid (Källström 2018). Dessutom påpekar Kalmar RC att det var bra att SAIF 

hade ordförandeskapet i organisationskommittén, eftersom det var ordning och reda. Dock 

saknade Kalmar RC en kontinuerlig uppföljning från Destination Kalmar som stod för 

projektledningen. Eftersom Kalmar RC inte har varit med och arrangerat 

Studentvärldsmästerskap tidigare, så skulle de ha behövt flera avstämningar (Hjort 2018b). 

Utifrån respondenternas svar tolkar vi att det fanns en plattform för kommunikationen och det 

var organisationskommittén. Sedan att alla inte kunde delta kan ha flera orsaker, men 

organisationerna var medvetna om vart de kunde vända sig vid frågor. 
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11.4 Mekanismer för koordination 

Det finns flera sätt att koordinera ett interorganisatoriskt projekt då längden på projektet 

varierar. Genom en användning av taktbaserade mekanismer, understödjer deras tillämpning att 

det interorganisatoriska projektet framskrider i en viss takt. Dessutom främjar mekanismer 

organisationernas anpassningsförmåga till tidslinjen för det interorganisatoriska projektet 

(2008). Studentvärldsmästerskapet i triathlon innefattar simning, cykling samt löpning och 

dessa faktorer påverkar vilken tid på året som tävlingen kan bli organiserad. Arrangemanget 

måste ske på sommaren, vilket kan bli förknippat med taktbaserad underhållning. 

Studentvärldsmästerskapet ägde rum 31 augusti till 2 september (wuctrikalmar 2018a), vilket 

gör att det fanns ett specifikt datum för när planeringen för evenemanget skulle vara klart och 

genomförandet skulle ske. FISU hade krav på slutdatum för rapporter 12 månader innan, 6 

månader innan och 3 månader innan Studentvärldsmästerskapet skulle äga rum (Olsson 2018). 

Anledningen till att FISU krävde rapportering var att de ville dokumentera viktiga steg i 

förberedelsen för arrangemanget (Burke 2018). Frånsett FIKS så var alla organisationer bundna 

till organiserande av Studentvärldsmästerskapet (Olsson 2018; Bilic & Samuelsson 2018; Lind 

2018; Hjort 2018b). Lind (2018) var anställd som projektledare privat och skrev ett kontrakt 

med Destination Kalmar. Som vi ser det är slutdatum, kontrakt och tidslinje verktyg för att 

bygga upp en kronologisk takt i det interorganisatoriska projektet. Verktygen stödjer 

koordineringen av arrangemanget och visar vid vilken tidpunkt något skall vara gjort. 

 

Utifrån respondenternas svar har det framkommit att synen på det interorganisatoriska 

projektets milstolpar har en variation. Beroende på vilken roll organisationen och respondenten 

har skiljer sig uppfattningen. Dock visar svaren att organisationerna tyckte att genomförandet 

av Studentvärldsmästerskapet i sig var en milstolpe (Olsson 2018; Lind 2018; Burke 2018; Bilic 

& Samuelsson 2018). Sedan var tilldelningen en viktig milstolpe för SAIF och Destination 

Kalmar (Olsson 2018; Bilic & Samuelsson 2018). För Destination Kalmar och Lind var 

anställningen av Lind som projektledare en betydande milstolpe. Därtill påpekar Destination 

Kalmar och Lind att avslutningsmiddagen var en väsentlig milstolpe (Bilic & Samuelsson 2018; 

Lind 2018).  

 

11.5 Vikten av förankring i Studentvärldsmästerskapet 

Som vi tolkar arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet ser vi förankring som ett verktyg 

för förebyggande av interagerande osäkerhet. Arrangemanget är byggt på nära sociala relationer 
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som har varit grunden för det interorganisatoriska projektet. På så vis har organisationerna 

utvecklat ett kontaktnät sinsemellan. Därtill ser vi tecken på att FISU:s val av Sverige som 

evenemangsarrangör har en historisk kontext, vilket visar på att organisationer kan förebygga 

interagerande osäkerhet genom tidigare erfarenheter. Positiva erfarenheter av samarbeten 

främjar förtroende. Utifrån respondenternas svar tolkar vi att förtroendet har varit en viktig 

faktor för att förebygga interagerande osäkerhet. Organisationerna litar på att var och en sköter 

