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Abstract 
In many workplaces in the world occurs every day situations that require the leader to be able 

to adapt their leadership in order to resolve situations. Situations may be defined as conflicts, 

guidance and other unplanned events that could bring “difficulties” for an 

otherwise functioning work process. There is also need for specific justification for individuals 

and groups at work to grab attention and to convey the information you want to get across. 

The purpose of this study is to investigate whether theoretical beliefs about situational 

leadership contribute to an understanding of the event company Gotevent and companies with 

similar organizational form. This is a theoretical and empirical study where we have used 

published literature on situational leadership, literature on leadership and event management. The 

empirical data has been collected through semi-structured interviews from three area 

managers on the event company Gotevent. Also, a participant observation of an event has been 

used to provide a greater empirical dept. In the analysis, the empirical material has been 

interpreted and set against advanced theoretical studies. This has been divided up into the 

concepts of Leadership, Personnel, Decision Making and Communication. Essay results and 

conclusions are finally discussed. 

 

The possibilities to introduce situational leadership in an organization as Gotevent is large and 

there are many helping tools to use for the supervisors, who as mentioned earlier, 

has high turnover on staff and many different situations that arise around events. We clearly 

see how the supervisors have high confidence to their employees and that employees have good 

knowledge of their fields. 

Situational leadership is thereby contributing to an understanding of this type of organization 

and there is much that this kind of leadership can contribute to similar organizations. 
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Sammanfattning 
 

På många arbetsplatser i världen uppstår det dagligen olika situationer där det krävs av ledare att 

kunna anpassa sitt ledarskap för att kunna lösa situationerna. Situationer kan definieras så som 

konflikter, vägledning och andra oplanerade händelser som skulle kunna sätta ”käppar i hjulet” 

för en annars fungerande arbetsprocess. Det finns även behovet av specifik motivering för 

enskilda individer och grupper på arbetsplatser för att fånga uppmärksamhet och kunna förmedla 

den information du vill nå ut med. 

Syftet med studien är att undersöka om teoretiska föreställningar kring situationsanpassat 

ledarskap bidrar med förståelse för eventbolaget Gotevent och företag med liknande 

organisationsform. Detta är en teoretisk och empirisk studie där vi har använt oss utav publicerad 

litteratur kring situationsanpassat ledarskap samt litteratur om ledarskap och event management. 

Empirin har samlats in via semistrukturerade intervjuer från tre områdesansvariga på 

eventbolaget Gotevent. Även en deltagande observation på ett evenemang har använts för att ge 

empirin ett större djup. I analysen har det empiriska materialet tolkats och ställts emot fördjupade 

teoretiska studier. Detta har delats in efter begreppen Ledarskap, Personal, Beslutsfattande och 

Kommunikation. Uppsatsens resultat och slutsatser har avslutningsvis diskuterats. 

 

Möjligheterna att introducera situationsanpassat ledarskap hos en organisation som Gotevent är 

stora och det finns många hjälpande verktyg att utnyttja för arbetsledarna, som tidigare nämnts, 

har mycket ruljans på personal och många olika situationer som uppstår kring event.  Vi ser 

tydligt hur arbetsledarna har högt förtroende för sina medarbetare och att medarbetarna har hög 

kunskap om sina områden.  

Situationsanpassat ledarskap bidrar därmed med förståelse för denna typ av organisationsform 

och det finns mycket som denna typ av ledarskap kan bidra med till liknande organisationer. 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ges en kort beskrivning över vårt valda ämne, varför vi har valt att göra denna 

undersökning, grunden till genomförandet av undersökningen och vårt mål med 

undersökningen.  

  

1.1 Problembakgrund 

 

I eventbolag uppstår många olika situationer under pågående event, något som man skulle kunna 

beskriva som en mycket turbulent miljö. Getz (2005) Under pågående event är det mycket deltids 

och inhyrd personal som anställs för det specifika eventet. Enligt Yeakey (2002) bidrar detta till 

många olika uppkommande situationer då dessa personer inte alltid är utbildade inom det 

specifika området. Riskerna är även stora att personalen aldrig har jobbat tillsammans tidigare 

vilket innebär att det naturliga kommunikationsflödet kan brista. Mintzberg (2009) Detta kan 

enligt Hersey m.fl. (2008) vara mycket krävande av ledarna då mycket av personalen inte är 

bekanta med varandra och för ledaren blir det att anpassa sitt ledarskap för just ett specifikt 

område där situationen uppstår. Det gäller att välja rätt typ av ”approach” för att just motivera de 

anställda och få dem att prestera.  

Förhoppningen med denna undersökning är att kunna applicera ett annorlunda tänk till vår 

valda organisation, Gotevent, men även till andra organisationer som har liknande 

personalomsättning och varierande arbetsmiljöer. I den turbulenta och snabba miljön hos ett 

eventbolag uppstår ständigt nya situationer som måste lösas snabbt och effektivt. Getz (2005) 

Därför kan situationsanpassat ledarskap vara till stor hjälp för ledarskapet vid ett event. Enligt 

Silverthorne & Wang (2001) bidrog situationsanpassat ledarskap till att effektiviteten och trivseln 

ökade på arbetsplatsen i ett bolag i Taiwan. Slutsatsen i denna studie förklarar att detta var 

mycket lyckosamt. Samtidigt säger Statistiska Centralbyrån på deras hemsida att 19 % av de 

anställda på samtliga arbetsplatser runt om i Sverige upplevt missnöje det senaste 12 månaderna.
1
 

Detta tyder på att ledarskapet i alla svenska organisationer mycket väl kan förbättras över lag och 

inte bara i eventbolag. Detta nämns även i Hersey m.fl. (2008) då ledarskapet är den viktigaste 

ingrediensen i en fungerande organisation.   

Vår förhoppning är att det finns mycket att hämta från situationsanpassat ledarskap med 

många bra teorier och olika situationslösningar som skulle kunna hjälpa ledaren vid event att 

hålla ett högt arbetsflöde och inte behöva låsa sig fast vid varje situation som dyker upp. 

  

1.2 Situationsanpassat ledarskap 

 

Vi har tittat på en ledarskapsteori som kallas Situationsanpassat ledarskap som enligt Hersey 

m.fl. (2008) innebär att man observerar beteendet hos ledare och deras gruppmedlemmar 

(medarbetare) i varierande situationer.  Bakgrunden till situationsanpassat ledarskap kommer från 

                                                 
1 
http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_
09.pdf (2012-04-19) 
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boken Management of Organizational Behavior som 1969 skrevs utav Paul Hersey och Ken 

Blanchard, två professorer som bland annat skrivit böckerna Situational Leader (Paul Hersey) och 

En Minuts Chefen (Ken Blanchard). 

Innebörden med situationsanpassat ledarskap är att i alla uppkommande situationer krävs 

det av ledaren att vara flexibel och att läsa av vilken typ av ledarskapsstil som passar in i den 

specifika situationen och applicera den mest passande ledarstilen för situationen. Hersey m.fl. 

(2008). 

  

1.3 Problemformulering 

 

Vi har undersökt om denna typ av ledarskap (situationsanpassat ledarskap) har något att bidra 

med till organisationer med mycket turbulent miljö och många säsongs och deltidsanställda. 

Uppfattningen är att situationsanpassat ledarskap skulle kunna ha en mycket positiv inverkan hos 

ledarna i denna typ av organisation och hjälpa dem att motivera och förbättra sitt ledarskap. 

Enligt Getz (2005) beskrivning av eventbolag och Hersey m.fl. (2008) beskrivning av 

situationsanpassat ledarskap anser vi att dessa beskrivningar går att kombinera för ett förbättrat 

utövande av ledarskap i dessa typer av organisationer. I undersökningen har vi analyserat 

Gotevents nuvarande ledarskapsförmågor för att sedan se vad situationsanpassat ledarskap skulle 

kunna bidra med för att förbättra ledarskapet hos organisationen och liknande organisationer. 

  

1.4 Syfte 

 

Detta är en studie gjord i ett eventbolag för att undersöka om teoretiska föreställningar kring 

situationsanpassat ledarskap bidrar med förståelse för denna organisationsform.  

 

Huvudfråga: 

Vilka förbättringar och möjligheter ger ett situationsanpassat ledarskap för Gotevent och liknande 

organisationer? 

  

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att genomföra denna studie på eventbolaget Gotevent eftersom detta är ett av det 

största eventbolagen i Göteborgs stad och behandlar många stora evenemang årligen. Val av 

organisation gjordes även med tanke på deras geografiska position för att vi enkelt skulle kunna 

besöka och bestämma intervjuer utan allt för omfattande planering. Andra eventbolag skulle 

kunna ligga till grund för denna undersökning men då vi fick så bra respons från Gotevent ansåg 

vi att denna organisation skulle vara hjälpsamma och bidra med mycket relevant information. Det 

visades även tydligt ett stort intresse från deras sida att ta del av denna undersökning. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs de metoder vi har använt oss utav, genomförandet av studien, för och 

nackdelar med vald metod och vilket urval vi har valt att begränsa oss till. 

 

2.1 Vald forskningsmetod 

 

Vi har använt oss utav den semistrukturerade intervjumetoden för att få en sådan givande 

information till vår analys som möjligt. Det är först och främst vi som vill ha information av 

respondenten och inte tvärt om. Vi använder oss utav den semistrukturerade intervjun då den ger 

möjligheten för flexibilitet samtidigt som respondenten får möjlighet att utveckla sina 

resonemang och svar. Bryman (2008) Denna metod ger även möjlighet till följdfrågor. Vi har 

även använt oss utav deltagande observation för att få en inblick i hur eventbolaget jobbar under 

pågående event. 

Vår undersökning bygger på en aktiv kommunikation och respons från intervjupersonerna. 

Därför har vi valt att inte använda oss utav kvantitativa metoder då dessa minskar möjligheterna 

till följdfrågor och flexibilitet i svaren. Kvantitativa metoder påminner om envägskommunikation 

där det är svårt för författaren att ställa eventuella följdfrågor. Då vi anser att i denna studie är det 

viktigt att få en sådan helhetsbild som möjligt är det ett viktigt moment med följdfrågor då alla 

respondenter svarar och uppfattar intervjufrågor olika. 

  

2.2 Kvalitativa Intervjuer 

 

Bryman (2008) beskriver att det är flexibiliteten i intervjuer som gör dem så lockande för 

insamling av kvalitativ data. Det ger även möjligheten att ställa följdfrågor vilket det i en 

kvantitativ datainsamling sällan går att genomföra. Det finns tre huvudtyper av intervjuer i 

kvalitativ forskning, ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad intervju. Den 

ostrukturerade intervjun liknar en konversation mellan två parter, det kan vara endast en fråga 

som ställs och sedan diskuterar man sinsemellan. Den semistrukturerade intervjun innebär att 

forskaren har en lista med frågor som ställs till respondenten men respondenten har en bred 

svarsmöjlighet till frågorna. Det finns även utrymme för följdfrågor men i grund och botten följer 

man listan med frågor uppifrån och ner. Den strukturerade intervjun innebär att man har väldigt 

tydliga frågor som man vill att respondenten skall besvara, helst utan att avvika från ämnet.  

 

2.3 Deltagande observation 

 

Enligt Bryman (2008) är varje fältobservation unik och det krävs en del tur att stöta på rätt 

personer för att få bra information och det krävs att man är på rätt plats vid rätt tid. Det krävs 

även en bra planering och kunskap att föra observationsanteckningar. Eftersom man inte kan 

komma ihåg allt i huvudet tar Bryman (2008) upp hur viktigt det är att föra anteckningar vid 

fältobservationer.  Bryman ger även bra förslag på hur man skall föra anteckningar.  
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2.4 För och nackdelar med semistrukturerad intervju 

 

Fördelar med en denna typ av intervju är att det är forskaren som styr över den information som 

han vill få ut.  

Nackdelen blir att vid intervjuer så bestämmer respondenten hur och vad han vill besvara. 

Det kan vara svårt att få fram djupare information från respondenten. Eftersom uppbyggnaden av 

förtroende kan vara bristande kan respondenten vara tillbakadragen och mycket begränsad med 

information. Bryman (2005).  

I och med denna nackdel bestämde vi oss för att komplettera intervjuerna med deltagande 

observation för att kunna uppleva och få information genom egen uppfattning. 

2.5 För och nackdelar med deltagande observation 

 

Ett stort problem med deltagande observation är enligt Bryman (2008) att få tillgång till den 

information som är relevant för den specifika forskningen. Det är svårt att få den man observerar 

att bidra med relevans till ämnet. Det handlar mycket om tur då specifika situationer inte växer på 

träd.  Man kan få ut mycket information på kort tid samtidigt som man lika gärna inte kan få ut 

någonting.   

Bryman (2008) föreslår att man när man grundar sin forskning på deltagande observation 

får man räkna med att det kan ta väldigt lång tid innan empirin är mättad då människor brukar 

bete sig mindre naturligt när de vet om att dem blir observerade. Detta förändras med tiden då 

observeraren växer in i miljön och blir en del av gruppen den observerar. 

 

2.6 Datainsamling och Genomförande 

 

Vi har använt den befintliga teorin som finns skrivet inom situationsanpassat ledarskap för att 

sedan ställa den emot det tillvägagångssätt som Gotevent i nuläget använder sig utav vid sitt 

utövande av ledarskap. 

För att analysera situationsanpassat ledarskap har vi tagit hjälp utav publicerade artiklar och 

litteratur med relevans till ämnet. Vi har även använt oss utav forskning kring ledarskap i 

organisationer och event management. Då det finns mycket begränsad forskning om 

situationsanpassat ledarskap i eventbolag kommer vi använda oss utav semistrukturerade 

intervjuer och en deltagande observation hos Gotevent för att samla in empiri till vår analys. 

  

2.7 Urval 

 

Intervjuerna bestod av frågor rörande ledarstilar och beslutsfattande kring event för att få en 

överblick hur ledarskapet bedrivs i nuläget. Vi har intervjuat tre personer med ansvar kring event, 

även kallade verksamhetschefer. Vi har även deltagit i en observation där vi följde flera 

arbetsledare i sitt jobb vid ett pågående event.  Vi valde att inte intervjua folk som jobbar under 

dessa arbetsledare då möjligheterna var begränsade. Möjligheten fanns dock att genomföra 

ytterligare intervjuer för att bygga på vår empiri med mer information från andra vinklar men vi 
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har valt att nöja oss med den nuvarande empirin. Vi anser med andra ord att vi inte nått empiriskt 

mättnad. 

2.7.1 Intern Validitet 

 

Planeringen var att göra 4-6 intervjuer och 2-3 observationer men vi fick nöja oss med 3 

intervjuer och 1 observation. Dock anser vi att vi har god styrka i våra kvalitativa undersökningar 

då empirin stödjer våra teoretiska föreställningar.  

2.7.2 Extern Validitet 

 

På grund av vårt begränsade urval kan det vara svårt att generalisera våra resultat till andra 

sociala miljöer och situationer. Däremot kan studien som helhet vara till nytta för liknande 

organisationer. 

2.7.3 Tematisering 

 

Undersökningen är gjord med en deduktiv ansats då teorin ligger till grunden för valda 

intervjufrågor till insamlingen av empirin. Efter behandlingen av respondenternas svar på dessa 

intervjufrågor har vi valt att likt induktiv ansats använda fyra nyckelbegrepp i empirikapitlet och i 

analysen då svaren från respondenterna tydligt kunde kategoriseras under dessa begrepp. Detta 

även för att behålla en röd tråd genom undersökningen så att läsaren enklare ska kunna hänga 

med i resonemang och kopplingar. 

       

2.8 Källkritik 

 

Då det finns mycket publicerat kring ledarskap men begränsat om situationsanpassat ledarskap 

håller vi en teoretisk grund med ledande författare inom ämnet för att vidga våra vyer och 

sammanställa en gemensam syn på vad situationsanpassat ledarskap innebär. Vi kommer även 

dra jämförelser mot andra tolkningar av situationsanpassat ledarskap från andra författare. 

Eftersom Gotevent är ett eventbolag kommer även litteratur om event management att analyseras.  

