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Sammandrag:  

Evenemang karaktäriseras som engångshändelser och för att säkerställa framgång är 

planeringen ytterst viktig (Bladen, Kennell, Abson & Wilde, 2012). Evenemangs-

logistiken är en väsentlig del av evenemanget och innefattar bl.a. material- och 

persontransport. Grunden för en fungerande logistik är en välutvecklad infrastruktur 

(Lumsden, 2006).  

Syftet med avhandlingen är undersöka hur ett evenemang och dess logistik kan 

anpassas till en ny infrastruktur samt att undersöka hur evenemangslogistiken kan 

effektiveras. Som teoretiskt underlag för avhandlingen används kontingensteorin som 

förespråkar en till miljön anpassad organisation (Morgan, 1986). Studien utförs i form 

av en fallstudie som baserar sig på intervjuer, aktionsforskning och analys av 

dokument.  

Studien visar att effektivitet inom evenemangslogistiken uppnås genom att  skapa en 

till infrastrukturen anpassad organisation. De faktorer inom organisationen som 

inverkar på effektiviteten är: planering, förhandsinformation, samarbete, strategi, 

storlek, kunskap och erfarenhet samt ansvarsfördelning. De faktorer inom infra-

strukturen som påverkar effektiviteten är: avstånd, läge, centrallager och 

trafiknätverk. För att effektivera evenemangslogistiken bör fokus läggas på dessa 

faktorer.   

Nyckelord: Evenemangslogistik, infrastruktur, kontingensteorin, effektivitet 
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1 INLEDNING 

Evenemang är allt vanligare i dagens samhälle och de varierar i både storlek och 

karaktär, från mindre kongresser till stora idrottsevenemang eller musikfestivaler. 

Oavsett evenemangets art kräver det organisation, ledning, planering och koordination 

(Bladen, Kennell, Abson & Wilde, 2012; Parent & Smith-Swan, 2013). Logistiken är en 

väsentlig faktor när man ska planera och verkställa ett evenemang. 

Evenemangslogistiken omfattar bl.a. anskaffning, distribution och transport av 

material till och från evenemanget (Bladen m.fl., 2012).  

Evenemang kännetecknas som unika och temporära händelser (Bladen m.fl., 2012) där 

allting måste ske i tid och som planerat, eftersom det inte finns en chans att upprepa 

händelsen (Tum, Norton & Wright, 2006). För att uppnå framgång krävs att 

organisationen anpassas till miljön (Morgan, 1986). För evenemangslogistiken innebär 

detta att evenemangets organisation bör anpassas till infrastrukturen för att uppnå 

framgång. Frågan som uppstår är hur ett evenemangskoncept kan anpassas till en ny 

infrastruktur. 

Denna avhandling analyserar problematiken med anpassning av internationella 

evenemang till en ny miljö och infrastruktur i form av en fallstudie. Fallet som 

undersöks är Gymnaestradan som sommaren 2015 för första gången arrangeras i 

Helsingfors, Finland. Gymnaestradan är en internationell gymnastikfestival som 

arrangeras vart fjärde år i olika länder. (Helsingfors stad, Undervisnings- och 

kulturministeriet & Finlands Gymnastikförbund, 2012) Trots att evenemanget ordnas 

regelbundet stöter dess organisatörer på nya logistiska utmaningar, eftersom både 

organisationen och infrastrukturen är ny.  

För att uppnå en effektiv evenemangslogistik bör ett flertal faktorer beaktas av 

evenemangets organisatörer. Inom organisationen bör ett kontaktnätverk skapas och 

roller samt ansvarsuppgifter måste fördelas. Utöver det bör transporter planeras med 

hänsyn till den rådande infrastrukturen. Det kan finnas flera än ett lager, 

transportmedlen kan vara olika stora med olika kapacitet, vissa kunder önskar 

leveranser inom en viss tidsram och det kan handla om såväl leveranser som 

upphämtning (Canen & Pizzolato, 1994). Ytterligare ett problem är evenemangets 

turbulenta karaktär. Trots god planering kan inte alla problemscenarion undvikas, 

speciellt inte oförutsebara händelser (Raj, Walters & Rashid, 2009).  
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Mair och Whitford (2013) visar i sin undersökning om evenemangindustrin att 

evenemangsplatsen (inkl. upprättning av infrastruktur) och miljöns inverkan på 

evenemanget är ämnen som anses viktiga och intressanta för framtida forskning. 

Utöver det hävdar Jago, Dwyer, Lipman, van Lill och Vorster (2010) att det saknas 

samlad information om och erfarenhet av hur man verkställer evenemang i en ny miljö. 