sina uppgifter och har förtroende för varandra. En variation i förtroendet mellan 

organisationerna visar på att samarbete är komplicerat. Såväl erfarenheter som förväntningar 

påverkar förtroendet mellan organisationerna. En viktig faktor för att bygga förtroende är 

kommunikation, vilket vi kan se har haft en stor betydelse i Studentvärldsmästerskapet. För att 

samarbetet ska ha en god balans behöver organisationerna kommunicera med varandra och 

organisationskommittén har blivit en plattform för uppföljning. Dessutom har olika 

taktbaserade verktyg påverkat arrangemanget av Studentvärldsmästerskapet. Slutdatum, 

kontrakt, tidslinje, säsongsanpassning och milstolpar har bidragit med att förebygga 

interagerande osäkerhet. Verktygen har skapat en ram för Studentvärldsmästerskapet och 

gynnat koordineringen av arrangemanget. 
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12. Slutsats 

På grund av att de flesta organisationerna inte hade samarbetat med varandra tidigare, var 

kontrakt ett tydligt redskap för att förebygga interagerande osäkerhet. Genom kontrakt 

förbinder organisationerna varandra till det interorganisatoriska projektet. Kontrakt blir då ett 

förtydligande på vilka sätt organisationer är delaktiga i arrangemanget. De positiva effekter 

som kontrakt kan bidra med är en gemensam grund för organisationerna. Samtidigt som 

kontrakt även innefattar skyldigheter om vilka riktlinjer som organisationerna måste tillämpa. 

Om riktlinjerna är strikta kan de skapa en hierarki i det interorganisatoriska projektet. Resultatet 

i studien visar att Sydow och Brauns uppfattning om rollpositionering är begränsad. 

Organisationerna har fått sina roller genom den kunskap de har, men projektägarens policy har 

stort inflytande på uppgifterna som organisationerna har blivit tilldelade. Vi har sett att det finns 

en dominant aktör i det interorganisatoriska projektet, vilket innebär att de andra 

organisationers frihet har blivit begränsad. Den begränsade möjligheten att vara innovativ bland 

organisationerna är ett tydligt tecken på minskad frihet. Resultatet av den reducerade friheten 

kan orsaka att arrangemanget går miste på utvecklande idéer och nytänkande. Samtidigt kan 

begränsningen bibehålla transparensen i det interorganisatoriska projektet.  

 

Studien visar även på att ett samarbete inte enbart grundar sig i kontrakt, med tanke på att alla 

detaljer inte blir behandlade i utformandet av kontraktet. Utifrån resultatet har vi sett att de 

enskilda organisationerna har individuella mål, vilket kan ha en negativ påverkan på 

måluppfyllelsen och genomförandet av arrangemanget. Utmed studien har förebyggande av 

opportunism blivit påträffat eftersom organisationerna haft liknande värderingar. Även om 

organisationerna går in med separata mål kan de bilda och utveckla gemensamma mål för 

arrangemanget. Att ett interorganisatoriskt projekt har gemensamma mål och värderingar kan 

därför minska skillnader, irritationer och spänningar bland organisationerna. Gemensamma mål 

och värderingar kan även bidra till att organisationer känner en gemenskap, vilket ger upphov 

till ett välkomnande för delaktighet. Under studiens gång har gemensamma mål och värderingar 

framkommit som en essentiell del för interorganisatoriska projekt. Detta tyder på att 

gemensamma mål och värderingar kan bli uppbyggda genom ömsesidig förståelse, 

kommunikation och gemenskap.  

 

Vi har, utmed studien, sett tecken på att nära sociala relationer är en central faktor i 

interorganisatoriska projekt. För att förebygga interagerande osäkerhet har organisationerna 
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byggt relationer till varandra. Relationerna är till stor del baserade på en god kommunikation 

och ett ömsesidigt förtroende. Resultatet visar den betydelse som fysiska möten har, eftersom 

distans mellan organisationer har framkommit som en svårighet för relationsbyggande. För att 

möjliggöra en stabilitet och främja en god kommunikation, har organisationerna etablerat 

regelbundna telefonmöten samt haft en kontinuerlig kontakt med varandra. Studien visar även 

att en brist på kommunikation har en hämmande effekt på förtroende. Detta kan leda till 

förvirring inom en organisation, eftersom den kontinuerliga uppföljningen uteblir. Vidare kan 

en brist på kommunikation bli uppfattat som en låg grad av engagemang, som i sin tur kan 

påverka organisationernas förtroende. Utifrån resonemanget är kommunikation och förtroende 

väsentliga faktorer för förebyggande av interagerande osäkerhet inom interorganisatoriska 

projekt. En avsaknad av dessa faktorer hejdar genomförandet av det interorganisatoriska 

projektet då samarbete är beroende av kommunikation och förtroende. 