Då det finns olika utgåvor av situationsanpassat ledarskap har vi använt så ny litteratur som 

möjligt då teorierna har förändrats över åren.  
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel tar vi upp forskning kring situationsanpassat ledarskap och ledarskap i 

allmänhet. Vi kommer även prata om forskning i event management. Vi tar även upp olika 

typer av ledarskap såsom olika managementsyner, olika syner på ledarskap samt 

situationsanpassat ledarskap. 

3.1 Situationsanpassat ledarskap 

 

Situationsanpassat ledarskap grundades för att hjälpa management med en praktisk modell att 

följa för alla olika typer av branscher som behöver jobba momentstyrt för att effektivt influera 

andra personer.   

Bra ledaregenskaper enligt Hersey m.fl. (2008) börjar med att kunna identifiera ledtrådar i 

omvärlden då en ledare måste kunna variera sitt ledarskap för att möte kraven på omvärlden. Men 

det gäller även som ledare att inneha en mänsklig flexibilitet och breda kunskaper inom områden 

då medarbetare behöver specifik motivation. Då ska ledaren kunna behandla medarbetarna på rätt 

sätt för att uppnå maximal effektivitet i deras arbete. Detta menar även Yeakey (2002) då han 

skriver att ledare måste kunna justera sin ledarskapstil till situationen som väl till de personer 

som blir ledda av ledaren.  

Enligt Hersey m.fl. (2008) hittar vi definitionen på vad situationsanpassat ledarskap 

innebär, att utifrån olika situationer anpassa sitt ledarskap i förhållandet till situationen. En 

välutbildad ledare skall kunna förutspå hur han skall bete sig i en kommande situation.  

Ett exempel på detta går att läsa i Berglund. J & Blomberg. J (2002). Där kan man läsa om 

en personalchef som brister i sin auktoritet eftersom hon inte anpassar sig till situationen och 

därför får hon inte med sig sina medarbetare till jobba mot det uppsatta målet. Hon anpassar sig 

inte till den grupp människor hon talar inför och får då ingen respons eftersom budskapet inte når 

fram. Hon talar i termer som personalen inte finner något värde i eller känner sig delaktiga i. 

Enligt Hersey m.fl. (2008 s. 94) säger det att olika personer behöver olika typer av ledarskap. Det 

beskrivs att ”det finns ingen form av ledarskap som är optimal för alla situationer.” Detta 

påstående stärks även utav Mujtaba & Sungkhawan (2009) då de påstår att det inte finns någon 

form av perfekt ledarskap eftersom ledarskapseffektivitet beror helt på situationen.   

3.1.1 Kritik mot situationsanpassat ledarkap  

 

Det är väldigt få studier som är utförda om situationsanpassat ledarskap. Även om det är många 

som gjort studier kring ämnet så är det få som har blivit publicerade. Med detta menar Northouse 

(2004) om det verkligen är ett bra tillvägagångssätt att införa eller utgå från situationsanpassat 

ledarskap när det är så lite publicerat kring ämnet.  

Något annat som Northouse (2004) kritiserar är att situationsanpassat ledarskap utelämnar 

faktorer som ålder, utbildning och kön i ledarens möjlighet att göra ett gott arbete.  

3.1.2 Den situationsanpassade ledaren 

 

Hersey m.fl. (2008) beskriver den situationsanpassade ledaren som en god lägesavläsare som 

högt måste värdera efterfrågan. Kunskaperna hos de som jobbar under ledaren varierar, därför 

måste ledaren ha förmågan att känna efter och uppskatta skillnaderna i deras kunskaper. Men 
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även med dessa kunskaper blir ledaren inte effektiv om han inte kan anpassa sin ledarskapsstil för 

att möta de krav som ställs från omgivningen. Yukl (2005) har en liknande syn på när det gäller 

ledarskapseffektivitet. Han menar att olika egenskaper hos ledaren är effektiva i olika situationer 

och samma egenskap är inte optimal för alla situationer. Även Normann (2000) beskriver hur 

viktig kunskap har blivit för organisationer. Han menar att kunder lättare kan få information om 

produkter och tjänster idag och att många är pålästa innan de köper produkten eller tjänsten. 

Detta gör att omgivningen ställer högre krav på företagets kunskaper.  

Den situationsanpassade ledaren beskrivs utifrån Hersey m.fl. (2008) som en person som 

först läser av omgivningen för att sedan göra en bedömning över vilken typ av ledarstil och vilka 

beslut som skall tas för att på bästa möjliga sätt nå det önskade resultatet. Detta har stor liknelse 

till Lindmark & Önneviks (2006) beskrivning av en ledares egenskaper. De menar att en ledare 

skall vara flexibel och anpassningsbar utifrån vad situationen och uppgiften kräver. Detta 

stämmer också överens med Mujtaba & Sungkhawan (2009) syn på en effektiv ledare. De skriver 

att effektiva ledare anpassar sig till en bredare grupp individer och tar hänsyn till de variabler 

som påverkar situationen. 

   

3.2 Event Management 

 

Getz (2005) skriver att inom eventbranschen finns inget utrymme för oprofessionellt beteende 

och kraven för professionell trovärdighet är ständigt ökande. Han skriver även att dagens 

eventledare skall ha färdigheter och erfarenhet att anpassa sig till alla typer av event i olika 

miljöer. Det är inte längre önskvärt eller nödvändigt att vara bunden till specifika typer av event.   

En ledare vid ett event ska enligt Getz (2005) vara en förebild och inspirera samt vara 

stödjande för arbetslaget och övriga anställda. Ledaren skall kunna ta viktiga och snabba beslut 

som är gynnande för organisationen och för han själv med tanke på den höga kvalité och säkerhet 

som ska ställas för besökare. Normann (2000) beskriver att en framgångsrik ledare måste kunna 

marknadsföra sig ut mot kunder såväl som mot sin personal. En viktig egenskap menar Normann 

(2000) är att ledaren skall fungera som en förändringsagent för att bemöta omvärldens 

handlingsmönster och olika trender.  

Event är mycket beroende av arbetare som är deltidsanställda eller bara jobbar vid stora 

event. Detta poängterar även Getz (2005). Ledarskap vid sådana event är mycket beroende 

genom direkta order och ledarens egen förmåga att ta rätt beslut. Det finns inga utvecklade 

färdiga metoder för hur eventledaren ska agera i sitt ledarskap. Normann (2000) beskriver några 

steg för en ledare att följa, ett av stegen är ”Bestämda normer” vilket innefattar att man har 

riktlinjer för hur personalen skall uppföra sig och vad för stil de skall använda sig utav.  

Men den beskrivningen Getz(2005) ger om event management angående vad som krävs 

från en ledare i ett pågående event finner vi liknande egenskaper hos den situationsanpassade 

ledaren.  Han beskriver att det är viktigt för ledare i event att ta rätt beslut och kunna styra 

medarbetarna på ett bra sätt för att får bra resultat. Han beskriver även att det inte finns någon 

förutbestämd metod för hur ledaren skall bedriva sitt arbete. En eventledare ska kunna anpassa 

sig till olika typer av event och miljöer samtidigt som han ska kunna leda utifrån egna 

erfarenheter och egen kunskap. Detta menar även Hersey m.fl. (2008) och Yukl (2005) då båda 

beskriver att det inte finns någon bestämd ledarstil som är optimal för alla situationer.  
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3.3 Management och Ledarskap 

 

Heresy m.fl. (2008) definierar att management handlar om att nå organisatoriska mål eller 

objektiv. Management är arbetsprocessen när man jobbar tillsammans genom individer och 

grupper samt andra resurser för att nå organisatoriska mål. Ledarskap är och andra sidan ett 

bredare koncept än management då det handlar om en enskild persons handlingar för att styra en 

individ eller grupp oavsett skäl.  

Yukl (2005) har en liknande beskrivning på skillnaderna mellan management och 

ledarskap. Hans åsikter kring management är att managers värderar stabilitet, ordning och 

effektivitet medan ledare värderar flexibilitet, innovation och anpassning. Han skriver också att 

managers bryr sig om hur saker och ting blir gjorda och försöker få människor att prestera bättre. 

Ledaren bryr sig om det som har betydelse för människor och försöker få människor att komma 

överens om de mest viktiga uppgifterna som måste utföras.  

Northouse (2004) har däremot en lite annorlunda tankegång på skillnaderna mellan 

management och ledarskap. Han menar att management är till för att förse ordning och soliditet 

till organisationen medans ledarskap är till för att producera förändring och rörelse. Management 

är till för att söka ordning och stabilitet medan ledarskap handlar om anpassning och konstruktiv 

förändring.  

3.3.1 Management 

 

Definitionen av Management enligt Hersey m.fl. (2008 s. 5) är:  

För att vara en lyckosam manager måste man inspirera personer och andra resurser att 

utföra meningsfulla resultat.  

En manager måste då hitta bra sätt att inspirera individer för att känna ett givande syfte att 

utföra uppdrag och hitta sin koppling till uppdraget.  

Utav en manager krävs det att han uppnår organisationens mål medan management är processen 

då man arbetar med och genom individer eller grupper samt andra resurser (såsom kapital och 

teknologi) för att uppnå organisationens mål.  

Man ska inte blanda ihop ledarskap och management då definitionen av en ledare är när en 

person träder fram och påverkar beteendet hos individer eller grupper oavsett anledning. Det kan 

vara för ledarens egna mål eller för andras mål men det behöver inte finnas någon koppling till 

organisationens mål.  

Enligt tabell 1-1, Top Ten Leadership and Management Concerns, i Hersey m.fl. (2008) finner vi 

att det tre största problemen inom ledarskap och management är bristande kommunikation, brister 

vid ovanliga situationer och bristande feedback vid prestationer.  

Enligt tabell 1-2, Vauluable Management Skills, Hersey m.fl. (2008) finner vi att den 

högsta värderade egenskapen i management är just ledarskapsförmågan. På andra plats kommer 

kommunikationsförmågan. För att bedriva ledarskap krävs tre viktiga kompetenser vilka är:  

 

1. Diagnostisera, vilket innebär att man läser av den specifika situationen man befinner 
sig i.  

2. Anpassning, vilket innebär att man anpassar sitt beteende och resurser till den 
specifika situationen.  

3. Kommunikation, vilket innebär att man kommunicerar på ett sätt som är lätt att 
förstå och acceptera.  
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3.3.2 Ledarskap 

 

Ledarskapsprocessen består av först och främst ledare, följare och olika situationer. Den effektiva 

ledaren leder genom en vision, delade värderingar och gemensamma mål. Hersey m.fl. (2008). 

Detta speglar Blanchard m.fl. (2003) då de anser att man behöver sätta upp delmål för att nå 

huvudmålet och lägga stor fokus på ett mål i taget för att slutningen uppnå det uppsatta 

huvudmålet. Klarar man detta kommer resultaten av sig själva. Lindmark & Önnevik (2008) 

skriver i sina kriterier för vad som är en bra ledare att det bl.a. krävs att vara en god lyssnare och 

att vara tydlig i sin kommunikation. De skriver också hur viktig konsten att få fram sitt budskap 

är för ledare. De menar att det finns många olika faktorer som påverkar oss i rollerna som sändare 

och mottagare vid förmedlandet av ett budskap.  

Det finns många olika definitioner på vad som är ledarskap, detta menar även Yukl (2005). 

Han skriver att det finns lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som har 

försökt att definiera konceptet.  

Trots att det finns många olika synpunkter på vad som är ledarskap så riktar sig de flesta 

författare åt samma håll, det vill säga att ledarskap är en process där man får individer eller 

grupper att nå uppsatta mål utifrån en specifik situation.  

 

3.4 Ledarskapsteorier 

 

Här tas det fram två ledarskapsteorier samt Situational Leadership Model. De två olika 

teorierna som tas upp är några av teorier som situationsanpassat ledarskap är influerat av och 

grundas på.    

3.4.1 Continuum of Leader Behavior 

 

Tannenbaum-Schmidts Continuum of Leader Behavior är en av ledarskapsteorierna som tas upp i 

Hersey m.fl. (2008) och den baseras på Macgregor´s Teori X och Teori Y. Detta grundar sig i 

synen på hur ledare ser på och uppfattar sin egen makt och auktoritet. Det handlar även hur 

ledaren uppfattar medarbetarens mänskliga natur. Enlig Macgregor´s Teori X utgår den 

auktoritära ledarstilen från den maktposition ledaren har och ledaren utgår från att medarbetaren 

är lat och opålitlig. Macgregor´s Teori Y är en mer demokratisk ledarstil som menar att ledarens 

makt befogas genom den grupp han leder och att medarbetarna kan vara självständiga och 

kreativa så länge arbetet är motiverande. Denna teori är enligt Kopelman m.fl. (2009) en av de 

viktigaste och mest influerade teorierna i management och organisationsbeteendets historia.   

Tannenbaum-Schmidts Continuum of Leader Behavior handlar om att antingen är ledaren 

demokratisk (relationsorienterad) eller auktoritär (uppdragsorienterad). Desto mer demokratisk 

ledarstil ledaren utövar mot sina medarbetare desto större frihet har medarbetarna att lösa 

uppdragen.  

Ju längre man sträcker sig mot en auktoritär ledarstil desto mer minskar friheten för 

medarbetarna och deras frihet till beslut. Det finns ett stort spann mellan de olika ledarstilarna, 

från auktoritär till demokratisk ledarstil, och många olika kombinationer då man kan vara olika 

grader av demokratisk med fortfarande auktoritär och tvärt om. 
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3.4.2 PathGoalTheory 

 

En liknande teori är House-Mitchells Path Goal Theory som beskrivs i Hersey m.fl. (2008) där de 

säger att ledare endast är effektiva på grund av deras inflytande på medarbetarnas motivation, 

prestationsförmåga och nöjdhet. Teorin grundar sig i hur ledaren motiverar de anställda till deras 

arbetsmål, personliga mål och vägen dit. Teorin handlar om ledarens beteende att motivera och 

tillfredsställa till den graden att man ökar medarbetarnas målmedvetenhet och visar vägen till de 

uppsatta målen.  

Ledaren fungerar som bäst i Path Goal Theory när han förser med det som saknas i 

situationen. Som exempel från Hersey m.fl. (2008) då det satta målet inte är förståligt för 

medarbetarna ska ledaren bidra med struktur och klargöra målet. Om interna och externa 

belöningar saknas i organisationen så ska ledaren förse medarbetarna med någon form av 

belöning. 

Ledarens jobb är att öka medarbetarnas prestationer för att uppnå de uppsatta målen och 

göra vägen dit klar och enkel att ta sig till. Teorin handlar i grund och botten om att klargöra 

vägen till målet för medarbetarna och öka motivationen för medarbetarna med hjälp av belöning. 

Att diagnostisera situationen och tillgodose medarbetarna med det verktyg som behövs för att 

uppnå målen. 

3.4.3 Situational Leadership Model 

 

Blanchard och Hersey’s modell, Hersey m.fl. (2008), av situationsanpassat ledarskap avspeglar 

hur mycket direkta direktiv och ledning en ledare ska ge en medarbetare. Även hur mycket 

socialt stöd en ledare ska ge till sin medarbetare samt hur väl prestationer och beredskap 

medarbetarna upplever vid utförandet av en specifik uppgift. Ett avgörande är hur vidare 

medarbetaren eller gruppen är presterande och beredda för uppgifter. Det går att delas upp i olika 

grader från låg till hög. Då graden av prestation och förberedelse är låg presterar gruppen eller 

individen dåligt och har låg motivation för arbetsuppgiften. Är den hög presterar gruppen bra och 

är väl förberedda för att ha möjligheten att utföra uppgiften. Sådant som kan ha inverkan på hur 

prestation och förberedelser för gruppen eller individuella medarbetare är och kan vara så enkel 

som att de inte har gjort liknande uppgifter innan och är osäkra och rädda för att göra ett försök.  

Enligt Torock (2008) används Situational Leadership Model av många olika organisationer 

där man utbildar personal i ledarskap. Ledarskapsmodellen är enkel att förstå och kan appliceras i 

de flesta ledarskapsmoment.     