Detta påvisar att infrastrukturen är ett inom evenemangsindustrin relevant 

forskningsämne, där det finns utrymme för utveckling. 

1.1. Problemformulering 

Titeln i denna avhandling är ”Hur anpassas ett evenemang och dess logistik till en ny 

infrastruktur? En fallstudie av Gymnaestradan år 2015 i Helsingfors”. I denna fallstudie 

analyseras Gymnaestradan år 2015 i Helsingfors ur ett logistiskt perspektiv. 

Evenemanget arrangeras i olika länder och sommaren 2015 kommer Gymnaestradan 

för första gången att ordnas i Helsingfors.  

1.1.1. Problem som undersöks 

Inom affärslogistiken ses logistiken som en pågående process där man har möjlighet att 

optimera och förbättra processer samt materialflöden (Bowdin, Allen, O’Toole, 

Harris & McDonnel, 2006). Evenemang ses däremot som projekt eftersom de är 

tidsbegränsade engångsaktiviteter som inte går att upprepa (Tum, Norton & Wright, 

2006). För att undvika misslyckanden krävs mycket planering och koordinering. 

Logistiken stöter på en hel del utmaningar eftersom både organisationen och 

infrastrukturen är ny. Planeringen måste utföras väl, men samtidigt vara flexibel så att 

den kan regleras om förändringar uppstår. Det första problemet är därmed att det inte 

finns någon möjlighet att kontinuerligt optimera processerna.  

Miljön påverkar evenemanget på olika sätt och evenemanget ställer krav på 

infrastrukturen. Miljön kan både sätta gränser för evenemanget och skapa möjligheter. 

Faktum är att miljön är något som bör beaktas då evenemanget planeras. Man måste ta 

hänsyn till den rådande infrastrukturen vid bl.a. planeringen av transporter.  Detta 

innebär att organisationen bör vara medveten om evenemangets miljö samt hur den 

inverkar på evenemanget. Det andra problemet är därför att veta hur miljön påverkar 

evenemanget. Är miljön en möjlighet för evenemanget eller begränsar den 

evenemangslogistikens effektivitet?  
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Det tredje problemet är att ett befintligt koncept, en befintlig idé, skall anpassas till ett 

nytt land, en ny stad och ny infrastruktur. År 2010 undersökte Jago, Dwyer, Lipman, 

van Lill och Vorster, hur man kan förbättra stora evenemangs potential. Jago m.fl. 

(2010) kom fram till att kunskapen som samlas då ett evenemang skapas, bör 

sammanställas i en portal för att underlätta överföring av större evenemang till nya 

miljöer. I detta fall finns ingen portal eller tidigare organisation, eftersom denna 

upplöstes efter den senaste Gymnaestradan. Enligt Morgan (1986) kan evenemangets 

effektivitet öka om organisationen anpassas till miljön. Detta innebär att ett 

evenemangs organisation bör anpassas till miljön för att kunna uppnå effektivitet. Det 

tredje problemet är därför hur detta sker i praktiken? 

Tosi och Slocum (1984) kritiserar kontingensmodeller, eftersom de anser att de saknar 

definierade begrepp. De hävdar dels att begreppen och relationerna bör undersökas, 

dels att kontingensteorins bredd och ram bör utvidgas. Härav definieras det fjärde 

problemet som är hur evenemangslogistiken kan effektiveras. För att kunna ta reda på 

det bör kontingensfaktorerna (d.v.s. de faktorer som påverkar effektiviteten) och 

begreppet effektivitet inom evenemangslogistiken definieras.  

1.2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur ett evenemang och dess logistik kan anpassas till en ny 

infrastruktur samt att undersöka hur evenemangslogistiken kan effektiveras. Syftet kan 

delas in i ett teoretiskt och ett empiriskt syfte. Det teoretiska syftet är att skapa en 

referensram för att effektivera evenemangslogistiken. Referensramen baseras på 

kontingensteorin och forskning inom evenemangslogistiken. Genom att anpassa 

referensramen till evenemangslogistiken bidrar avhandlingen till den aktuella 

forskningen inom ämnet. Det empiriska syftet är att undersöka hur anpassningnen av 

ett evenemang till en ny infrastruktur sker i praktiken. Undersökningen sker med hjälp 

av fallet Gymnaestradan i Helsingfors år 2015. Avhandlingens syften uppnås med att 

besvara följande forskningsfrågor: 

1) Hur påverkar miljön/infrastrukturen ett evenemang och dess logistik?  