 

I resultatet har det framkommit att förutom nära sociala relationer är mekanismer, för 

koordinationen mellan organisationer, en väsentlig faktor. Genom att det finns ett klart 

slutdatum för genomförande så bidrar mekanismen till att organisationerna arbetar mot en 

gemensam tidsaspekt. På så vis blir interagerande säkerhet förebyggt. Den begränsade tiden 

kan gynna samarbete eftersom det skapar en känsla av ett gemensamt antagande. Slutdatum 

beträffar inte bara genomförandets tidpunkt utan i ett interorganisatoriskt projekt kan slutdatum 

indikera rapporter. Utifrån studien har rapporter varit en central del i kommunikationen mellan 

organisationerna, vilket har lett till en uppbyggnad av förtroende. Samtidigt kan rapporter 

orsaka stress och att man går miste om tid för planering av genomförandet. Det har även 

framkommit händelser som har varit betydelsefulla för organisationerna under projektets gång, 

vilket kan bli uppfattat som milstolpar. Milstolparna är relaterade till händelser som fick 

inverkan på det interorganisatoriska projektet varav de kan bidra till att en förändringsprocess 

uppstår. Nya aktörer anslöt sig, en extra dag tillkom och genomförandet av det 

interorganisatoriska projektet ägde rum. Mekanismerna medför en medvetenhet och en 

anpassning för samarbete hos organisationerna. Vidare kan detta leda till ett uppfyllande av 

mål.  

 

Utifrån studien har vi insett att formella dokument kan skilja sig från den uppfattning som finns 

i verkligheten. Det som framkommit är att positioneringen som individer har i 

interorganisatoriska projekt inte möjligtvis motsvarar den bild som utomstående kan få genom 

formella dokument. Detta kan leda till avsaknad av information vilket i sin tur kan leda till 
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oklara direktiv. På grund av avsaknad av information kan ett gap uppkomma där interagerande 

osäkerhet blir framlagt som vilseledande för organisationer och individer. 

 

Genom resultatet kan en diskussion framkomma angående viktiga kännetecken av 

interorganisatoriska projekt. En central del i interorganisatoriska projekt är att gränserna mellan 

organisationerna blir utsuddade. Tillsammans blir organisationerna istället förenade, vilket 

medför att en temporär organisation blir etablerad. Utifrån vår studie noterar vi att 

organisationernas geografiska plats påverkade uppfattningen om hur väl organisationernas 

gränser var utsuddade. Genom den fysiska närvaron av att alla organisationer befann sig på en 

plats, framkom en tydlig samhörighet. Trots specifika ansvarsområden fanns det en tydlig 

öppenhet för samarbete. Ett kommunikationscenter sammanförde och utvecklade alla 

organisationer till en enhet. En medvetenhet om kommunikationsvägar och kontaktpersoner 

framkom genom tydliga sociala relationer. Under det interorganisatoriska projektets gång blev 

även personliga kontakter utvecklade mellan individerna. Kontakterna kan komma att stödja 

och påverka individerna samt organisationerna i framtida interorganisatoriska projekt. Dock 

kan vi se brister på samhörighet, i och med att flera organisationer har sina kontor på avstånd 

från varandra. Detta utformar en distans som är svår att jämföra mot den fysiska närvaron. 

Utifrån vårt resonemang kan vi till viss utsträckning applicera arrangemanget i 

interorganisatoriska projekt. Eftersom det finns en brist av insamlad data om organisationernas 

och individernas identifiering med det interorganisatoriska projektet, blir studien begränsad. 

 

Avslutningsvis kan vi se att interagerande osäkerhet förekommer i interorganisatoriska projekt, 

eftersom det består av interaktioner och relationer mellan organisationer och individer. 