Då medarbetaren som individ eller grupp har dålig förberedelse eller motivation måste 

ledaren agera annorlunda såsom att vara mer direkt bestämmande istället för att vara en hjälpande 

stab samt att ta konkreta beslut för medarbetaren eller gruppen för att skapa en trygghet i arbetet. 

Men det ska finnas utrymme för gruppen eller medarbetaren att växa i sin miljö och bygga upp 

sin egen trygghet så ledaren vidare kan vara en mer observerande och stödjande person för 

gruppen eller medarbetaren. 

Detta blir uppdelat i en fyrskala där ledaren steg för steg sakta men säkert blir den mer 

observerande och stödjande ledaren. Från att ha varit en direkt och besluttagande ledare är det 

första steget i fyrskalan som Hersey och Blanchard refererar till ”Telling”. Andra steget är det 

som kallas ”Selling” vilket innebär att ledaren ger möjlighet för dialog med gruppen eller 

medarbetaren för att ge ett eget intresse för uppgiften. Ledaren inkluderar medarbetaren eller 

gruppen i beslutstagande.  
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Nästa steg i fyrskalan är ”Participating” vilket innebär att ytterligare ge medarbetaren eller 

gruppen mer självförtroende genom att vara bemötande och kommunicerande och låta dem vara 

mer självständiga och ta mer egna mindre viktiga beslut för uppgiften.  

Nästa och sista steget kallas ”Delegating” vilket innebär att gruppen eller individen är både 

redo och vill ta egna beslut och känner sig säkra i den uppgiften som de ska utföra. Innan detta 

steg kan införas krävs det liknande uppgifter som kan ses som övningar för att skapa 

självförtroende och egen vilja hos individen eller gruppen. Ledaren ska då vara en mer 

observerande och övervakande person men fortfarande vara närvarande och finnas till hands för 

gruppen eller individen som en säkerhet.  

Liknande ledarskap finner vi i boken ”en-minuts chefen” som skrevs av Kenneth Blanchard 

och Spencer Johnson. Denna bok handlar i korta drag om en person som letar efter en bra chef. 

Han intervjuar mellanchefer på ett företag som har fått mycket beröm för sitt ledarskap. Alla han 

intervjuar säger samma om deras högsta chef. De ser han väldigt sällan men han är alltid till 

hands och alla får lösa sina egna uppgifter med rätt mängd verktyg från chefen för att nå de 

uppsatta målen. Blanchard & Johnson (1995). 

Här ser man mycket starka drag från hur delegerandet av ledaren till sina medarbetare 

fungerar. Hur de känner sig trygga i sin roll som mellanchef men alltid vet att deras chef finns till 

hands trots att de inte behöver se honom eller höra från honom varje dag utan bara kännedomen 

om att han finns till hands räcker som stöd.  

3.4.3.1 Kritik mot Situational Leadership Model  

 

Något som blir bristande som Northouse (2004) tar fram är att författarna av Situational 

Leadership Model inte tar upp de teoretiska grunderna för förändringarna mellan de olika fälten 

och hur inverkan på engagemanget och kompetensen förändras genom fyrskalan. Detta beskriver 

även Blanchard att det krävs mer undersökning för att se inverkan. 

Som exempel tar Northouse (2004) upp hur någon som är utbildad inom ett område inte 

behöver lika mycket direkt styrning som någon som inte har de kunskaperna. Denna typ av 

analys finns inte med hos situationsanpassat ledarskap. Han menar att man inte kan utgå från 

direktstyrning hos alla sina medarbetare. 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel redovisas den empiri som har samlats in från tre intervjuer samt en deltagande 

observation under ett pågående evenemang.  

  

4.1 Annica Skoog - Affärs och Marknadschef GotEvent 2 

 
Annica Skoog är affärsområdeschef på Gotevent och sitter direkt under VD’n i ledningsgruppen. 

Just nu jobbar Skoog med biljetthantering och biljettsystem på Gotevent och har även 

huvudansvaret för biljetter och förhandlingar mot de biljettsystem som används på Gamla Ullevi.  

4.1.1 Ledarskap 

 

Skoog jobbar enligt sig själv med individuellt ledarskap, hon beskriver det även som ett 

föräldraskap där målet är att skapa en självgående verksamhet där hon själv bara är en stödjande 

roll som förser sina anställda med verktyg som hjälp att agera. Hon jobbar nära individen för att 

kunna analysera människors talanger, styrkor och svagheter för att lära sig vem som fungerar i 

vilken situation. Olika individer motiveras på olika sätt.  

Skoog tror att ledarskapet är mycket kopplat till individen och inte bara till situationen. Hon 

tror på en närvaro och att man måste vara prestigelös som chef. Det innebär att man måste lära 

sig hur sina medarbetare jobbar. Det är svårt att fatta beslut om deras arbetsuppgifter om man inte 

förstår deras vardag. Samtidigt måste man visa sina medarbetare att deras jobb är viktigt, det ger 

tillbaka lojalitet och engagemang från de anställda.  

4.1.2 Personal 

 

Eftersom Skoogs avdelning jobbar nära kunden är det viktigt att personalen har rätt kunskap om 

sina arbetsuppgifter framför allt eftersom kunderna är verksamhetens viktigaste nyckel. 

Eftersom det dagligen uppstår problem med biljetter måste personalen i biljettkassan ha 

stor kunskap hur de skall gå till väga för att lösa dessa problem. Man måste vara trygg i sina 

snabba beslut och det upplever hon att personalen är. Skoog påstår att det finns en hierarki hos de 

anställda att desto längre bort från kunden desto finare rang har individen. Detta vill hon förändra 

då hon anser att desto närmre kunden individen kommer desto viktigare är man för företaget. 

Vid evenemang anser Skoog att det viktigaste bland personalen är att inte framkalla stress och att 

alltid försöka behålla lugnet, det är viktigt att alltid försöka vända det negativa till något positivt. 

Skoog tror på att ta sig tid till att utveckla personalen då hon siktar på att få en självgående 

grupp och då måste man ta sig tid. Det handlar framförallt om att bygga relationer och att skapa 

en förståelse för den anställde för att på så sätt skapa lojalitet och insikt. Man måste ta sig tid för 

att kunna bygga långsiktigt.  Man har igen det i längden. Personalen är företagets viktigaste 

investering.  

 

                                                 
2 Bilaga 1 – Intervju med Annica Skoog 
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4.1.3 Beslutsfattande 

 

Det är Skoog själv som är ansvarig och fattar beslut eftersom hon har rollen som chef och måste 

därefter stå för konsekvenserna. Det är hennes skyldighet som chef. Skoog är noga med att vara 

lyhörd med vad personalen har att säga men när det gäller beslutfattandet är hon väldigt tydlig 

med att det är hon som tar besluten eftersom det är hon som tar ansvaret. Händer nått ska Skoog 

ta smällen eftersom hon har tagit beslutet. Det ingår i hennes arbetsuppgifter och det har hon 

betalt för. Detta innebär inte att Skoog är en diktator utan hon jobbar så här för att även skydda 

sin personal. Ingen ska komma och gnälla på hennes personal utan har man några synpunkter får 

man ta upp det med henne. Då är det hon som har rekryterat fel personal eller lärt ut fel 

kunskaper till de anställda.  

4.1.4 Kommunikation 

 

Kommunikationen fungerar enligt Skoog bra men det finns allt något att jobba på. I och med att 

det oftast är hon som kommunicerar ut är det viktigt att återberätta vad man har pratat om. Då är 

det lättare för personalen att ta till sig informationen. När man kommer på en idé processar man 

den i huvudet och lägger fram informationen men då blir det en helt ny fråga för personalen. Då 

är det viktigt att vara tydlig i sin kommunikation så det inte uppstår några missförstånd.  

Om man gör fel ska det berättas och då kan man lösa de tillsammans. Personalen ska vara 

öppna, ärliga och kommunicera så att man kan hjälpa dem. De får absolut inte mörka några 

misstag för då kan hon inte hjälpa till.  

 

4.2 Johan Pagerup - Affärsområdeschef Scandinavium och Vice VD 
för Gotevent 3 

 

Johan Pagerup jobbar med de arenorna där det sker elitidrottsverksamhet. Gotevent ska vara 

kontaktperson mot de lagen som spelar i ”högsta ligan”. Pagerups affärsområden är bl.a. 

Scandinavium, Frölundaborg, Valhalla sporthall osv. 

 

4.2.1 Ledarskap 

 

Johan Pagerup grundar sitt ledarskap från sin tid i lagidrotten och tror att alla människor behöver 

finna sin roll.  Det handlar väldigt mycket om att anpassa sitt ledarskap utifrån situationen och att 

kunna läsa av vilka individer som passar bäst för olika situationer. Pagerup jobbar nära sin 

personal eftersom han gillar att vara närvarande och synlig. Han är mer en stödjande stab för sina 

verksamhetschefer och tar sällan någon form av auktoritär och bestämmande roll.  

Enligt Pagerup åsikt kan man lära sig allt. Att lära sig bli evenemangsledare är ingen konst 

men Pagerup sätter värde på de personer som klarar av att hantera jobbiga situationer. Att vara 

trygg i sig själv är mycket viktigt för dem som jobbar på Scandinavium. Det finns olika sätt att 

lösa situationer men det viktigaste är att dem blir lösta. Man måste även vara stresstålig och inte 

springa och gömma sig. Det gäller att tror på sig själv och lita på sin förmåga. Prata med 

                                                 
3 Bilaga 2 – Intervju med Johan Pagerup 
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varandra, ta kritik vid dåliga beslut, ha en känsla för vad som är rätt, värderingar, hur man 

bemöter människor. Allt de här är mycket viktigt i Scandinaviums verksamhet. 

Man kan få stagnation i en grupp. Den saknar då dynamik och då måste man putta in nya 

människor så man får ett nytänkande i gruppen. Detta är inte alltid så populärt men det är så man 

skapar dynamik. När arbetsgrupper bildas består dem alltid delvis av externa människor. Det är 

oftast människor från olika förbund, ifrån TV och sponsorer. Detta är människor som aldrig 

träffats och då måste man anpassa ledarskapet för att driva dem människorna så bra som möjligt. 

4.2.2 Personal 

 

Vid arbetet med evenemang krävs det ett rejält förarbete och en rejäl planering. Personalen skall 

veta exakt vad de har för hierarkiska befogenheter och när någon annan kan gå in och bestämma.  

Oftast måste det tas snabba beslut och då går det inte att diskutera sinsemellan utan då gäller det 

att agera. Under ett pågående evenemang kan precis vad som helst hända. Då måste alla veta vad 

som skall göras och samtidigt måste alla vara extremt tydliga.  

Eftersom Scandinavium jobbar med mycket timanställd personal har de kurser för 

timanställda där de beskriver hur de skall jobba mot kunder. Man försöker även att få personalen 

att lösa uppgifter efter eget huvud. Man kan inte ringa på cheferna hela tiden utan alla ska kunna 

lösa sina uppgifter själva. Samtidigt finns cheferna alltid tillgängliga om det skulle vara något. 

Det är viktigt att man visar tydligt när de har gjort ett bra jobb. Pagerup försöker hela tiden 

få medarbetarna att inse att alla är viktiga. Erfarenheten är viktig. Personalen har jobbat mycket 

vid evenemang och de som kan mer hjälper dem som är nya. Det är den bästa lösningen för att få 

nya medarbetare att känna sig trygga i gänget. Ingen utav de nya medarbetarna får börja jobba 

innan de gått igenom en rad utbildningar, det är som ett paket för att bli ”licensierad”. Det är 

också jätteviktigt att cheferna deltar i dessa utbildningar för att visa för medarbetarna att deras 

jobb är viktigt. Man måste sätta sig in i deras roller och visa sig som ledare. Man ska föra dialog 

med de anställda istället för att peka. På Scandinavium jobbar man mycket i projektgrupper där 

man sätter ihop arbetsgrupper utifrån kompetens och inte position. Dem siktar alltid på att ha 

bäste man och kvinna på rätt plats. Har de inte den rätta kompetensen hyr man in den utifrån. 

4.2.3 Beslutsfattande 

 

Allt ansvar och beslutfattande delegeras ut i projekten. Pagerup försöker delegera så mycket som 

möjligt på mellancheferna men är alltid inblandad som övervakare. Det som går att delegera 

delegeras. Arbetet är rent förbyggande och består till största del av planering. Vid 

genomförandefasen skall allt bara flyta på. Dock fungerar detta inte alltid då det ofta uppstår nya 

oförutsägbara situationer som måste lösas så snabbt som möjligt.  

Målen är satta av styrelsen för sedan brytas ner till varje enhets egna mål. I enheternas mål 

står det tydligt hur de skall jobba med olika punkter och vad de måste göra för att uppnå målen. 

Dessa mål går ut till alla medarbetare i respektive enhet.  Alla vet att de har krav på sig och att de 

måste genomföra dem. Med ständig kommunikation och feedback på deras arbete motiveras 

medarbetarna till att nå dessa mål. 
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4.2.4 Kommunikation 

 

Enligt Pagerup är det viktigt att man träffas ofta för att kunna behålla en aktiv kommunikation. 

Han föredrar att besöka sina områden så ofta han kan och ha informella möten med sina 

medarbetare för att kunna vara tillgänglig för eventuella frågor. Pagerup anser att 

kommunikationen fungerar bra. Detta kan han även styrka eftersom det görs mätningar på 

personal och chefer. Enligt mätningarna är personalen nöjda med det öppna klimatet på 

arbetsplatsen.  

På Scandinavium jobbar man nära varandra och då är det viktigt med en fungerande 

kommunikation. När man genomför evenemang får det aldrig gå fel för att man har fastnat på 

någon liten oklarhet. Om det uppstår oklarheter måste personalen reda ut dem snabbt. Om de inte 

gör detta så tar produktionen skada och det får stora konsekvenser.  

Evenemanget kan ju till skillnad från andra verksamheter mätas dagen efter om arbetet var 

bra eller dåligt eftersom tidningar skriver recensioner om evenemanget. Det går alltid att 

reflektera över vad som kunde gjorts bättre. Man har alltså inte bara årliga mätningar utan även 

mätningar dagen efter evenemanget. 

 

4.3 Kell Rossing - Affärsområdeschef Valhallabadet 4 

 

Kell Rossing är i dag ansvarig för Vallhalla där Gotevent har sitt ursprung. Han började på 

Gotevent 1978 då det var indelat i många olika distrikt med olika parkområden, fritidsparker och 

fritidsgårdar där han började i det östra distriktet med 600 anställda.  

4.3.1 Ledarskap 

 

Rossing vill betrakta sig som en demokratisk ledare. Dock brukar han vara den siste som får veta 

något i huset. När han går in som rollen ”Chef” blir det inte samma stämning som vid ett 

sammanträde på neutral plats. Man går in på ett möte och pratar och kommer överens och sedan 

hör man att de blivit en enorm diskussion kring detta efteråt.  

Det är även viktigt att ge utrymme för friare tyglar. Då växer man som människa. Säger 

man till vad som ska göras hela tiden måste man fortsätta säga till vad som skall göras. 

Det finns förmän som ska vara experter på sina områden och dem skall kunna ta egna 

beslut då deras kompetens är hög. Då Rossing inte kan allt och inte kommer att kunna allt är det 

viktigt att det finns personal med hög kompetens och eget engagemang. Generellt sätt när det 

gäller att motivera skall man inte blunda mot att vara positiv och ge beröm. Man måste alltid säga 

till när någon gör ett bra jobb. Det som ger mest motivation är att vara synlig och att ge beröm till 

personalen.  

4.3.2 Personal 

 

När det är evenemang hyrs inte personal in utifrån. Det finns många timavlönade att ta in istället. 

De som är timanställda känner oftast varandra bra då de oftast är i samma ålder och befinner sig i 

huset vid samma tidpunkter. Det händer att de även träffas privat utanför arbetstid. Man försöker 

                                                 
4 Bilaga 3 – Intervju med Kjell Rossing 
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då kalla dem samtidigt för att skapa en bra gemenskap. Kraven är lika höga på de timanställda 

som på den fasta personalen eftersom de möter kunden lika mycket och det kräver att dem är lika 

mycket informerade.  