2) Hur anpassas ett evenemang och dess logistik till en ny infrastruktur?  

3) Hur kan evenemangslogistiken effektiveras?  

Fokus i fallet ligger på organisationen, infrastrukturen, evenemangets logistik och 

effektivitet inom evenemangslogistiken. Tosi och Slocum (1984) anser i sin studie att 
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kontingensteorin saknar definitioner av nyckelbegreppen. Därför definieras även 

begreppet effektivitet inom evenemangslogistik i föreliggande avhandling. Denna 

definition härleds ur evenemangets arrangörers och samarbetspartners synvinkel.  

Det har gjorts flera undersökningar gällande logistisk effektivitet och faktorer som 

påverkar effektiviteten men dess tillämpning har varit begränsad. Enligt Chow, Heaver 

och Henriksson (1994) kan utvecklingen av en sådan modell stimulera forskning inom 

logistiken. Även om evenemangsindustrin är välutvecklad är det trots allt ett nytt och 

outvecklat ämne inom akademisk forskning (Getz, 2000). Infrastrukturen är även ett 

inom evenemangsforskningen intressant ämne. Miljöns inverkan på evenemanget och 

evenemangets infrastruktur anses vara ämnen som både är relevanta och intressanta 

för framtida forskning (Mair & Whitford, 2013). Förutom att avhandlingen kommer att 

bidra till forskning inom evenemangslogistiken, kommer den även att bidra med 

kunskap, praktiska tips och djupare perspektiv för kommande evenemang, vilket enligt 

Jago m.fl. (2010) saknas.  

1.3. Avgränsningar 

Kontingensteorin är en organisationsteori om hur en organisation bör vara konstruerad 

för att uppnå effektivitet. För att fokusera studien kommer kontingensteorin i denna 

avhandling att appliceras till evenemangsindustrin och ses ur ett logistiskt perspektiv.  

Geografiskt sett är avhandlingen avgränsad till huvudstadsregionen i Finland eftersom 

det är där evenemanget äger rum. Trots denna avgränsning gynnar studien både 

kommande evenemang i Helsingfors men även evenemang i andra städer eftersom 

infrastruktur och effektivitet är väsentliga begrepp för en evenemangsorganisation. 

Utöver det kommer avhandlingen att fokusera på evenemangets planeringsskede. 

Eftersom evenemanget går av stapeln i juli 2015 kommer inte den operativa delen av 

evenemanget eller evenemangets resultat och följder behandlas i avhandlingen. 

1.4. Bakgrund till metodval 

Metoden bör väljas enligt avhandlingens syfte och problemområdets art (Näslund, 

2002). Eftersom syftet i detta fall är av förklarande och beskrivande karaktär är en 

kvalitativ metod ett motiverat val (Woodside, 2010). Undersökningen kommer att 

utföras i form av en fallstudie och material kommer att samlas med hjälp av en 
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aktionsforskning, intervjuer och analysering av dokument. Syftet med den empiriska 

studien är att bidra med en utförligare och mera djupgående analys, vilket det enligt 

Näslund (2002) är brist på inom logistiken. Vidare hävdar Näslund (2002) att 

forskningen inom logistik skulle berikas av fallstudier och speciellt aktionsforskning. 

Detta innebär att metodvalet både bidrar till den aktuella forskningen inom logistik och 

evenemangslogistik samt bidrar till organiseringen och förverkligandet av 

evenemanget.  

1.5. Definitioner 

Detta stycke består av definitioner av avhandlingens mest centrala begrepp och termer. 

Begreppen presenteras dels för att förklara vad de innebär och dels för att undvika 

feltolkningar. Definitionerna säkerställer att innebörden av ett begrepp är den samma 

genom hela avhandlingen. På så sätt har läsaren lättare att följa skribentens tankegång.  

Kärnbegreppen i avhandlingen är följande: logistik, evenemang och kontingensteorin.  

Logistik Logistik definieras av Svenska Akademiens ordlista (2006:528) 

som ”logik som arbetar med räknemässiga symboler” och 

”organisation av transporter el. varudistribution”. 

Ursprungligen kommer ordet logistik från grekiskans logistikos 

och betyder skicklighet i att beräkna (Bowdin m.fl., 2006).  

Förr i tiden användes termen logistik för att referera till 

omplacering av armén. Termen kännetecknades av snabbhet, 

kommunikation och upprätthållning av funktionen. Efter andra 

världskriget applicerades termen även inom företagsamhet 

eftersom affärsmän och företag, precis som dåtidens militär, 

stötte på transport- och anskaffningsrelaterade problem. 