Samtidigt finns det flera hanteringssätt som kan bli applicerade på den interagerande 

osäkerheten. Genomgående i studien har förankring haft en betydande roll i förebyggandet av 

interagerande osäkerhet. Med hänsyn till studien har vi insett att ett framtida forskningsområde 

skulle kunna vara konsekvenserna av att en representant från en organisation i ett 

interorganisatoriskt projekt blir utbytt. Som vi har noterat har byte av representant orsakat 

interagerande osäkerhet inom det interorganisatoriska projektet. För identifiera sätt att hantera 

en liknande situation i framtiden, ser vi ett behov av mer forskning kring ämnet. Vidare ser vi 

ett behov att utveckla forskningen om de fyra dragen i interorganisatoriska projekt, för att en 

generalisering ska bli möjlig. 
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14. Bilagor 
Den här sektionen presenterar de frågor som låg till grund för intervjuerna. Observera att det 

finns två olika frågeställningsunderlag på grund av organisationernas olika positioner vid 

planeringen och genomförande av Studentvärldsmästerskapet i Triathlon 2018.  

 

14.1 Bilaga 1 
Intervjufrågorna till Internationella Studentidrottsförbundet (FISU) 

Vi är två studenter som studerar Turismprogrammet vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitet 

i Kalmar. Vår inriktning är turismekonomi. För närvarande bedriver vi forskning om osäkerhet 

i interorganisatoriska projekt för vår kandidatuppsats. 

Osäkerhet kan uppstå i flera former inom projekt. Vårt syfte är att undersöka hur osäkerhet kan 

hanteras på ett framgångsrikt sätt inom interorganisatoriska projekt. 

Om det är något ni inte förstår eller om ni undrar något under intervjun kan ni bara säga till. Vi 

kommer att spela in intervjun för att kunna återkoppla och sammanställa intervjumaterialet. 

Önskar ni att vara anonyma så vänligen informera oss. 

Innan vi börjar, har ni några frågor? 

1. I ansökan av projektet, fanns det några nyckelelement som skapade förtroende 

gentemot de potentiellt involverade organisationerna? 

a) Om ja, kände ni att förtroendet hölls på samma nivå eller växte starkare? 

b) Om inte, utvecklades och skapades det förtroende under projektets gång? 

2. Kan du beskriva FISU:s roll i projektet? 

3. På vilket sätt var FISU involverade i rekryteringsprocessen av 

organisationskommittén? 

4. Kan ni, med hjälp av ett papper, rita hur ni uppfattade uppbyggnaden av 

projektgruppen? 

5. Hade ni ett gemensamt mål med organisationskommittén kring projektet? 

6. Hur försäkrade ni att organisationskommittén fullföljde projektet enligt era 

riktlinjer? 

a) Var organisationskommittén bundna till FISU genom kontrakt? 

b) Hade ni kontinuerlig kontakt med organisationskommittén för att få 

uppdateringar kring projektets gång? Isåfall hur? 

7. Fick ni en känsla av att det fanns gemensamma värderingar mellan er och 

organisationskommittén? 

a) Om ja, kan du beskriva dem? 

8. Anser ni att genomförandet av projektet är viktigare än innovation? 

a) Hur märktes det i projektet att organisationskommittén fick utrymme för 

innovation? 

9. Kan du beskriva hur projektet bidrog till lärande för de involverade 

organisationerna? 

10. Kände ni i FISU att ni gav möjlighet till handlingskraft för projektledaren/ 

organisationskommittén? 

11. Uppstod det några oväntade händelser under projektets gång? 

a) Vad för händelser isåfall? 

b) Hur hanterade FISU händelserna? 

c) Skapade händelserna alternativa utvecklingsmöjligheter för projektet? 
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d) Blev konsekvensen positiv eller negativ? 

12. Hade studentvärldsmästerskapet en krishanteringsplan? 

a) Kan FISU beskriva kommunikationsvägarna vid en kris utifrån 

krishanteringsplanen? 

b) Kan FISU beskriva delegeringen av ansvarsområden vid en kris utifrån 

krishanteringsplanen? 

13. Kan ni beskriva 5 milstolpar som, uppstått under projektets gång och som var 

väsentliga för projektet? 

a) Hanterades milstolparna enligt tidsplanen? Om inte, varför?  