Det skall finnas ordinarie personal med i gruppen och inte bara timanställda för att minimera 

risker vid fel information. Det måste finnas kunnig personal på plats för att kunna täcka så många 

olika tänkbara händelser som möjligt. Är det unika händelser som händer så finns alltid telefon, 

men oftast löser personalen problemen på egen hand. Samtidigt så finns det mycket rutin hos 

personalen så de vet oftast hur man ska göra.  

När personalen arbetar diskuteras det mycket sinsemellan och man löser problem genom att 

samråda med varandra. Chefer finns tillgängliga vid frågor men oftast löser personalen det på 

egen hand. 

Det är viktigt med feedback, man samlar upp vad som gått fel och tar vara på det. Även 

regelbunden utbildning kring HLR och säkerhet för all personal är viktigt. Detta görs för att hålla 

det färskt då det händer till och från att incidenter uppstår. Då måste personalen vara kunnig och 

agera på rätt sätt. 

Vid evenemang är det väldigt bra om arbetsledarna är lugna. Blir någon ansvarig stressig så 

blir alla andra likadana. Det gäller då att hålla lugnet och vara saklig och strukturerad. Är 

arbetsledaren lugn smittar det av sig och även de andra behåller då lugnet. Men det finns också 

nummer att ringa ifall arbetsledaren inte kan hantera situationerna. 

4.3.3 Beslutsfattande 

 

Rossing har en annan organisering än Skoog och Pagerup när det gäller ansvar för personal då 

han har delegerat det mesta av personalansvaret till sin verksamhetsledare. Under 

verksamhetsledaren har han till hjälp av tre förmän som jobbar i den ordinarie verksamheten. 

Genom den här starka delegeringen styr man arbetsgrupperna.  Det är förmännen som jobbar med 

sina arbetsgrupper och det är Rossing med verksamhetsledaren som sätter upp riktlinjer för 

förmännen som deras arbetsgrupper skall jobba efter. Arbetsgrupperna tillsammans med 

förmännen och verksamhetsledaren sätter upp de delmål som skall nås. Vid frågor eller 

oklarheter kan arbetsgrupperna vända sig till Rossing. Det är meningen att arbetsgrupperna skall 

styra allt själva och komma överens men är det några oklarheter så finns Rossing alltid till hands.  

När personalen kommer med förslag till förbättring är det viktigt att man lyssnar och 

diskuterar igenom det annars får man aldrig några nya förslag på förbättringar. Men är det så att 

gruppen inte är överens så måste man ibland ta beslut vare sig dem gillar det eller inte. Det kan 

finnas andra värden som gruppen kanske inte ser. Men det gäller bara tills man kommit överens 

om ett nytt beslut. 

Gotevent har olika verksamheter och det som bedrivs på Valhallabadet skiljer sig från alla 

andra. Valhallabadet är mycket självständiga och vet sina mål både ekonomisk och politiskt. 

Utifrån detta löser man uppgifterna och utarbetar en policy successivt som sedan sprids till de 

anställda. Man skriver även rutiner efter denna policy som delas ut till de anställda för att de inte 

skall vara några tveksamheter. Dyker det upp något som skiljer sig så ändras policyn för att det 

skall fungera bättre. Alla måste vara eniga och arbeta på samma sätt för att det ska fungera på ett 

enhetligt sätt.  
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4.3.4 Kommunikation 

 

Enligt Rossing är det jättesvårt att arbeta med information. Människor kommer alltid och säger 

att de inte har blivit informerade. Det är viktigt att mata ut så mycket information som möjligt 

men man får inte heller dränka personalen. Då sållar dem bort de mesta. Man har som individ 

också en skyldighet att hålla sig informerad. Varje vecka görs ett veckoschema där det står vilka 

tider som gäller under veckan och vart kunderna skall byta om osv. Även om det endast är 

planerat för en vecka dyker det alltid upp förändringar. Då måste man ändå gå ut och informera, 

inte bara för personalen utan även för besökarna. Det här skiljer sig mellan den vanliga 

verksamheten och under evenemang. Det kan vara så att under en vanlig vardag befinner det sig 

mer besökare än vid t.ex. tävling och då måste informationen nå ut till de besökarna för att de 

skall veta att det har skett förändringar och att de inte kan utnyttja lokalerna under tävlingsdagen.  

Information kan man jobba hur mycket som helst med. Människor kommer alltid tolka 

samma information olika.  Därför är det viktigt med tydliga kanaler och att alla vet vart man kan 

söka rätt information. Veckobrev går ut så alla vet vad man ska göra vid evenemang. Man har 

nya rutiner. Vid dessa utskick förstår medarbetarna att det är något nytt och på så sätt skapas även 

en förståelse för hur viktigt det är att de skall utföra sin uppgift på ett bra sätt. Medarbetarna har 

ett helt annat schema vid evenemang än vid en vanlig vardag. 

 

4.4 Deltagande observation Scandinavium 

 

Från observationen kring eventet finner vi själva att vid evenemang är allt väldigt detaljerat 

planerat och stort jobb har lagts på förebyggande arbete. Det görs en kontroll över att personalen 

vet vad de skall göra under eventet. Personalen är fullt medvetna att det inte går att förberedda sig 

till hundra procent men har ändå klart för sig att de skall vara förberedda för det mesta. Majvor 

Thorin anser att det är viktigt att man lär personalen att stå på egna ben så att de kan agera vid 

oförberedda situationer och fatta rätt beslut. Personalen måste vara trygg i sig själva för att kunna 

klara av sina egna arbetsuppgifter och ha en chans att hantera olika situationer. Kedjan är bara så 

stark som den svagaste länken.   

Något som vi uppmärksammade under observationen var att stämningen hos personalen var lugn 

och harmonisk. Det förekom ingen stress och alla verkade ha klart för sig vad som skulle göras. 

 

 

 

 

 
 



 

 23 

5 Analys 
 

I detta kapitel har vi att analyserat insamlad teori med insamlad empiri efter kategorisering av 

de valda nyckelbegreppen Ledarskap, Personal, Beslutsfattande och Kommunikation. 

 

5.1 Analys av Ledarskap 

 

Hersey m.fl. (2008) beskriver hur viktigt det är att den situationsanpassade ledaren har förmågan 

att känna av och uppskatta skillnader i sina medarbetares kunskaper. Detta menar även Normann 

(2000) då han påstår att kunskap blir en allt viktigare ingrediens hos organisationer. Skoog jobbar 

väldigt nära och individanpassat med sin personal och lägger stor vikt på att lära känna sin 

personals kunskaper. Detta för att veta vilken person som passar in i vilken arbetsuppgift och 

hitta vad som motiverar just den individen. Även detta stämmer in bra hos Hersey m.fl. (2008) 

som beskriver att ledaren ska inneha en mänsklig flexibilitet och breda kunskaper inom områden 

då vissa medarbetare behöver specifik motivation. Då ska ledaren kunna behandla dem på rätt 

sätt. Hersey m.fl. (2008) säger också att olika personer behöver olika typer av ledarskap. Det 

beskrivs att ”det inte finns någon form av ledarskap som är optimal för alla situationer.” Detta 

påstående stärks även utav Mujtaba & Sungkhawan (2009) då de påstår att det inte finns någon 

form av perfekt ledarskap eftersom ledarskapseffektivitet beror helt på situationen.   

Pagerups utövande av ledarskap liknar mycket Tannenbaun-Schmidts Continiuum of 

Leader Behavior modell (Hersey m.fl. 2008) där Pagerup intar en demokratisk ledarstil då hans 

medarbetare jobbar självständigt och är kreativa. Den demokratiska ledarstilen kallas även för 

relationsorienterad och ger medarbetarna större frihet att lösa uppgifterna på egen hand. Dock 

finns Pagerup alltid till hands ifall det skulle finnas några frågor eller oklarheter. Detta kan 

kopplas till House-Mitchell Path goal Therory (Hersey m.fl. 2008) där ledaren fungerar bäst 

genom att förse med det som saknas i situationen.  

Pagerup gör sina informella möten med sina medarbetare för att se om han behöver bidra med 

något eller klargöra oklarheter. 

Likt Skoog så jobbar Pagerup gärna nära sin personal, dock inte för samma ändamål som 

Skoog. Pagerup gillar att vara synlig och nära tillhands både för sin personals skull, om de har 

några frågor eller funderingar, men även för sin egen skull då han föredrar att ständigt hålla en 

uppdaterad överblickande lägesrapport. Skoogs närhet är mer till för att lära känna sin personal 

på individnivå för att kunna läsa av personalens kunskaper och brister samt veta vilken individ 

som motiveras av vad.  

Rossings ledarstil går, likt Pagerups, att koppla till Path Goal Theory eftersom han förser sin 

personal med det som saknas och alltid finns tillgänglig för frågor. Enligt Rossing är detta viktigt 

eftersom det motiverar personalen att ha en chef som är synlig. Dock jobbar inte Rossing lika 

nära sin personal som Pagerup och Skoog utan han har delegerat ut detta ansvar till 

underordnade. Meningen med detta är att varje område ska sköta sig själva så mycket som 

möjligt utan konstant hierarkisk styrning uppifrån. Rossing menar att börjar man säga vad 

personalen ska göra så måste man fortsätta med att säga vad dem ska göra. Tittar man då på 

fjärde steget ”Delegating” i Situational Leadership Model (Hersey m.fl. 2008) kan man se en klar 

koppling att Rossing litar på sina medarbetare att dem har kompetensen att sköta sina uppgifter 

på egen hand. Detta förstärks även av hans påstående att personalen i verksamheten har hög 

kompetens och högt engagemang. Vi vill även tillägga att Rossings verksamhet skiljer sig mycket 
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från både Pagerups och Skoogs områden eftersom Valhallabadet fungerar som ett enda stort 

löpande evenemang. 

 

5.2 Analys av Personal 

 

Då Annica Skoogs personal jobbar nära kunden trycker hon på viktigheten av personalens 

kunskap och kompetens i sina arbetsuppgifter. Kunderna är verksamhetens viktigaste nyckel 

eftersom utan kunder hade inte företaget existerat. Detta menar även Hersey m.fl. (2008) som 

beskriver den situationsanpassade ledaren som en god lägesavläsare som högt måste värdera 

efterfrågan.  

Getz (2005) säger att kraven inom eventbranschen är höga och det finns inget utrymme för 

oprofessionellt beteende. Kraven för professionell trovärdighet är ständigt ökande. Då Skoogs 

område är riktat just direkt ut mot kund har hon stort ansvar att förse sina medarbetare med de 

verktyg som behövs för att skapa detta professionella bemötande ut mot kunden. 

Eftersom det dagligen uppstår problem med biljetter måste personalen i biljettkassan ha 

stor kunskap hur de skall gå till väga för att lösa dessa problem. Man måste vara trygg i sina 

snabba beslut. Hersey m.fl. (2008) säger att kunskaperna hos dem som jobbar under ledaren 

varierar, därför måste ledaren ha förmågan att känna efter och uppskatta skillnaderna i deras 

kunskaper. Men även med dessa kunskaper blir ledaren inte effektiv om han/hon inte kan anpassa 

sin ledarskapsstil för att möta de krav som ställs från omgivningen. Detta säger även Normann 

(2000) att kunskap har blivit en nyckelfaktor hos organisationer då kunderna lättare kan ta reda 

på information själva. Skoog jobbar mycket med detta då hon vet att i hennes fall är omgivningen 

kunderna. Hon trycker på att ju närmre personalen jobbar mot kunderna desto viktigare är man 

för verksamheten. Hon säger även att det viktigaste bland personalen är att inte framkalla stress 

och alltid försöka vända det negativa till något positivt. Det ger ett professionellt bemötande ut 

mot kunderna. 

Detta gäller även Rossing och verksamheten Valhallabadet då hans personal möter kunder 

konstant och samma gäller där att personalen måste vara väl informerade och trygga för att kunna 

ta snabba beslut vid olika uppkommande situationer.  

Enligt Hersey m.fl. (2008) ska en välutbildad ledare kunna förutspå hur han skall bete sig i 

en kommande situation. Pagerup beskriver att vid arbetet med evenemang krävs det ett rejält 

förarbete och en rejäl planering. Allt som går att planera ska planeras så att genomförandet kan 

flyta på utan avbrott. Han säger även att erfarenheten är viktig. Hans personal har jobbat mycket 

vid evenemang och har stor rutin i att hantera oförberedda situationer. Detta visar även att 

Pagerups personal är välutbildade och kan förutspå kommande händelser tack vare sin rutin inom 

yrket. Exempel på detta går att läsa i den deltagande observationen (bilaga 5) då vaktchefen 

snabbt förutspådde att besökarna skulle flockas nära konsertstart och att alla inte skulle hinna in i 

tid till den utsatta starttiden.  

Samtidigt som personalen ska kunna lösa uppgifter på egen hand ska dem även veta exakt 

vad de har för hierarkiska befogenheter och när någon annan kan gå in och bestämma.  Oftast 

måste det tas snabba beslut och då går det inte att diskutera sinsemellan utan då gäller det att 

agera. Tittar man då på Blanchard och Hersey’s Situational Leadership Model kan vi konstatera 

att Pagerups personal ska utgå från fjärde steget ”Delegating” vilket innebär att gruppen eller 

individen är både redo och vill ta egna beslut och känner sig säkra i den uppgiften som de ska 

utföra men vid situationer där det krävs snabba beslut kan man även glida tillbaka till första 
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steget i modellen som kallas ”Telling” då det krävs en hierarkisk kontroll där beslut från 

överordnade gäller. 

  

5.3 Analys av Beslutsfattande 

 

Annica Skoog beskriver att det är hon som tar besluten eftersom det är hon som är ansvarig och 

det är hennes huvud som rullar om något blir fel. Detta är ett typexempel på en mycket auktoritär 

ledare där besluten tas högt upp i hierarkin. Tannenbaum-Schmidt Continuum of Leader Behavior 

beskriver att en auktoritär (uppdragsorienterad) ledarstil minskar friheten för medarbetarna och 

deras frihet till beslut. Detta gäller för Skoog vid beslut som rör hennes verksamhet. Som vi 

tidigare gått igenom stödjer Skoog att sin personal vågar agera själva men hon ska ha sista ordet. 

Dock tar hon även ansvaret för att vara beskyddande för sin personal och intar då en mer 

relationsorienterad ledarstil eftersom man vid problem med hennes personal ska ta det med 

Skoog, inte med personalen. Har personalen gjort fel anser Skoog att det är hennes eget fel 

eftersom hon då har rekryterat fel eller lärt ut fel kunskaper.  

Pagerup delegerar beslutsfattandet så mycket som det går vilket tyder på en mer demokratisk 

ledare, han vill att sina medarbetare skall ta så mycket ansvar som möjligt och ger dem mer fria 

händer att lösa problemen/situationer. Detta tyder på en mer diskuterande och delegerande fas i 

Situational Leadership Model.  Med detta vill Pagerup uppnå att personalen försöker själva 

eftersom han tror på deras förmåga samtidigt som han anser att detta är det bästa sätt för 

individerna att växa inom sitt yrke. Enligt Hersey m.fl. (2008) ska det finnas utrymme för 

gruppen eller medarbetaren att växa i sin miljö och bygga upp sin egen trygghet så ledaren vidare 

kan vara en mer observerande och stödande person för gruppen eller medarbetaren. Enligt 

Blanchard & Johnson (1995) ska medarbetarna lösa uppgifterna efter egen förmåga och chefen 

ska endast förse med rätt mängd verktyg för att nå de uppsatta målen. Skulle individen tveka på 

sina egna kunskaper träder Pagerup in i en motiverande roll och försäkrar personen att han tror på 

dennes kunskaper. Om individen istället får hybris och överskrider sina befogenheter går Pagerup 

istället in i en mer delegerande roll och tonar ner. Detta stämmer bra överens med Hersey m.fl. 

(2008) som beskriver att situationsanpassade ledare ska inneha en mänsklig flexibilitet och breda 

kunskaper inom områden då vissa medarbetare behöver specifik motivation. Då ska ledaren 

kunna behandla dem på rätt sätt. 