Numera har logistiken blivit ett eget område och definieras som 

ett flöde eller en rörelse av varor. Logistiken är en del av 

flödeskedjan, vars mål är att tillfredsställa kunden. 

(Bowdin m.fl., 2006) 
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Evenemang  Enligt Bladen m.fl. (2012:3) är ett evenemang en temporär och 

målmedveten samling av folk som kännetecknas av bl.a. 

följande faktorer:  

 De är av temporär natur 

 De är en samling av människor 

 De är till viss mån unika händelser 

Kontingensteorin  Kontingensteorin (eng. Contingency theory) förespråkar en till 

miljön anpassad organisationsstruktur och ledning. 

Organisationen påverkas av olika faktorer med viss 

oförutsebarhet, så kallade kontingensfaktorer. (Tosi & Slocum, 

1984) Grundtanken bakom teorin är att anpassa organisationen 

till alla dessa faktorer för att uppnå framgång, effektivitet och 

ökad prestation (Morgan, 1986). Kontingensteorin har 

undersökts under mitten av 1900-talet av ett flertal forskare 

som ett svar på kritiken mot de klassiska teorierna som hävdar 

att det endast finns ett bästa sätt att leda en organisation. Sedan 

dess har teorin varit en viktig del av forskningen inom 

företagsledning.  

Infrastruktur Infrastrukturen är grunden för ett logistiksystem. Till 

infrastrukturen hör de anläggningar och system som gör 

transporten möjlig, dvs. vägnätet och de till vägnätet kopplade 

terminalerna. (Lumsden, 2006) 

1.6. Avhandlingens struktur 

Avhandlingen inleds med att förklara grundtanken inom kontingensteorin. Utöver det 

behandlas teorins utveckling och dess viktigaste begrepp. Därefter följer en genomgång 

av forskning inom evenemangslogistiken. I detta stycke tas evenemangslogistikens 

kontingensfaktorer fram, d.v.s. de faktorer som anses påverka evenemangslogistikens 

effektivitet. Med hjälp av kontingensteorin och aktuell forskning skapas sedan en 

teoretisk referensram för hur evenemangslogistiken kan anpassas och införas till en ny 

infrastruktur. Tillnäst följer den empiriska delen av avhandlingen där 

gymnastikfestivalen Gymnaestradan 2015 i Helsingfors undersöks i form av en 

fallstudie. Datainsamlingen sker främst med hjälp av intervjuer, aktionsforskning och 
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analysering av dokument. Fallstudien utförs på basis av den utformade referensramen. 

Därefter presenteras och analyseras resultaten ur den empiriska studien. Analysen 

kopplar ihop avhandlingens teori med den empiriska studien och kompletterar den 

teoretiska referensramen. Slutligen avrundas avhandlingen med sammanfattande 

resultat, studiens bidrag, studiens kvalitet samt förslag på vidare forskning. Hur 

avhandlingen är uppbyggd förtydligas i figur 1.  

 

Figur 1 Avhandlingens struktur 
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2 EVENEMANGSLOGISTIKEN OCH DESS 
KONTINGENSFAKTORER 

Denna del behandlar dels kontingensteorin och dels aktuell forskning inom 

evenemangslogistik gällande evenemangets infrastruktur, organisation och effektivitet. 

Först presenteras kontingensteorins bakgrund, hur den utvecklats, kritiken den fått och 

inom vilka områden teorin tillämpats. Utöver det diskuteras även teorins överförbarhet 

till evenemangslogistiken. Därefter följer den litterära delen som inleds med en 

presentation av evenemangslogistikens kontingensfaktorer. Denna del fokuserar på 

evenemangsorganisationen, evenemangets infrastruktur och effektivitet inom 

evenemangslogistiken. Forskningen härstammar från aktuell facklitteratur och 

journaler som t.ex. "International Journal of Event and Festival Management” och 

”International Journal of Physical Distribution & Logistics Management”. Slutligen 

avrundas kapitlet med en teoretisk referensram som visualiserar sambandet mellan 

evenemangslogistiken och kontingensteorin. Dessutom åskådliggör referensramen 

forskningsfrågorna och deras koppling till teorin. 

2.1. Kontingensteorin 

Följande stycken behandlar kontingensteorin samt dess viktiga begrepp. Stycket inleds 

med hur teorin uppstått och på vilka grunder den byggts upp. Därefter diskuteras kritik 

gentemot teorin, hur den utvecklats och huruvida den tillämpats inom logistiken. 