14. Har ni några slutgiltiga frågor eller något som ni vill tillägga? 
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14.2 Bilaga 2 
Intervjufrågorna till de organisationerna i organisationskommittén 

Vi är två studenter som studerar Turismprogrammet vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitet 

i Kalmar. Vår inriktning är turismekonomi. För närvarande bedriver vi forskning om osäkerhet 

i interorganisatoriska projekt för vår kandidatuppsats. 

Osäkerhet kan uppstå i flera former inom projekt. Vårt syfte är att undersöka hur osäkerhet kan 

hanteras på ett framgångsrikt sätt inom interorganisatoriska projekt. 

Om det är något ni inte förstår eller om ni undrar något under intervjun kan ni bara säga till. Vi 

kommer att spela in intervjun för att kunna återkoppla och sammanställa intervjumaterialet. 

Önskar ni att vara anonyma så vänligen informera oss. 

Innan vi börjar, har ni några frågor?  

1. Kan du beskriva er organisations samarbete mellan organisationerna före och 

efter projektet? 

2. Vad var er organisations huvuduppgift? 

3. Vad hade er organisation för mål med projektet? 

4. Hur upplevde er organisation projektets gemensamma mål? 

a) Hur upplevde er organisation de olika organisationernas engagemang för att 

uppnå det gemensamma målet? 

b) Upplevde er organisation att det bildades en gemenskap mellan 

organisationerna? 

c) På vilket sätt och på vilket sätt inte? 

5. Hur påverkade er roll i den befintliga organisationen, rollen ni fick i projektet? 

a) Philip Lind: Kände du som projektledare att du fick handlingskraft av FISU? 

6. Kan ni, med hjälp av ett papper, rita hur er organisation uppfattade 

uppbyggnaden av projektgruppen. 

a) Vilka aktörer bestod projektgruppen av? 

b) Vem kontaktade ni när er organisation hade frågor/problem? 

c) Vem tog sista beslutet? 

7. Hur skulle er organisation beskriva kommunikationen mellan organisationerna i 

kommittén? 

8. Kände er organisation att de värderingar som Student-VM stod för matchade er 

organisations värderingar? 

a) Isåfall, på vilka sätt/varför inte? 

b) Kände er organisation att de värderingar som organisationskommittén stod för 

matchade FISU:s värderingar? 

9. Har er organisation tidigare varit med och arrangerat ett liknande evenemang? 

10. Uppstod det några oväntade händelser under projektets gång? 

a) Vad för händelser isåfall? 

b) Hur hanterade er organisation händelserna? 

c) Skapade händelserna alternativa utvecklingsmöjligheter för projektet? 

d) Blev konsekvensen positiv eller negativ?  

11. Fick organisationskommittén ta hjälp av externa organisationer? 

a) När och isåfall varför? 

12. Kan ni beskriva 5 milstolpar som uppstått under projektets gång och som var 

väsentliga för projektet? 

a) Hanterades milstolparna enligt tidsplanen? Om inte, varför? 
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13. Var er organisation förbundna genom kontrakt och hade er organisation riktlinjer 

som måste följas? 

a) Vems isåfall? 

b) Upplevde ni att det fanns en kontinuerlig uppföljning av projektets gång? 

14. Kan ni berätta om det upplevda förtroendet mellan organisationerna? 

a) Upplevde er organisation att det fanns förtroende för er organisation? 

b) Upplevde er organisation att det fanns svårigheter med att hitta förtroende för 

de andra organisationerna i projektet? 

c) Upplevde er organisation att organisationskommittén hade förtroende från 

FISU? 

15. Hur såg er organisation på möjligheten att vara innovativ i projektet? 

16. Kan du beskriva hur projektet bidrog till lärande för er organisation? 

17. Hade Student-VM en krishanteringsplan? 

a) Vem låg till grund för krishanteringsplanen? 

b) Kan ni beskriva kommunikationsvägarna vid en kris utifrån 

krishanteringsplanen? 

c) Kan ni beskriva delegeringen av ansvarsområden vid en kris utifrån 

krishanteringsplanen? 

18.  Har ni några slutgiltiga frågor eller något som ni vill tillägga? 
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14.3 Bilaga 3 
Organizational Map 
 
Av sekretess skäl bifogar vi inte bilagan. 
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