Tittar man på Kjell Rossings beslutsfattande kan man se tydliga intentioner på stark 

delegering där arbetsgrupperna tillsammans med förmännen och verksamhetsledaren sätter upp 

egna delmål för respektive arbetsgrupp. Rossing finns tillgänglig vid frågor men det är meningen 

att arbetsgrupperna ska sköta sig själva. Dock kan man vid enstaka fall se ett starkt auktoritärt 

beslutsfattande när arbetsgrupperna misslyckas att komma överens om beslut. Då tas ett tillfälligt 

beslut från högre hierarki (oftast Rossing) tills arbetsgruppen har kommit överens om en bättre 

lösning. Med detta som bakgrund kan man referera till en bakvänd Situational Leadership Model 

då man först och främst ”Delegating”, delegerar ut beslutsfattandet. Vid frågor eller oklarheter 

intar man en mer ”Participating”, deltagande roll och samråder med gruppen för att ta beslut. Går 

det fortfarande inte att komma överens i arbetsgruppen intar Rossing en tillfällig ”Telling”, 

bestämmande roll och tar ett beslut som gäller fram tills att arbetsgruppen kommit överens om en 

bättre lösning.  
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5.4 Analys av Kommunikation 

 

Enligt tabell 1-2, Vauluable Management Skills, i Hersey m.fl. (2008) finner vi att den högsta 

värderade egenskapen i management är ledarskapsförmågan. På andra plats kommer just 

kommunikationsförmågan. Enligt Annica Skoog fungerar kommunikationen mellan henne och 

hennes medarbetare bra men det är lätt att tycka för henne som oftast kommunicerar ut med 

information. Varför det är så här kan baseras på Skoogs metoder i beslutsfattandet då hon intar en 

auktoritär roll. Samtidigt vill Skoog höra från sina medarbetare om det har uppstått något 

problem för att kunna lösa de på bästa sätt. Hon anser även att det är viktigt att vara tydlig i sin 

kommunikation så det inte uppstår några missförstånd. Lindmark & Önnevik (2008) skriver i sina 

kriterier för vad som är en bra ledare att det bl.a. krävs att vara en god lyssnare och att vara tydlig 

i sin kommunikation. Skoog menar också att när hon kommer på en idé processar hon den i 

huvudet och informerar personalen men då blir det ju en helt ny fråga för personalen. Detta är 

också något som tas upp i Lindmark & Önnevik (2008) hur viktig konsten att få fram sitt budskap 

är för ledare. Dem menar att det finns många olika faktorer som påverkar oss i rollerna som 

sändare och mottagare vid förmedlandet av ett budskap.      

Enligt Johan Pagerup är det viktigt att man träffas ofta för att kunna behålla en aktiv 

kommunikation, han föredrar att besöka sina områden så ofta han kan och ha informella möten 

med sina medarbetare för att kunna vara tillgänglig för eventuella frågor. Samtidigt vill Pagerup 

ha en ständig överblick hur det ser ut i hans verksamhetsområden. I Blanchard och Hersey’s 

modell, Situational Leadership Model, Hersey m.fl. (2008) kan man se att Pagerups 

kommunicerande dras mot tredje steget, ”Participating”, vilket innebär att man ger medarbetaren 

eller gruppen ytterligare självförtroende genom att vara bemötande och kommunicerande och 

låter dem vara mer självständiga och ta mer egna mindre viktiga beslut för uppgiften. Pagerup 

vill med andra ord att sina arbetsgrupper tar initiativ till egna beslut men samtidigt vill han även 

vara informerad och synlig i vad som sker.  

I Kjell Rossings verksamhet handlar det mer om information än kommunikation. Rossing 

menar att det är jättesvårt att arbeta med information då människor ständigt påstår att de inte har 

blivit informerade. Han menar då att man som individ även har en skyldighet att hålla sig 

informerad. Samtidigt är det svårt att analysera kommunikation i denna verksamhet efter som 

Rossing inte jobbar så nära sin personal. På grund av det starka delegerandet har Rossing inte lika 

nära kontakt med sina anställda som Skoog och Pagerup vilket medför att kommunikationen blir 

mer informativ ut till de anställda.  
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6 Slutsats 
 

Här presenteras vad vi kommit fram till och vilka slutsatser vi vill dra av studien som relateras 

till problemdiskussionen och syftet. Vi kommer även beskriva likheter och skillnader i de 

verksamheter som undersökts hos Gotevent. 

 

Enligt de tre områden vi har undersökt i Gotevents verksamhet så strävar respektive område efter 

att få en så självgående verksamhet som möjligt. Vi finner att samtliga respondenter vill ha 

kontroll över sin verksamhet men endast genom observation. Man ser helst att arbetsgrupperna 

löser situationerna själva men att de alltid kan fråga vid större problem. Dessa resonemang är 

mycket likartade det vi hittar hos situationsanpassat ledarskap och med kopplingarna ser man 

även hur likartade ledarstilarna är till situationsanpassat ledarskap. Även om dessa tre personer 

har olika områden och styr på olika sätt så kan man fortfarande se liknelser, framförallt när det 

kommer till hur den självgående gruppen ska fungera och agera.  

Det finns tydliga paralleller mellan Annica Skoog och Johan Pagerups verksamheter och 

man kan även hitta många liknelser i deras ledarstilar. Detta beror till största delen på att deras 

verksamhetsområden är likartade och båda två har en gemensam syn på behovet att vara nära sin 

personal. Det som sticker ut är Kjell Rossings verksamhet och ledarstil vilket beror på att hans 

verksamhet skiljer sig så pass mycket från Skoogs och Pagerups. Även detta påverkar Rossings 

ledarstil då det inte finns möjlighet att komma lika nära sin personal. Detta kan bidra till att 

Rossing organiserar sin verksamhet med starka delegerande metoder.  

En annan stor skillnad i respondenternas verksamheter är att Skoog och Pagerup använder 

mycket tillfällig personal vid evenemang och fast personal vid vardagsarbetet. I Rossings 

verksamhet görs det tvärtom. Rossing har mycket tillfällig personal vid vanliga arbetsdagar men 

när det är evenemang brukar han använda sig till större del av fast personal. Detta för att 

Rossings verksamhet skiljer sig på så sätt att Valhallabadet fungerar som ett stort evenemang 

dagligen. Vid just specifika evenemang krävs inte lika mycket personal eftersom arrangörerna av 

dessa evenemang står för det mesta av arbetet själva.  

Vi kan se tydliga kopplingar mellan situationsanpassade metoder och Gotevents arbetssätt, 

både ur ledningsperspektiv samt personalperspektiv. Situationsanpassat ledarskap grundar sig i 

att leda utifrån specifika situationer och att anpassa sitt ledarskap för att på bästa sätt kunna möta 

de krav som ställs från omgivningen. Detta är Gotevent mycket medvetna om och jobbar 

konstant med att försöka upprätthåla kraven på efterfrågan från omvärlden. Detta finner vi även 

hos situationsanpassat ledarskap, hur man måste hålla sig uppdaterad om omgivningen. Vi finner 

även många liknelser bland ledarskapsteorierna till hur Gotevents ledarskap fungerar. Även om 

inte respondenterna är fullt medvetna om vad situationsanpassat ledarskap innebär hittade vi 

många liknelser och paralleller från deras ledarskap och teoribegrepp till situationsanpassat 

ledarskap.  

Med kopplingar och paralleller från Gotevents arbetssätt finner vi att möjligheterna att 

introducera situationsanpassat ledarskap hos en organisation som Gotevent är stora och det finns 

många hjälpande verktyg att utnyttja för arbetsledarna, som tidigare nämnts, har mycket ruljans 

på personal och många olika situationer som uppstår kring event.  Vi ser tydligt hur arbetsledarna 

har högt förtroende för sina medarbetare och att medarbetarna har hög kunskap om sina områden. 

Dock räcker inte dessa kunskaper om inte rätt motivering för varje individ finns från ledningen 

vilket Gotevents ledare uppfattas vara medvetna om.  



 

 28 

Situationsanpassat ledarskap bidrar därmed med förståelse för denna typ av organisationsform 

och det finns mycket som denna typ av ledarskap kan bidra med till liknande organisationer.      

7 Diskussion 
 

Här förs en diskussion som återknyter den empiriska studiens resultat till forskningsproblemet. 

Här tas även upp tankar kring resultatens implikationer för olika aktörer som berörs av 

problemet, tankar kring hur fortsatt forskning inom problemområdet skulle kunna bedrivas 

och en diskussion kring resultatens tillämplighet för andra näraliggande områden, såväl 

praktiskt som teoretiskt. 

 

Den insamlade empirin stödjer forskningsproblemet och vi kan dra tydliga paralleller till att 

Gotevent har hög personalomsättning och turbulent arbetsmiljö. Vi kan även påstå att deras mål 

med ledningsstilen stämmer överens med sista steget i Situational Leadership Model, nämligen 

att låta sin personal jobba självständigt utan ständigt hierarkisk styrning. Det som skiljer sig är 

hur det arbetar för att nå detta mål. Det är även så att det skiljer sig mellan personerna hur det 

jobbar med att komma till dessa mål. Även om man kan läsa att definitionen av en arbetsledare är 

många och att det inte finns någon ledarstil som passar in i alla situationer så vill Gotevent att det 

skall vara enhetliga. Detta beskriver Johan Pagerup i sin intervju då han menar på att alla skall bli 

bemötta på likartat sätt. Men vi finner det även hos Kjell Rossing och Annica Skoog då de vill på 

samma sätt att besökarna skall bli bemötta på ett professionellt sätt och bli rätt informerade. En 

bra grund till detta kan vara att utgå från samma typ av ledarstil men sedan sortera ut delar för att 

anpassa ledarstilen till just den miljö som arbetsledaren befinner sig. En bra grund för enhetlighet 

hos medarbetarna är att arbetsledarna arbetar likartat för att föregå med gott exempel till 

medarbetarna.  

Resultatet av forskningen berör organisationer med liknade arbetsstruktur men även i 

högsta grad respondenterna i Gotevent. Denna forskning ger respondenterna en chans att 

reflektera över sitt eget ledarskap och ta nytta av resultatet för att kunna förbättra sitt nuvarande 

ledarskapsbeteende. Även de modeller och teorier som tagits upp kan bidra med ytterligare 

förståelse för personalhantering och personalutbildning.  

Då vi inte har uppnått empirisk mättnad skulle fortsatt forskning kunna bedrivas inom detta 

område genom fler intervjuer och deltagande observationer. Gotevent består av fler 

affärsområden än vad vi har behandlat i denna studie och det skulle vara intressant att få med alla 

dessa delar för att få en bättre bild av hela organisationen. Även fler deltagande observationer vid 

olika typer av event skulle ge en större överblick i hur deras jobb går till vid evenemang.  

På Scandinavium anser man att kommunikationen fungerar bra och man kan även styrka 

detta via årliga mätningar på personal och chefer. Evenemang på Scandinavium kan till skillnad 

från andra verksamheter mätas dagen efter om arbetet var bra eller dåligt eftersom tidningar 

skriver recensioner om evenemanget. Man har alltså inte bara årliga mätningar utan även 

mätningar dagen efter evenemanget. 

Det vi anser kan vara lite komplicerat när det kommer till mätningar kring ledarfrågor är att 

dessa frågor är svåra att sätta mätvärden på och detta kan betyda att undersökningen blir 

missvisande. En recension i tidningen är mer hur upplevelsen var i större drag. Hade det då varit 

någon situation som inte blivit märkbart för besökarna kan man se den recensionen som en 

mätning på hur bra situationen blivit löst.  Då kan man se recensionerna som en bra mätning för 

vad som är märkbart för besökarna, dock inte för ledarskapet.  
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1 

 

Intervju med Annica Skoog 17/4 -12 Affärs och Marknadschef Gotevent 

 

Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med, hur en vanlig arbetsdag ser ut? 

 

Jag har inte jobbat så länge på Gotevent utan jag kom dit för ca 1,5 år sen för att ta hand om 

evenemangsservice. Det området ligger egentligen inte så nära till hands för mig då jag är 

personalvetare och marknadsförare i grunden. 

Just nu jobbar jag med biljetthantering och biljettsystem. Jag har även huvudansvaret för 

biljetterna och förhandlingar mot Ticnet och Iticket som vi använder på Gamla Ullevi. 

Min titel är affärsområdeschef och det är det minsta affärsområdet i organisationen. Jag sitter 

direkt under VD:n i ledningsgruppen vilket blir som att ha två roller i samma roll. 

 

Biljettkassorna ser till att få en enkel hantering av biljetter till konsumentkunder medans 

säljavdelningen sköter biljetthanteringen till företag. 

Vi jobbar mot konsumenten och har mycket samarbete med de lokala klubbarna i staden. 

Hur jobbar vi då mot konsumenten? 

Idag köps biljetter via nätet vilket innebär att det inte behövs så mycket personal längre. Hela 

verksamheten har fått förändrats radikalt eftersom att omvärlden har förändrats. Att genomföra 

denna förändring har varit och är en stor del av mitt arbete. Mitt affärsområde har även hand om 

receptionen vid Scandinavium samt huvudkassan. Vi har även biljettkassor på Nya och Gamla 

Ullevi där vi hyr ut personal för att sköta dem. Vi sköter också biljetthanteringen på BK Häckens 

matcher. Med detta vill jag ha sagt att vi inte bara sköter verksamheten under oss utan även är 

involverade i det som händer runtomkring i staden.     

 

Fråga 1  

 

Jag jobbar med individuellt ledarskap vilket kan beskrivas som ett föräldraskap. Mitt mål som 

chef är att få en verksamhet som är helt självgående där jag egentligen inte ska behövas. Det är en 

nyckel för att vårt arbete ska fungera optimalt. 

 

Följdfråga: Om det har uppstått en situation med en kund och du måste ta ett snabbt beslut? Hur 

gör du? 

 

Det viktigaste att tänka på om kunden ställer en fråga är att om jag svarar ja eller nej på frågan, är 

det bra för kunden, är det bra för vårt varumärke ”goodwill” och är det bra för vår ekonomi? Är 

svaret bra på alla punkter så är det ett jättebra beslut. Är svaret dåligt på alla punkter så är det ett 

dåligt beslut. Om det är ett bra svar för två utav tre punkter så är det ett hyggligt beslut men man 

måste ha i åtanke att alla tre punkterna är lika viktiga för verksamheten.  

 

Min huvudtes i ledarskap är att skapa trygga människor som kan sina rutiner och vet vad som 

gäller. Jag ska förse dem med verktyg som hjälper till att agera. Dem får inte skäll när dem gjort 
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fel för det är meningslöst. Om man gör fel ska det berättas och då kan vi lösa de tillsammans. 

Dem ska vara öppna, ärliga och kommunicera så att jag kan hjälpa dem. De får absolut inte 

mörka några misstag för då kan jag inte hjälpa till. Då kan vi inte agera och det skadar företaget. 

Detta är grunden för mig. Att vara som en mamma och fostra så att dem kan flyga ur boet och stå 

på egna ben. Så ser jag på chefskapet. Det är jag som är ansvarig och fattar besluten. Jag ska ta 

skället eftersom jag är chef och det är min skyldighet. Kritisera mig om någon är missnöjd med 

personalen. Då är det jag som har rekryterat fel eller utbildat fel.  

 

Följdfråga: Vägen till att få personalen till det steget då dem verkligen kan klara sig själva? Vad 

har du för steg för att nå dit? 

 

Inom ledarskap jobbar jag mer individanpassat men i affärsutvecklingen jobbar jag mer 

situationsanpassat. I mitt ledarskap försöker jag mer pejla in vem du är och hur du fungerar för att 

lära känna styrkor och svagheter hos dig som individ. Därför jobbar jag mycket direkt med 

individen.   

Vad är det som gör att du fungerar i den situationen men inte i nästa? Olika personer har olika 

talanger och behöver därför ledas på olika sätt och detta vågar jag stå för även inför min 

arbetsgrupp. Olika styrkor motiveras på olika sätt och behöver olika typ av support. Det är 

mycket pedagogik inblandat. Det gäller att varsamt hantera och motivera dem åt de håll man vill. 