Slutligen sammanfattas teorin och dess huvudbegrepp i form av en figur. 

2.1.1. Kontingensteorins ursprung och utveckling 

Kontingensteorin började undersökas under mitten av 1900-talet av ett flertal forskare 

och blev en viktig del av forskningen inom företagsledning och organisationsteori 

(Tosi & Slocum, 1984; Donaldson, 2001). Forskningen inom kontingensteorin utgör 

basen för mycket av det som lärs ut idag och är fortfarande ett aktuellt 

forskningsområde (Donaldson, 2001). Ursprungligen utvecklades kontingensteorin 

som ett svar på kritiken mot de klassiska teorierna som hävdade att det finns endast ett 

bästa sätt att leda en organisation (Tosi & Slocum, 1984). Kontingensteorin däremot 

förespråkar en till miljön anpassad organisationsstruktur och ledning. Organisationen 

påverkas av olika faktorer med viss oförutsebarhet, så kallade kontingensfaktorer, och 

grundtanken bakom teorin är att anpassa organisationen till alla dessa faktorer 
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(Tosi & Slocum, 1984). Kontingensfaktorer kan vara miljön, (Burns & Stalker, 1961; 

Tosi & Slocum, 1984), organisationens storlek (Child, 1975) och organisationens 

strategi (Chandler, 1962). Om dessa kontingensfaktorer är väl anpassade till varandra 

uppnås en högre effektivitet (Donaldson, 2001). Detta leder till att organisationen styrs 

av kontingensfaktorerna eftersom dessa ger upphov till anpassning och förändring 

(Donaldson, 2001).  

Burns och Stalker (1961) utförde en studie för att undersöka förhållandet mellan 

organisationsform och miljö. De utgick från två olika organisationsformer, den 

mekaniska och den organiska. Den mekaniska organisationen kännetecknas av rutiner, 

hög nivå av organisation och förutbestämda åtgärder för eventuella scenarion, medan 

den organiska organisationen däremot är av flexiblare art. Studien visade att 

organisationer som agerade i en turbulent och mera oförutsebar miljö kräver en 

organisk och flexiblare organisation för framgång, snarare än en mekanisk. I en stabil 

miljö däremot, fungerade den mekaniska organisationen väl.  

Burns och Stalkers idé om att det finns olika organisationsformer, från mekaniska till 

organiska, och att en mer flexibel organisation krävs för att kunna handskas med 

turbulenta miljöer, har understötts av ett flertal olika studier under 1950- och 1960-

talet.  Joan Woodward (1965) studerade företag i England och undersökte förhållandet 

mellan teknologi och organisation. Woodward (1965), hävdade i sin studie att klassiska 

ledningsmodeller inte alltid var de framgångsrikaste, eftersom olika teknologier ger 

upphov till olika behov och därför kräver en anpassad organisation. Såväl Woodward 

som Burns och Stalker (1961) framhäver hur viktig ledningens roll är i detta 

sammanhang. Att lyckas med att anpassa organisation till miljön är väldigt långt fast i 

ledningens förmåga att tolka omständigheterna rätt, för att kunna agera på rätt sätt.   

Paul Lawrence och Jay Lorsch (1967) har även de undersökt organisationer och deras 

miljöer. Undersökningen baserades på två hypoteser: 1) Det krävs olika typer av 

organisationer för att tackla olika marknads- och teknologiska omständigheter och 2) 

organisationer som agerar i turbulenta miljöer bör uppnå en högre grad av intern 

differentiering (t.ex. mellan avdelningar) än de organisationer som är stabilare och 

mindre komplexa. För att testa dessa hypoteser gjordes en undersökning med hög- och 

lågpresterande organisationer i tre industrier som upplever hög, medelhög och låg nivå 

av tillväxt och teknologisk och marknadsförändring. Plastindustrin representerade här 

den turbulenta miljön, kontainerindustrin den stabila och livsmedelsindustrin ligger 

mellan dessa två. Resultatet i undersökningen understödde deras hypoteser och visade 
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att framgångsrika företag uppnådde en lagom nivå av differentiering och anpassning. 

Dessutom tenderar graden av differentiering mellan olika avdelningar att vara större i 

plastindustrin än livsmedelsindustrin, som i sin tur var större än kontainerindustrin. 

Som en följd av Lawrences och Lorschs studie preciserades kontingensteorin med 

påståendet att det kan behövas variation av organisationsformer inom organisationen, 

på grund av de olika delorganisationernas karaktär (Morgan, 1986). Utöver detta visade 

studien även, att turbulenta miljöer bör tacklas med andra organisationsmetoder, så 

som multidisciplinära projektgrupper. En stabil miljö däremot, fungerar med mera 

byråkratiska metoder, hierarki och regler.  Därför vidareutvecklade Lawrence och 

Lorsch (1967) Burns och Stalkers ursprungliga gruppering av organisationer. Enligt 

Lawrence och Lorsch (1967) varierar graden av organisk organisation mellan de olika 

delorganisationerna. 

På 1980-talet forskade Morgan i kontingensteorin och hans syn på organisationer har 

utvecklats till ett dominant perspektiv inom analysering av organisationer 

(Morgan, 1986). Enligt Morgan (1986:48–49) baserar sig kontingensteorin på följande 

fem grundidéer: 

1. Organisationer är öppna system som kräver noggrann ledning för att 

tillfredsställa och balansera interna behov samt kunna anpassas till rådande 

omständigheter. 

2. Det finns ingen bästa organiseringsmetod. Metoden är beroende av uppgiften 

och miljön organisationen befinner sig i. 

3. Ledningen bör framför allt fokusera på god matchning och anpassning. 

4. Olika ledningssätt kan vara nödvändiga för att utöva olika uppgifter inom en 

och samma organisation. 

5. Olika typers miljöer behöver olika sorters organisationer. 

Burns och Stalkers, Lawrence och Lorsch samt Woodwards studier sammanfattas med 

att relationen mellan miljön och organisationen är oerhört viktig. Gemensamt för alla 

kontingensteorier är att prestationen anses vara en följd av hur väl faktorer som 

organisationens struktur, människor och strategi matchar med miljön, teknologin och 

kulturen (Tosi & Slocum, 1984). För att uppnå framgång, effektivitet och ökad 

prestation bör organisationen anpassas till miljön (Morgan, 1986). 
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2.1.2. Kritik mot kontingensteorin   

Kontingensteorin har kritiserats på grund av flera orsaker. Perrow (1980) kritiserar 

konceptet effektivitet och Child (1981) anser att teorin inte beaktar den kulturella 

faktorn. Utöver det påstår Schoonhoven (1981) att kontingensteorin inte är en teori, 

utan mera av en riktgivande strategi som föreslår sätt att förklara ett fenomen på. 

Enligt Miller (1981) och Schoonhoven (1981) har modellen två stora svagheter, dels är 

begreppen inte definierade och dels är relationen mellan begreppen inte tillräckligt 

specificerade. (Tosi & Slocum, 1984) 

Trots kritiken är inte de empiriska eller konceptuella problemen så stora att modellen 

skulle kunna avslås. Tosi och Slocum (1984) hävdar att det är nödvändigt att göra två 

saker för att fullständiga och förstärka kontingensteorin. För det första bör begreppen 

och deras relationer undersökas, för det andra bör teorins bredd och ram utvidgas. 

Eftersom förhållandet inte kan undersökas om inte begreppen är klart definierade är 

saknaden av definierade begrepp den största svagheten inom modellen 

(Tosi & Slocum, 1984). Svagheten i teorin beaktas även i denna avhandling. 

Effektiviteten som är ett centralt begrepp i teorin undersöks på två plan, dels hur den 

definieras och dels hur den kan förbättras.  

2.1.3. Kontingensfaktorerna och deras förhållande 

Utvecklingen av kontingensteorin har gett upphov till att flera olika kontingensfaktorer 

tagits fram. Tosi och Slocum (1984) anser att miljö, organisation, strategi, individer och 

grupper är de väsentligaste kontingensfaktorerna. Mellan dessa kontingensfaktorer 

uppstår komplexa förhållanden. Huruvida de komplicerade förhållandena framträder 

är beroende av de beslut ledningen fattat angående strategi och organisation 

(Tosi & Slocum, 1984). Tosi och Slocum (1984) anser att effektivitet, miljö och 

kongruens är nyckelbegreppen inom teorin. Dessa nyckelbegrepp presenteras i och 

med deras kritik mot modellen och tas fram för att kunna undersöka dess växelverkan 

(Tosi & Slocum, 1984). 

Morgan (1986) däremot framhäver förhållandet mellan organisation och miljö. En 

anpassning av dessa två kontingensfaktorer leder till ökad effektivitet (Morgan, 1986). 

Den strukturella kontingensteorin understöder ganska långt Morgans tankar men 

skiljer sig i antalet kontingensfaktorer. Den strukturella kontingensteorin grundar sig i 
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en anpassning mellan tre kontingenser; miljö, organisationsstorlek och -strategi 

(Donaldson, 2001). 