Med t.ex. entusiastiska och energiska medarbetare krävs det mycket mer styrning medans 

vingklippta äldre personer är en helt annan grupp att styra genom att bara motivera och hela tiden 

stödja. Det är viktigt så att dem får lära sig att tro på sig själva och våga testa sig fram. Därför tror 

jag att mycket är kopplat till individerna och inte bara till situationen. 

 

Fråga 2  

 

Kommunikationen fungerar enligt mig jättebra eftersom det är jag som kommunicerar ut. 

Personalen tycker väl si och så eftersom det är dem som kommunicerar in. Jag vet att jag har för 

högt tempo när jag kommunicerar. När jag kommer på en idé processar jag den i huvudet och 

lägger fram den men då blir det ju en helt ny fråga för dem andra. Då är jag väldigt drivande med 

denna idé medans dem andra kanske inte riktigt är med på samma bana.  

Hur ska jag hantera detta?  

Då använder jag retorik och försöker hela tiden återberätta vad vi har pratat om. Det är viktigt att 

ha med ett par punkter på agendan som inte bearbetas under samma möte. Man kan ta upp några 

punkter som ska diskuteras vid nästa möte. Ta upp lite av informationen så medarbetarna kan 

processa informationen till nästa gång. Då är det lättare för dem att ta till sig och veta lite vad 

man har att vänta sig tills nästa möte. Jag försöker vara tydlig och tidig med agendan så folk 

hinner förbereda sig. Jag försöker även många gånger skicka ett mejl efter varje möte som en 

påminnelse (förtydligande). Man måste ha självinsikt hela tiden och jag vet att jag är för snabb. 

Då måste jag dra i handbromsen och säkra att informationen kommer fram. 

 

Fråga 3  

 

Jag bestämmer eftersom det är mitt huvud som rullar om det blir fel. Jag lyssnar på vad 

personalen har att säga men jag bestämmer. I beslutsfattande är jag tydlig med vem som tar 

beslut. Samtidigt är jag väldigt noga med att lyssna in vad arbetsgruppen har att säga eftersom 

dem sitter i andra roller och får annan värdefull information som är viktig för att ta beslut. Vid 
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nedskärningar ställer jag aldrig frågor om möjlig uppsägning till berörd personal eftersom det 

skapar olycklig oro och i slutändan så kanske jag inte ens behöver säga upp dem. För att 

sammanfatta så är det jag som tar beslutet men då är det jag som bär ansvaret. Händer nått ska ja 

ta smällen eftersom jag har tagit beslutet. Det ingår i mina arbetsuppgifter och det har jag betalt 

för. 

Det fattas många snabba beslut i min grupp, biljettgruppen. Det uppstår dagligen problem med 

biljetter. Vissa är falska eller fungerar inte. Vi har alltid biljettproblem. Kunderna går då till 

biljettkassan för att få hjälp. Då måste den som är ansvarig just då fatta beslut om hur man ska gå 

tillväga. Vi har alltid en ansvarig i kassan. Den personen ska vara extra påläst på just det 

evenemanget som frågan handlar om. Då har vi en direkt dialog med evenemangsansvariga. Man 

måste även ha kunskap om när vi lämnar tillbaks pengar, lämnar ut ny biljett eller betalar ut 

pengar för ersättning. Det handlar om att vara trygg i sina snabba beslut. Det är högt tempo och 

då gäller det att skjuta från höften. Det upplever jag att vår personal har. Dem är också duktiga på 

att backa upp varandra och nya i gruppen. Det dyker alltid upp nya situationer och konstiga 

frågor. Då gäller det att vara trygg och veta hur man ska agera. 

 

Följdfråga: Den här kunskapen som är så viktig hos personalen, är det något ni har 

internutbildning på eller genomgång av? 

 

Vi har utbildning för både fast och deltidspersonal. Oftast säger dem fastanställda att dem ska 

vara med på utbildningar som inte är obligatoriska för dem eftersom man förstår vikten av 

kunskap. Vi har utbildningar om system, hot och våld och brandrisk. Vi har också många 

personalkonferenser och sittningar för att skapa trygghet. Det är en mix av utbildningar. Vi har 

även inom arbetsmiljöarbete som då endast rör mitt affärsområde. Mestadels handlar det om hot 

och våld eftersom vi hanterar pengar i biljettkassorna. 

 

Fråga 4-5 

  

Detta är mer en arenachefsfråga så jag vågar inte riktigt svara på den. Vi har egna mål för 

biljetthanteringen med dem är inte kopplade till evenemanget. 

 

Fråga 6  

 

Vi har en grupp på ca 25 personer som vi har i vår timpool. Dem har vi knutit till oss på olika 

sätt. Det är pensionärer och framförallt yngre dvs. många studenter som vill jobba extra. Vi 

rekryterar även via arbetsförmedlingen och tar emot spontanansökningar. Sedan har vi rutiner för 

hur vi ska ta in timanställda. Två gånger per år ser vi över behovet. Då har vi inventering över 

vilka vi har, hur många dem är och vad behovet är. Sedan kollar vi hur vi ska ta in ny personal. 

Vi intervjuar dem vi ska ta in och låter dem sedan gå interutbildningar innan vi tar in dem i 

verksamheten. I runda slängar gers tio timmars praktik i kassan och övriga utbildningar i flera 

bitar innan de går in och har en aktiv roll. Det är ganska många krav som ska uppfyllas innan vi 

kan släppa dem lösa i kassan. Vi vill att de ska ha erfarenhet och rutin och därför försöker vi hålla 

nere storleken på gruppen. Annars söker de sig någon annanstans eftersom de får för få timmar. 

Men gruppen får inte heller vara för liten så att vi får brist på personal.   
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Följdfråga: Går det att skapa stark sammanhållning och gemenskap i arbetsgruppen? 

 

Det är jättejobbigt för dem fastanställda eftersom deltidarna blir ”LA ADE” om dem får jobba 

för många timmar. Vi kan inte ha en inhyrd arbetare mer än 280 dagar innan man kommer in på 

LAS regler. Det gäller då att hela tiden hålla ordning på hur många dagar de har jobbat för att 

undvika detta. Därför har vi olika intervall för de anställda. För vissa går det i cykler, då kan de 

komma tillbaka när dem går in i en ny cykel. Men det blir jobbigt för de fastanställda eftersom de 

fäster sig vid personalen och sen splittras gruppen. Vi har även problem med rangordning och 

position. Det blir aldrig stabilitet vilket stressar många. Samtidigt är det dem villkor som gäller. 

Antingen köper man dem eller inte. Vi klarar inte av att ha bara fastanställda med den 

lagstiftningen som finns i Sverige (LAS). Vi får inte ihop våra scheman då. Vi har bara en liten 

grupp idag med fastanställda och tar in timanställda när det behövs. Men som sagt så påverkar 

detta sårbarheten i gruppen. 

 

Fråga 7  

 

Jag tror att alla känner de för dem ser själva att de ”fladdrar i håret” men vi har en hierarki som 

inte är bra alla gånger. Vissa positioner anses finare än andra. Ju närmare kunden ju lägre i rang 

har du. 

Vi har pratat om detta och att vi ska försöka vända på statusen så att man är viktigare när man 

jobbar nära kunden. 

 

Fråga 8  

 

Jag tar alltid upp detta på utvecklingssamtalet. Finns det något du saknar från mig? Får du de stöd 

du behöver och uppmuntran? 

En oskriven lag är att man inte biter i den hand som föder en. Man är försiktig med kritik till sin 

chef av naturliga orsaker. Vi har strävan att skapa ett klimat där de ska våga säga till mig. Jag vet 

inte hur mycket de känner att de vågar men jag försöker uppmuntra till det.  

 

Följdfråga: Har ni utvecklingssamtal bara med fastanställda? 

  

Ja, vi har inte samtal med dem som jobbar i poolen. Men vi försöker alltid finnas där och visa 

engagemang så dem känner sig delaktiga och betydelsefulla. Det händer ibland att 

deltidsanställda kommer med tips på förändring vilket vi ständigt uppmuntrar.  

 

Fråga 9 

  

Skapa inte stress. Det är det främsta vi uppmanar till. Stress löser ingenting. Speeda inte. Då 

backar dem andra undan från att fråga något som kan vara viktigt. Du stöter bort människor när 

du ger ett stressat intryck. Då kan människor backa undan och viktiga frågor uteblir. Försök alltid 

behålla lugnet och våga skratta och ha roligt. Skoja istället för att stöna och pusta. Situationen ska 

skapa ett positivt minne. Vänd på det negativa till något positivt. Detta är det viktigaste i alla 

situationer som uppstår hos oss. 
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Fråga 10  

 

Inte relevant fråga för denna typ av verksamhetsområde. 

 

Fråga 11  

 

Jag tror på en närvaro. Man måste vara prestigelös som chef och lära sig hur alla system fungerar 

och lära hur dina medarbetare jobbar. Hur ska jag kunna fatta beslut om jag inte förstår deras 

vardag? Detta görs bäst när man tar del av den. Visa dem att deras jobb är viktigt. På många sätt 

är det viktigt att finnas nära och ta del av vardagen. Det gör att du ser vart det finns brister. Det är 

det bästa sättet att kvalitetssäkra, att finnas nära verkligheten. Jag är väldigt gärna nära. Man ser 

så mycket och man ser även hur andra reagerar och om dem är trygga i sin omgivning. En chef 

visar inte respekt för ditt jobb om han inte bryr sig om hur du jobbar. Man ska etablera en relation 

och visa att man är intresserad av dem andra arbete. Det ger tillbaka lojalitet och engagemang. 

Visa engagemang för deras problem och deras vardag. 

 

Fråga 12  

 

Om de som vetenskapligt ämne? Jag är gammal personalvetare och situationsanpassat ledarskap 

är ett uttryck som inte användes då. Jag har inte läst någon litteratur kring ämnet. Däremot har jag 

funderat över det. Det är bra med sådana här intervjuer eftersom man börjar reflektera över sig 

själv. Däremot så har jag medvetet sen dess att jag blev chef reflekterat mycket kring ledarskap 

och chefskap. Jag hade också en bra mentor som var auktoritär. Det gjorde att jag fick fundera 

mycket kring mina egna värderingar. Det är viktigt att reflektera över sitt ledarskap varje dag. Det 

är inte mitt jobb som påverkar resultatet för företaget. Det är mina anställdas jobb. Mitt jobb är att 

se till att dem presterar för att företaget ska nå resultat.  

 

Vårt bidrag till er att ni ska reflektera över ert ledarskap. (niklas o matthias) 

 

Fråga 13 

 

Ej relevant till detta arbetsområde. 

 

Fråga 14  

 

Jag tror på att ta sig tid till att utveckla. Om du ska få en självgående grupp så måste du ta dig tid. 

Det handlar om att bygga relationer. Vi har haft mycket kortutbildning på personalträffarna och 

lagt mycket tid på samhällskunskap för att de anställda ska få förståelse för de regelsystem vi har. 

Jag tror att för att man ska kunna nå dit krävs förståelse hos den anställde och för att skapa 

lojalitet och insikt måste dem få tid att utbilda sig och få massor med saker förklarade. Annars 

når man aldrig fram till den kapaciteten då man klarar av att ta hand om de man ska ta hand om. 

Hur mycket de än är att göra måste man ta sig tid för att kunna bygga långsiktigt. Man har igen 

de i längden. Det är viktigt att våga ta tid till personalen för att stärka dem. Personalen är 

företagets viktigaste investering. Utan dem kan du lika gärna stänga igen. 
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Ordet är fritt:  

 

Ge människor verktygen. Våga vara tydlig mot din personal. Våga tala om vad som kan göras 

bättre. Ditt handlande när du gör så här får konsekvenser. Gör hellre såhär istället. Första tiden 

ansågs jag jobbig som chef men nu har mina medarbetare förstått varför. Tror inte att det löser sig 

genom att linda in saker. Det är bättre att vara rak och tydlig.  

9.2 Bilaga 2 

 

Intervju med Johan Pagerup 26/4 -12 Affärsområdeschef Scandinavium och Vice VD 

Gotevent. 

 

Vi jobbar med de arenorna där det sker elitidrottsverksamhet. Gotevent ska vara kontaktperson 

mot de lagen som spelar i ”högsta ligan”. Våra affärsområden är bl.a.  candinavium, 

Frölundaborg, Valhalla sporthall osv. 

Jag har gått en utbildning som heter kommande ledare som gick i staden och gillar att prata 

mycket om ledarskap eftersom ämnet intresserar mig. 

 

Fråga 1 

 

Jag jobbar nära personalen eftersom jag gillar att vara närvarande. Det betyder inte att vi ska sitta 

i knäet på varandra men vi gillar att träffas hela tiden. Det är min bästa tempmätare, att ha mina 

ansvariga nära mig. Förutsättningarna för detta är kanon eftersom mina mellanchefer jobbar i 

kontoren bredvid. Då kan man göra en snabb skanning på morgonen och checka av om det finns 

några frågor som de behöver ta upp.  

Vi har mycket folk som jobbar i driften. Till antalet är dem det största området så ibland på 

morgnarna tar jag vägen om dem och kollar av läget. Man kollar av hur gänget mår och hur 

stämningen är. Jag delegerar inte och bestämmer utan bara känner av läget och så får dem 

möjligheten att ställa frågor om det behövs. 

 

Fråga 2 

 

Kommunikationen fungerar bra. Det som gör att jag känner så är våra mätningar som görs på 

personalen och cheferna. Tittar man på dem så är dem flesta väldigt nöjda med det öppna 

klimatet. Samtidigt måste man förtjäna förtroende. Har man gjort de så kan man prata om nästan 

allt. Det är viktigt i alla jobb med kommunikation. Här på Scandinavium jobbar vi tajt och 

dessutom när alla andra är lediga vilket bidrar till en ännu tajtare miljö.  

Det får aldrig gå fel när vi genomför ett evenemang och absolut inte för att vi har suttit och gnatat 

om någon liten skitfråga. Vi är arbetsgrupper som måste reda ut saker snabbt. Om inte så tar 

produktionen skada och det får stora konsekvenser.  

Det görs NMI-mätningar på alla enheter. Dem är anonyma och i enkätform och innefattar bl.a. 

klimat, kommunikation och chefer. Vi är bra på mätningarna men man vill ju alltid bli bättre. 
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Fråga 3 

 

Jag tror mycket på situationsanpassat ledarskap och det jag grundar mitt ledarskap på kommer 

mycket från min tid inom lagidrotten. Alla försöker hitta sin roll. Jag fick med mig mycket 

genom idrotten och det har skapat min filosofi som jag försöker använda när ja jobbar med mina 

arbetsgrupper. Jag har själv varit både ledare och spelare och jag tror på att vara närvarande. Det 

handlar väldigt mycket om att anpassa sitt ledarskap utifrån situationen, att kunna läsa av vilka 

som passar bäst för olika situationer.  

Rutverksamheten med anvisningar på vilka som är chefer för respektive område används på ett 

sätt men det är mest när man ska ansöka om semester osv. Bemanningen av projekten byggs 

utifrån vilket behov det är. Vi jobbar mycket projektinriktat där den som behövs och har den 

kunskapen behovet kräver ska jobba med projektet. Vi anpassar evenemanget utifrån vilka vi 

behöver bemanna med. Blir anpassat. Bäste man och kvinna på rätt plats. Har vi inte 

kompetensen tar vi in den utifrån.  

 

Följdfråga: Finns det kunskap hos de anställda? Hur fungerar det med egna beslut för de 

anställda? 

 

Kompetens är att inse även när man inte har kompetens. Man ska kunna se kompetensen i 

behovet och därifrån bemanna den. Man ska ha kunskap i det man gör och även såklart 

grundkompetens. Det handlar om att känna till vad man kan och inte kan och även att kunna välja 

rätt personal. 