Eftersom Morgans (1986) synsätt på organisationer har utvecklats till ett dominant 

perspektiv kommer denna avhandling främst att fokusera på de kontingensfaktorer han 

betonar som de väsentligaste inom kontingensteorin, dvs. organisationen och miljön. 

Utöver det kommer avhandlingen även att ta begreppen kongruens och effektivitet i 

beaktande, eftersom Tosi och Slocum (1984) anser dessa vara de väsentligaste 

begreppen inom kontingensteorin. Strategi, organisationens storlek och struktur 

betraktas därför som en del av kontingensfaktorn organisation. 

2.1.4. Tillämpning av kontingensteorin 

Kontingensteorin har främst tillämpats inom informationsteknologi och inom projekt 

med tillfällig organisation eller tillfällig struktur (Morgan, 1997).  Kontingensteorin har 

även använts för att anpassa affärssystem till organisationsstrukturen. Utöver det är 

innovation och projektarbete ytterligare två framgångsrika områden inom 

kontingensteorin. (Morgan, 1997) 

Fisher (1997) har precis som Burns och Stalker samt Lawrence och Lorsch undersökt 

sambandet mellan ledning och val av organisationsform. Referensramen Fisher 

skapade kan anses som en kontribution till kontingensteorin. Fisher fokuserade på 

flödeskedjan inom organisationen och hur den skall anpassas till produktart och 

efterfråga. Orsaken till hans forskning var att han upptäckte att ledningen ofta var 

inkapabel att känneteckna den rådande miljöns karaktär. Därför misslyckas företagen 

med att anpassa flödeskedjan, vilket leder till extra kostnader. För att företagens 

prestation ska öka i samma takt som teknologin utvecklats, skapade Fisher en 

referensram. Syftet med referensramen är att stödja ledningens val av flödeskedja, för 

att på bästa möjliga sätt anpassa den till produkten (Fisher, 1997). Fisher skapade en 

matris på basis av flödeskedjans art (flexibel eller effektiv) och produktens art 

(innovativ eller funktionell). I matrisen finns det endast två möjliga kombinationer, 

flexibel flödeskedja och innovativ produkt eller effektiv flödeskedja och funktionell 

produkt. De två övriga kombinationerna anses som en dålig matchning och resulterar i 

extra kostnader (Fisher, 1997). Fishers referensram kan även anses som ett bidrag till 

kontingensteorin eftersom den grundar sig i anpassning av organisationen till den 

rådande miljön.  
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2.1.5. Sammanfattning av kontingensteorin och dess begrepp 

Kontingensteorin uppstod i mitten av 1900-talet och har sina rötter i 

organisationsteorin (Tosi & Slocum, 1984). Teorin förespråkar en till miljön anpassad 

organisation med effektivitet som mål (Morgan, 1986). Eftersom organisationen 

undviker missanpassning till miljön och eftersträvar effektivitet kan det påstås att 

organisationen styrs av dess kontingensfaktorer (Donaldson, 2001). 

Figuren nedan sammanfattar grundidén inom kontingensteorin baserat på Morgans 

(1986) och Tosi och Slocums (1984) synsätt. Huvudbegreppen är organisation, miljö 

och effektivitet, samt kongruensen mellan dessa faktorer. Organisationen i sig omfattar 

även strategin och organisationens storlek. För att effektivitet skall uppnås krävs det att 

organisationen och dess strategi kongruerar med den rådande miljön.  

 

Figur 2 Grundidén inom kontingensteorin 

2.2. Kontingensteorins överförbarhet till evenemangslogistiken  

Studier inom kontingensteorin har främst utförts på producerande företag och 

diskuterats i samband med affärslogistik och organisationsform. Enligt Burns och 

Stalker (1961) kräver organisationer som agerar i en turbulent och mera oförutsebar 

miljö en organisk och flexiblare organisation för framgång. Eftersom 
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evenemangslogistiken oftast kännetecknas av sin oförutsägbara och turbulenta miljö 

(Raj, Walters & Rashid, 2009) kan kontingensteorin anses applicerbar på 

evenemangslogistiken, eftersom karaktären är den samma. 

Gällande organisation och ledarskap finns det en hel del teorier som är applicerbara för 

stora idrottsevenemang. Parent och Smith-Swan (2013) diskuterar ett flertal 

ledarskapsteorier och ledarskapsroller bland vilka även kontingesteorier nämns  t.ex. 

teorin om situationsanpassat ledarskap, utbyte mellan ledare och medlem, teorin om 

vägen och målet (Parent & Smith-Swan, 2013). Nackdelen med dessa modeller är att de 

främst betraktar ledaren, d.v.s. endast en del av organisationen. Här saknas ett 

holistiskt perspektiv, där inte endast ledaren är involverad utan hela organisationen, 

dess operativa verksamhet och miljö. 