Vi trycker ut ansvaret och beslutsfattandet i projekten. Därför trycker jag ner så mycket som 

möjligt på mina mellanchefer men är ändå inblandad som övervakare. Jag trycker inte ifrån mig 

ansvaret utifrån de befogenheter och ansvar jag har i min roll men det som går att delegera 

delegeras. Då måste man kunna läsa av att dem man trycker ner till klarar av det och att det läggs 

på en lagom nivå. Man ska veta vad man har för befogenheter. Det är tydligt och det måste det 

vara. När dem ska lösa problemen på egen hand då vet jag att dem klarar det. De känner sig 

trygga i sina arbetsuppgifter. Vårt arbete är rent förebyggande och består till största delen av 

planering. Görs detta perfekt så uppstår inga problem. Vid genomförandefasen ska allting bara 

flyta på och då kan vi slappna av och njuta. Så är det tyvärr inte alltid eftersom det hela tiden 

dyker upp nya situationer och allt annat möjligt. Då måste det vara mycket tydligt över vem som 

ansvarig för vilket område för att kunna lösa det så snabbt som möjligt. 

 

Fråga 4 

 

Vi har dokument som vi gör varje år och en affärsplan som vår styrelse sätter. Den är 

övergripande så vi bryter ned den i delmål för varje enhets egna affärsplan. Dem är mer 

detaljerade och det står tydligt i hur vi ska jobba med olika punkter. Vi har då även uppföljning i 

hur det går och vad vi måste göra för att nå målen. Dessa mål går ut till alla och vi ser till att alla 

vet om dem. Vi har krav på oss och måste genomföra dem.  

 

Fråga 5 

 

Ständig kommunikation. Det är det som jag tror är det bästa. Även bra lön och bra förutsättningar 

spelar in samtidigt som vi ger feedback på deras arbete. Man måste vara tydlig med detta och 

göra lite extra när det går bra för att visa att det gjorts ett bra jobb. Det behöver inte vara något 
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jättestort utan det räcker med något symboliskt. Det är personalen som gör att företaget når 

framgångar och därför måste vi visa det. 

 

Fråga 6 

  

Vi har ca 300st timanställda och 25st fastanställda. Vi jobbar med så få helårsanställda som 

möjligt. De timanställda är väldigt viktiga eftersom dem möter kunderna. Vi har ett program för 

timanställda där vi beskriver hur vi jobbar med kunder. Det är en utbildning framförallt för våra 

värdar. Vi försöker även jobba mycket med att skapa en bra känsla för varför man är här så att 

personalen gör saker utöver deras grundläggande arbetsuppgifter. Det gäller att ta initiativ och få 

dem att förstå att dem är här för kunderna. Det görs mätningar på detta där kunder intervjuas som 

varit på evenemang. Då mäts framförallt tre punkter, Serviceindex, Upplevelseindex och 

Säkerhetsindex. Detta går vi igenom varje år och pratar med personalen vilket ger en bra kraft. 

Denna typ av undersökning görs ofta och vid olika typer av evenemang. 

 

Som tidigare nämnt går vår verksamhet ut på att jobba med så lite fast personal som möjligt. Det 

ligger i blodet hos hela verksamheten och är inga konstigheter utan det fungerar så. Vi har aldrig 

stött på några konflikter om varför vi har så mycket inhyrda. Vi har ofta behov av duktiga 

projektkillar och tjejer och fungerar dem bra så tar vi in dem igen. Det blir ett naturligt flöde på 

folk och det är inga konstigheter. 

 

Fråga 7 

 

Ja, men det är inte alltid helt enkelt. Vi försöker hela tiden få folk att inse att alla är viktiga. Det 

är en utmaning eftersom det finns dem som tycker dem är viktigare än andra. Då gäller det att 

försöka få ner dem på jorden igen eftersom vi är lika beroende av allihop. 

 

Fråga 8  

 

Vi gör uppföljningar efter varje evenemang vilket ger möjlighet för alla att komma in med 

synpunkter. Forumen finns men det är svårt att få reda på synpunkter från alla som kan underlätta 

jobbet i framtiden. Möjligheten finns men den används inte av alla. Det beror på individen. 

Många vågar inte yttra sig inför grupp eller tala öppet. Det är en svår punkt. 

 

Fråga 9 

 

Var och en måste veta sin roll, det blir hierarkiskt. När de väl gäller måste någon finnas på plats 

som tar beslutet. Med ett rejält förarbete och en rejäl planering ska du veta exakt vad du får och 

inte får göra men även när någon annan kan gå in och bestämma. Det måste vara klart hierarkiskt 

vem som bestämmer.Oftast är det snabba beslut. När sådana frågor uppstår så gäller det att agera 

och det kan ske vartsomhelst, både på utsidan och insidan. Då går det inte att diskutera 

sinsemellan utan då gäller det att agera. (Bra exempel Ulf i observationen) 

I princip vadsomhelst kan hända. Artisten kan bli försenad, sjuk osv. Då går det inte att sitta och 

fundera över detta utan vi har då även en krisplan som vi går efter och den ska alla känna till vid 

sådana tillfällen. Det spelar ingen roll vart jag än befinner mig så ska jag vara beredd med den 

planen. Vi har haft bombhot och en inkastad bensinbomb. Då gäller det agera snabbt och agera 
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efter krisplanen. Allt finns där. Var, när och hur vi ska träffas osv. Var och en måste veta exakt 

vad som ska göras, samtidigt så måste alla vara extremt tydliga. 

 

Fråga 10 

 

När det gäller beslut så blir det både och men vi försöker få personalen att lösa uppgiften efter 

eget huvud. Man kan inte ringa på oss chefer hela tiden utan alla ska kunna lösa sina uppgifter 

själva. Men samtidigt finns vi alltid tillgängliga om det skulle vara något. 

 

Fråga 11 

 

Erfarenheten är viktig hos oss. Personalen har jobbat mycket vid evenemang och dem som kan 

mer hjälper dem som är nya. Det är den bästa lösningen för att få nya medarbetare att känna sig 

trygga i gänget. Ingen utav dem nya får börja jobba innan dem gått igenom en rad utbildningar, 

det är som ett paket för att bli ”licensierad”. Vi har sneglat på Lisebergs utbildningar eftersom 

dem jobbar mycket med säsongsanställda. Även jag själv har gått den. Liseberg jobbar bra med 

detta så vi har tagit vara på en del av deras idéer. Det är också jätteviktigt att vi chefer deltar i 

dessa utbildningar för att visa för våra medarbetares att deras jobb är viktigt. Man måste sätta sig 

in i deras roller och visa sig som ledare. Att föra dialog med de anställda istället för att peka. 

 

Fråga 12 

 

Enligt min åsikt kan man lära sig allt. Att lära sig bli evenemangsledare är ingen konst men jag 

sätter värde på de personer som klarar av att hantera jobbiga situationer. Att vara trygg i sig själv 

är mycket viktigt för dem som jobbar här. Det finns olika sätt att lösa situationer men det 

viktigaste är att dem blir lösta. Man måste även vara stresstålig och inte springa och gömma sig. 

Det gäller att tror på sig själv och lita på sin förmåga. Prata med varandra, ta kritik vid dåliga 

beslut, ha en känsla för det, värderingar, hur man bemöter människor. Allt de här är mycket 

viktigt.  

 

Fråga 13 

 

Fråga 14 

 

Jag kan känna en liknelse med dessa steg. Målet är ju detsamma. Vi kan få stagnation i en grupp. 

Den saknar då dynamik och då måste man putta in nya människor så man får ett nytänkande i 

gruppen. Detta är inte alltid så populärt men det är så man skapar dynamik. När vi bildar våra 

arbetsgrupper består dem alltid av externa människor. Det är ofta människor från olika förbund 

och ifrån TV och sponsorer. Detta är människor vi aldrig träffat och då måste vi anpassa 

ledarskapet för att driva dem människorna så bra som möjligt. Jag anser att vi jobbar mycket med 

situationsanpassat ledarskap eftersom våra arbetsgrupper alltid har nya människor inblandade. 

 

Fråga 15 

  

Ett bra exempel är en utbildning som heter UGL. Då åker man iväg, är okontaktbar under fem 

dagar och är tillsammans med en grupp där man lär sig om sig själv som ledare. Man jobbar 

mycket med sig själv för att lära sig vad man är duktig på och mindre duktig på. Man måste börja 
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med sig själv och se vad man är bra på och mindre bra på. Alla här på avdelningen ska gå den. 

Det ligger i paketet för att jobba här.  

Vi kan ju till skillnad från andra mäta oss dagen efter om vårt arbete var bra eller dåligt eftersom 

tidningar skriver recensioner om evenemanget. Det går alltid att reflektera över vad vi kunde 

gjort bättre. Vi har alltså inte bara årliga mätningar utan även mätningar dagen efter 

evenemanget.  

 

9.3 Bilaga 3 

 

Intervju med Kjell Rossing 26/4 -12 Affärsområdeschef Valhallabadet 

 

Info om Kjell: 

Studerat på handels högskola i Göteborg, är i dag ansvarig för Vallhalla. Där Gotevent har sitt 

ursprung. Började på Gotevent 1978 då det var indelat i många olika distrikt med olika 

parkområden och fritidsparker och fritidsgårdar där han började i det östra distriktet med 600 

anställda.  

Gotevent delades senare upp och stadsdelsnämnderna tog över alla fritidsgårdar och fritidsgårdar 

allt utan Vallhalla Scandinavium och Ullive solades bort successivt till olika nämner inom 

kommunen.  

Dem turist frågor som fanns hos Gotevent på den tiden var att de startades kampingplatser, 

gästhamnar och vandrarhem vilket senare såldes till Liseberg 1993 samtidigt gjorde en 

uppgörelse där Liseberg släpper alla idéer kring bad frågor och bara koncentrerar sig kring turism 

och med detta fick det Lisebergs kamping och gästhamn som billigare alternativ för besöks 

boende. Samtidigt som Gotevent släppte alla frågor kring turism och endast arbetade med 

evenemang.  

 

Arbetet han gör: 

Senaste åren har det förändras genom att gå från 47 till 31 anställda som var mycket tuff resa inte 

bara genom förändring genom arbete men även acceptans hos de anställda. Det finns en mycket 

stark sammanhållning bland personalen och de som man placerade om hade över 20 år på samma 

plats och det var tufft för dem som blev omplacerade men även för de som var kvar. 

Vilket innebär att man utför inte lika mycket service som innan, man har tittat på vad det kostar 

eller vad man får ut av den service man lägger ner hos kunderna vilket har då resulterat i 

nerskärning.  

 

Frågor 1 

 

Vi har ju organiserat oss genom att det är verksamhetsledare som har ansvaret för personal 

frågorna, han har ansvaret att få in timavlönad personal vid behovet som oftast är våra barn bland 

annat. Det som skiljer oss från kontorsarbetet är att blir man sjuk kan man inte stanna hem och 

bara stänga av telefonen utan man måste hela tiden sätta in en ersättare som genomför de 

uppgifter som skall utföras. Tillexempel det går inte att stänga ner receptionen eftersom någon 

måste sitta och ta betalt det måste finnas personal inne i badhuset för att säkerheten ska fungera 

för gästerna.  
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 Under verksamhetsledaren finns det 3 förmän som jobbar mestadels i den ordinarie 

verksamheten men samtidigt som de har ansvar genom miljö, budget och lägga schema och 

bemanning. Genom den vägen leder vi gruppen. Sedan har vi arbetsgrupps träffar där vi försöker 

få loss så många som möjligt för att de skall kunna vara delaktiga i mötena, men samtidigt går det 

inte att få med alla då verksamheten inte kan stänga ner för kunderna.  

Genom den vägen jobbar det och sedan är det mycket svårt att nå ut med all information då det är 

skift arbete och alla har inte egna datorer de har gemensamma datorer i arbetsgrupperna. 

Möjligheterna att maila ut informationen är begränsad på så sätt.  

Vanligt är det förmännen som jobbar med sin grupp enskilt och vi drar upp riktlinjer för 

förmannen som han sedan informerar ut för grupperna. Träffarna är till för detta med att 

informera ut och tillsammans sätta upp de mål som skall nås. Utarbetar det succesivt men mål 

och annat detta sköter de oftast själva men är det frågor så vänder det sig till mig. Jag är även 

med ca 15 minuter på varje möte ifall det skulle vara några frågor men oftast kan jag lämna efter 

ca 15 minuter då det sköter sig själva. Dessa möten är till för att de själva ska styra allt och 

komma överens i gruppen.  

Möte med arbetsledargruppen, fackliga representanter och förmän för att reda ut ytterligare 

riktlinjer och andra frågor som kan uppstå vilket jag själv är med på. Detta är svårt då det är skift 

vilket är viktigt att få ut informationen då det nästan alltid någon som saknas på mötena.  

Förutom detta så jobbar vi även med fackliga företräden i sammanträds frågor och informerar 

mycket med dem för att vara förberedda och informerade inför mötena.  

Tyvärr är det mycket frånvaro på de fackliga representanterna då det är mycket möten och 

informations sammanträden de går på vilket är mycket kännbart för verksamheten då man ibland 

måste sätta in timavlönad personal på deras arbetspass.  

Man vinner mycket på att ta med facket tidigt för att slippa ta frågorna två gånger och minska 

missförstånd från dem.  

 

Fråga 2 

 

Vissa händer och fötter fungerar information jätte bra medan andra händer och fötter är det som 

man tala olika språk. Det är jätte svårt att arbeta med Information, människor kommer alltid och 

säger att de inte är informerade. Kan vara man tänker på annat sätt, viktigt att mata ut så mycket 

information som möjligt men man får inte heller dränka personalen för då solar de bort all 

information. Man som individ har också en skyldighet att hålla sig informerad.  

Varje fredag görs ett veckoschema där det då står det vilka tider som gäller under veckan vart 

kunderna skall byta om osv. och även om någon verksamhet som inte är regelbunden står även 

detta på detta schema eller om det händer något annat så ska detta stå med på veckoschemat, men 

det sker alltid förändringar. Även om det endast är planerat för en vecka dyker alltid upp 

förändringar. Då måste man ändå gå ut och informera inte bara för personalen utan även för 

besöker, det här skiljer sig från den vanliga verksamheten då det kan vara så att under vanlig 

verksamhet befinner sig det mer besökare än vid tävling och då måste informationen nå ut till de 

besökare för att de skall veta att de är förändringar. För att nå ut till så många som möjligt måste 

man jobba på många olika kanaler, så som Informationsskärmarna i receptionen och sätta 

upplysnings lappar runt om i huset för att få ut budskapet. Just med information kan man jobba 

med hur mycket som helst, människor kommer alltid tolka samma information olika.  Det är 

viktigt med tydliga kanaler och att alla vet vart man kan söka rätt information.  
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Ett bra system då händelser i huset, ett internlarm. En liten dosa som sitter på olika bestämda 

fasta platser i huset där det är bemannat. Då någon händer i huset skall personalen kunna kalla på 

hjälp genom att trycka på internlarmet eller mjuklarmet som vi kallar det. Då någon trycker på 

larmet så piper de olika dosorna och de andra i personalen kan läsa på dosan vart ifrån någon har 

tryckt och börja ta sig till den punken för att assistera eller lugna ner situationer.  

En av personalen som är utbildad tar även med sig en defibrillator ifall det är någon som behöver 

sådan hjälp.   

Denna typ av mjuklarm har räddat många situationer med hjälp av att många i personalen tar sig 

till den platsen för att hjälpa eller assistera.  Dessa mjuklarm antecknas och följs upp.  

 

Fråga 3 

 

Jag vill betrakta mig som demokratisk ledare, sen vet man aldrig. Jag brukar vara den sista som 

får veta något i huset. Man går in och pratar för sedan vara överens och sedan hör man att de 

blivit en enorm diskussion kring detta. Men det är så att man har olika roller så som fackliga 

företräden har den rollen och de representerar fackliga synpunkterna och det måste man 

respektera. När man går in som rollen ”Chef” blir det inte samma stämning som vid ett 

sammanträde på neutral plats. Det är även viktigt att ge man dem lite mer firare tyglar växer man 

som människa, säger man till dem vad som ska göras måste man fortsätta säga till vad som skall 

göras.  

Förmän ska vara experter på deras områden och skall kunna ta egna beslut kring deras områden 

då deras kompetens är hög. Då jag inte kan allt och inte kommer kunna allt, på de flesta fötter 

finns mycket hög kompetens och engagemang.  

 

Fråga 4 

 

När det gäller event så är det 99 % tävlingar som arrangeras av arrangörer, vi förser med lokaler 

och utrustning av olika sorter för att arrangörerna skall kunna genomför sin tävling så smidigt 

som möjligt med sina funktionärer. Våra mål är att genomföra tävlingar så smidigt som möjligt 

och att göra det så lätt för arrangörerna som möjligt så de vill komma åter. För vi vill gärna ha 

arrangemang här, det vi gör är att förse med mycket service runt eventet för att få hit eventen. Det 

finns helt andra förutsättningar för liknande event i Stockholm men ändå väljer vissa arrangörer 

just Göteborg på grund av denna extra service som görs vid event.  

 

Fråga 5 

 

Det är inte mål som är utsatt i kronor och öre men alla vet hur viktigt det är för oss men även 

Göteborgsstad att arrangera dessa event. Det gagnar hela staden då folk kommer runt om världen 

för att delta i dessa arrangemang.  

Sedan har vi lite närmare mål som sätts upp på anslagstavlan, så som besöks siffror, behandling 

och andra olika mätningar som jämförs med förgångna år för att ha uppnå bara mål.  Denna typ 

av korta mål arbetats fram av den egna arbetsgruppen som de själva skall jobba mot i gruppen.  

 

Fråga 6 

 

Generellt sätt när det gäller att motivera skall man inte blunda mot vara positiv och ge beröm. 

Man måste alltid säga att det är bra och bra jobbat. Men individen vill även se det i lönekuvertet. 
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Stora antalet av anställda är kommunala anställda och har inte individuell lönesättning vilket kan 

vara negativt för den individuella personen som jobbar bättre och hårdare än den som mer följer 

bara. Det kommer att införas individuella lönegrupper för att personalen skall förstå differensen 

även om det inte blir några större skillnader i lön så skall det finnas skillnader. Det som ger mest 

motivation är att vara synlig och att ge beröm till personalen.  

 

Fråga 7 

 

När det är evenemang hyr vi inte personal, men vi har mycket timavlönad personal ändå. På de 

skäl att är någon borta måste vi ha in personal som kan fylla platsen, och är personalen inte bra så 

kallas dem inte. Den personalen som finns är olika utbildade för att kunna sitt arbete.  Många av 

personalen är jätte bra och jätte duktiga och det är oftast att man blir ledsen att låta dem gå men 

på grund av LAS styr detta och man måste låta dem gå.  

 

Fråga 8 

 

De som är timanställda känner varandra bra då dem oftast är i samma ålder och är i huset vid 

samma tidpunkter. Det händer att de även träffas privat utanför arbetstid. Vi försöker kalla dem 

samtidigt för att skapa en bra gemenskap och kraven är lika höga på dem som på vanlig personal 

när de är här möter de kunden lika mycket som vanlig personal och det kräver att dem är lika 

mycket informerade som vanlig personal.  

Det skall finnas ordinarie personal med i gruppen och inte bara timanställda för att minimera 

risken vid fel information.   

 

Fråga 9 

 

Det är många ”Kuggar” i det här det är viktigt att veckobrevet går ut så alla vet vad man ska göra 

vid evenemang, man har nya rutiner. Vid dessa utskick förstår individet att det är något nytt och 

på så sätt skapas även förståelse för hur viktigt det är att de skall utföra sin uppgift på ett bra sätt.  

De har ett helt annat schema vid evenemang än vid vanlig vardag. Genom detta förstår alla att det 

är viktigt genom de stora skillnaderna.  

 

Fråga 10 

 

Absolut.  

Det är alltid svårt naturligtvis när man kommer med idéer och inte ser helheten men det är viktigt 

att man lyssnar och diskuterar igenom det annars får man aldrig några nya förslag på 

förbättringar. Det är i den grupp man jobbar i och har man tankar och idéer som är berörda som 

har förbättrings tankar då det oftast är dem som är berörda.  

Men är det så att gruppen inte är överens så måste man ta beslut så får de gilla det eller inte. Men 

de gäller tills vi tar ett nytt beslut, det kan finnas andra värden som inte gruppen kanske ser.  

 

Fråga 11 

 

Det finns alltid förutsedda händelser, och man måste ha en beredskap och en bearbetad risk plan.  

Samtidigt måste kunnig personal på plats för att kunna täcka så många olika tänkbara händelser 
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tillexempel att någon skall kunna laga tavlan snabbt under en tävling. Med detta behövs även 

massa extra utrustning i ”back up” för att kunna hantera problemen.  

 

Det beror på, är det unika händelser som händer så finns alltid telefon, men oftast löser problem 

på egen hand. Samtidigt så finns det mycket rutin hos personalen så de vet hur man göra. 

 

Det är viktigt med feedback, man samlar upp vad som gått fel och tar vara på det och samlar in 

det. Vi har våra egna men vi ger även en rapport till arrangörerna.  

Detta papper skall fyllas i och avspegla vad deras synpunkter är kring arrangemanget. Deras 

synpunkter är viktiga för oss då vi vill förbättra oss och fortsätta hålla stora evenemang.  

Personalen själva fyller även i egna händelserapporter som gås igenom för att se vad som hänt 

under evenemanget och vad som upplevt vara problem fritt eller mindre smidigt.   

Utbildning dagar finns, så att leverantörer kommer och visar hur man göra med tillexempel 

tavlan.  

Men även regelbunden utbildning kring HLR och säkerhet för all personal. Detta för att hålla det 

färskt då det händer till och från att incidenter händer då måste personalen vara kunnig och agera 

på rätt.  

 

Fråga 12 

 

Jobbat som arbetsledare i många år, och man lär sig hur personer och människor fungerar. Här 

finns många bra arbetsledare som fungerar och är jätte duktiga på olika situationer och vissa som 

är mindre bra, men man måste vara väl förberedd genom utbildningarna. Så som vid brandlarm 

eller HLR. Man skapar rutiner för att alla ska veta vad de ska göra.  

 

Fråga 13 

 

Generellt är det väldigt bra att arbetsledarna är lugna, blir någon som ansvarig stressig så blir alla 

andra lika dana. Det gäller hålla lugnet och vara saklig och strukturerad när det händer något. Är 

arbetsledaren lugn smittar det av sig och andra behåller lugnet. Men det finns nummer att ringa 

ifall arbetsledaren inte kan hantera situationerna.  

 

Fråga 14 

 

Det första är ju så att vi aldrig börjar på noll. Det är alltid folk som är kunniga på plats. Nya 

personer kommer men de har alltid med sig de andra som är redan kunniga och den nya person 

lär sig successivt vad de måste kunna med hjälp av de befinnande personerna.  

Det är mycket fas 4 då man diskuterar och hittar lösningar, men de som jobbar är mycket 

kunnande och det dem säger väger tyngre.  

 

Fråga 15 

 

Bolaget har olika verksamheter, det vi har skiljer sig från alla andra. Vi är mycket självständiga 

och vi vet våra mål både ekonomisk och politiskt. Utifrån det löser vi uppgifterna, vi utarbetar en 

policy successivt som sedan sprids till de anställda.   

Vi skriver även rutiner efter denna policy som delas ut till de anställda för att de inte skall vara 

några tveksamheter, dyker det upp något som skiljer sig så ändrar vi i policy för att det skall 
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fungera bättre. Alla måste vara eniga och arbeta på samma sätt för att det ska fungera på enhetligt 

sätt. 
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9.4 Bilaga 4 

 

Intervjufrågor 

 

1. Beskriv kort hur du jobbar med personal vid en vanlig arbetsdag, beskriv även några 

arbetssituationer. 

 

2. Enligt Hersey och Blanchard är det oftast kommunikation mellan ledare och 

arbetare som är bristande. Hur anser du att det fungerar/ upplevs det som ett 

problem? Hur arbetar du med detta?  Hur kommunicerar du på rätt sätt? 

 

3. Hur ser du på dig själv som ledare? Demokratisk eller Auktoritär? 

Finns det kunskap hos de anställda? Hur fungerar det med egna beslut för det 
anställda?  

 

4. Hur arbetar ni med mål för event? Är det tydliga mål som alla kan ta del av? Är det 

nåbara mål?  

 

5. Hur motiverar ni som ledare medarbetarna till att nå dessa mål?  

 
6. Hur väl känner ni personalen som hyrs in? Är det folk som ni känner sedan tidigare 

evenemang? Går det att skapa stark sammanhållning och gemenskap i 

arbetsgrupperna?  Hur arbetar ni med detta?  

 

7. Fås budskapet ut om att varje individs arbetsprestation är viktig oberoende vilken 

roll denne har för hela evenemanget?  

 

8. För att förbättra ledarskapet, tar ni som ledare emot idéer från medarbetare samt 

tar er tid att diskutera och konsultera med medarbetare om tänkbara förbättringar 

kring evenemang? Uppmanas det att göra medarbetaren delaktig i arbetet?  

 

9. Hur ser du på ett gott ledarskap vid evenemang? Vad utgår detta ifrån? Vad upplevs 

bristande och vad upplevs problemfritt?  
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10. Hur arbetar ni med kontrollen runt ett stort evenemang? Kommunikation mellan 

arbetslag? Ges det frihet för ”gruppledare” att lösa situationer efter egen kunskap 

eller kommer beslut om lösningar högre uppifrån?  

 

11. För att minimera felaktigheter i arbetet, hur går ni tillväga för att säkerställa att 

personalen har kompetens att agera ”rätt” i uppkomna situationer? 

Utbildningsdagar? Kick-off?  

 

12. Hur stor kännedom har du kring situationsanpassat ledarskap? 

 

13. Vilka egenskaper anser du att en ledare ska ha vid arbete under evenemang? 

 

14. Situationsanpassat ledarskap kopplas ofta till en och samma modell med fyra olika 

faser på ledarbeteende beroende på medarbetarnas kompetens och situation. 

Direktstyra, övertyga, samråda och målstyra. Enligt denna modell ska man som 

ledare utveckla sin arbetsgrupp genom dessa fyra steg för att slutligen låta 

arbetsgruppen styra sig själva. Vilken av dessa steg befinner sig ledarskapet oftast 

vid och finns det tid och möjlighet att gå igenom dessa steg? 

 
15. För att lösa olika situationer på bra sätt är det viktigt att känna sig trygg i sin roll, 

hur går detta till? Vad för stöd får man och möjligheter att ta del av lärdomarna för 
att förbättra sina kunskaper? 
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9.5 Bilaga 5 

 

Deltagande observation Laleh Scandinavium 20/4 -12 

Följde evenemangschef (Mayvor) och vaktchef (Ulf) 

 

Efter att ha mött upp evenemangschefen på hennes kontor begav vi oss ner till avstämningsmötet 

där övriga områdesansvariga under konserten väntade. På mötet började man med att stämma av 

vilka som skulle jobba under evenemanget och att alla var där.  Genom att förbereda en 

evenemangsmanual, kunde områdesansvarige dubbel kolla att deras personal var på plats och 

vilka som skulle komma senare. Stämningen var mycket lättsam och mer som social företeelse, 

ordet var fritt och alla kunde yttre utan att kräva ordet. Samt att det var mycket skämtsamt och 

lättsamt prat mellan områdesansvarige och evenemangschefen.  

Under mötet går man igenom olika säkerhetsföreteelse och förbyggande så som brandvakter var 

på plats då brandlarmet måste stängas av då det skulle vara rök effekter. Det går igenom alla 

punkter som var mycket detaljerade och dubbelkollar att allt är i sin ordning, dessa punkter var 

väl förberedda då det vart planerat sen länge men ändå görs en dubbel koll i sista mötet inför 

evenemanget.  

 

Trots att allt kan hända under ett evenemang så försöker det förbereda sig så mycket som möjligt 

och har olika typer av personal som har utbildningar för att kunna lösa olika typer av situationer. 

Dem är fullt medvetna om att det inte går att förbereda sig till 100 % men ändå skall försöka vara 

förbered för det mesta.  

 

Vidare efter mötet görs en rundtur med evenemangschefen för att kontrollera alla olika sektioner 

samt för att visa upp sig för olika personal samt samråda med olika personer under rundturen. 

Under rundturen berättar evenemangschefen att det är viktigt att man lär personalen att stå på 

egna ben så att de kan agera vid oförberedda situationer och fatta rätt beslut.  Personalen måste 

vara trygga i sig själva, då det finns så många olika typer av personal vid evenemang så utbildas 

alla i flera olika områden för att klara av att hantera sina arbetsuppgifter men även ge dom en 

changs att kunna hantera olika situationer. Det är mycket viktigt vid event att alla vet vad som 

skall göra och behövs göras så det inte finns några oklar heter. De jobbar mycket med 

avstämningar mellan områdesansvariga för att kolla att stämmer och det inte är några problem. 

Kedjan är bara så stark som den svagaste länken.  

 

Ett problem dyker upp vid rundturen stå platserna kring scenen då det står två videokameror och 

blockerar synen för några av sittplatser som är närliggande scenen.  

Evenemangschefen uppmärksammar detta och informerar områdesansvarige om problemet, 

vilket visar att evenemangsansvige har full förtroende till den ansvarige att denna person har full 

kompetens för att lösa problemet.   

Samt visar detta att trots all planering som har gjort sen väldigt lång tid tillbaka så fanns inte 

vetskapen om att koncernen skulle filmas detta förtydligas även på avstämningsmötet i början av 

dagen då alla var överens att koncernen skulle spelas in vida ljud och inte bild. Detta är ett bevis 

på att i en ganska turbulent miljö så finns det brister i kommunikationen även fast man har en god 

och förebyggande planering.  

Problemet löstes genom att dirigera om de sittande gästerna från dessa platser till likvärdiga 

platser.  
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Andra intryck som uppfattades är vid just detta lilla evenemang är stämningen hos personalen 

lugn och harmonisk, det förekommer ingen stress och alla verkade ha klart för sig vad som skulle 

göras.  

 

Möte Med Vakterna 

Följer med säkerhetsansvarig till möte med vakterna för evenemanget, denna grupp innefattade 

15 personer. Dessa vakter har hand om insläppet samt biljettkontroll och även hjälper besökare 

att hitta sina platser på de olika sektionerna i arenan.  

Snabb informativ information med gruppen, går igenom vem som är sjukvårdare (endast en 

person vid en lugn konsert) och vart han befinner sig under koncernen. Går även igenom vilka 

tider koncernen kommer att på gå, här delars in ansvarsområden vilka som skall befinna sig vart 

vilket var förutbestämt men gör en dubbel koll att alla är informerade.  

 

Hela mötet går snabbt och enkelt och ingen onödig information, allt går rakt på sak. Det dyker 

inte upp några följdfrågor då alla verkar veta vad som skall göra.  Efter mötet delas ut 

kommunikations medel radio apparater som dubbelkollas att alla fungerar och alla rätt frekvens 

inställd. Även jag får en radio för att höra dissektioner samt problem som kan dyka upp kring 

evenemanget.  Allt som sägs i radion rapporteras till en kommando central som sedan kan 

delegera ut personer till att lösa specifika problem samt att alla hör det som sägs.  

Minsta lilla problem rapporteras och åtgärdas direkt.  

 

Vid första insläppet så är det mycket lite med folk som köar utanför, och det är beräknat betydligt 

många som är beräknade. Enligt vaktchefen tyder detta på mycket tumult när det börjar nära sig 

starten av koncernen då många kommer sent. Som förutspått så kommer många 15 minuter innan 

koncertens start och det blir mycket köer och säkerhetsansvarig tar beslutet att öppna fler 

ingångar för att öka flödet in i arenan. Han tar även rollen som organiserar på utsidan för att 

ordna upp köer då många personer tar första kön istället för att röra sig mot de andra köerna. 

Detta ingår inte i säkerhetsansvariges arbetsuppgifter men då det behövs göra han det ändå.  Det 

är även fascinerande att se evenemangschefen att engagera sig på golvet genom att hjälpa 

besökare att komma till rätta.  Hon sätter sig inte på något kontor och avvaktar utan ger sig ut för 

att hjälpa sina medarbetare men även visar sina medarbetare att deras roll är viktig.  Koncerten 

startade 15 minuter senare än planerat då man inte han få in alla besökare innan de klockslag som 

var beräknat. Väl under koncerten var det lugnt och alla kunde varva ner och bevittna koncerten.   



 

 

 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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