Däremot har kontingensteorin haft framgång inom forskning av temporära 

organisationer och projektorganisationer (Morgan, 1997). Studiernas resultat 

understöder Burn och Stalkers (1961) uppfattning om att en organisk struktur lämpar 

sig bäst i en oförutsägbar miljö. Eftersom evenemang till karaktären är unika passar 

ingen vanlig organisationsmodell till ledningen (Yeoman, Robertson, Ali-Knight, 

Drummond, & McMahon-Beattie, 2004). Däremot kan evenemang betraktas som 

projekt eftersom de har begränsad varaktighet, kräver koordination av aktiviteter, 

oftast har en begränsad budget och är unika händelser (Bladen m.fl., 2012; 

Parent & Smith-Swan, 2013). Detta motiverar kontingensteorins lämplighet inom 

evenemangslogistiken. 

Målet med kontingensteorin är att uppnå effektivitet och det kan även anses som ett av 

de väsentligaste målen med evenemangslogistiken. För att uppnå detta mål krävs att 

organisationen och miljön kongruerar. Detta innebär att syftet med både 

kontingensteorin och evenemangslogistiken är det samma. Utöver det kan paralleller 

dras mellan de faktorer som inverkar på effektivitet som visualiserades i figur 2.  

Detta kapitel har diskuterat huruvida kontingensteorin kan tillämpas inom 

evenemangslogistiken. Ett flertal argument har lyfts fram varför teorin kan anses 

lämplig, t.ex. evenemangets turbulenta miljö samt evenemangsorganisationens 

karaktär. Med dessa argument som grund används teorin som utgångspunkt för den 

teoretiska referensramen. Följande kapitel går in på evenemangslogistikens 

kontingensfaktorer. I kapitel 2.4 presenteras sedan hela den teoretiska referensramen 

som kommer att användas som grund för den empiriska studien.  



19 

 

2.3. Evenemangslogistikens kontingensfaktorer 

Syftet med detta kapitel är att behandla de faktorer som anses påverka effektiviteten av 

evenemangslogistiken. Kontingensteorin grundar sig i kongruens mellan miljön och 

organisationen. För att kunna anpassa teorin till evenemangslogistiken bör faktorerna 

som är avgörande för evenemangslogistikens effektivitet definieras. Enligt 

kontingensteorin är organisationen den ena kontingensfaktorn och med den avses i 

detta fall den organisation som ansvarar för planeringen och genomförandet av 

evenemanget. Organisationen är därför en kontingensfaktor som inverkar på 

effektiviteten. 

Evenemangslogistiken handlar om effektivt förflyttande och lagrande av produkter 

(Bladen m.fl., 2012; Bowdin m.fl., 2006; Raj, Walters & Rashid, 2009; Tassiopaulus, 

2010) och därför är transporten en väsentlig del inom evenemangslogistiken. Enligt 

Tarkowski, Irestål och Lumsden (1995) krävs ett välutvecklat transportsystem och en 

välutvecklad infrastruktur för att uppnå effektivitet. För att transportsystemet ska 

kunna existera behövs en infrastruktur (Lumsden, 2006). Infrastrukturen är därför 

grunden för en fungerande och framgångsrik logistik. Av denna orsak utgör 

infrastrukturen den andra kontingensfaktorn. Dessa två kontingensfaktorer, 

organisationen och infrastrukturen, anses därför vara de mest centrala faktorerna för 

en effektiv evenemangslogistik. 

 

Figur 3 Evenemangslogistikens kontingensfaktorer 
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Figur 3 visualiserar de för effektiviteten viktigaste faktorerna inom såväl 

evenemangslogistiken (organisation och infrastruktur) som kontingensteorin 

(organisation och miljö). Organisationen är i detta fall evenemangsorganisationen och 

infrastrukturen definieras som evenemangslogistikens miljö. Infrastrukturen och 

organisationen är därför evenemangslogistikens kontingensfaktorer, d.v.s. de faktorer 

som påverkar evenemangets effektivitet. Figuren visualiserar sammanfattningsvis att 

ett evenemangs effektivitet är beroende av hur väl organisationen anpassas till den 

rådande infrastrukturen. 

2.3.1. Infrastruktur 

Ett logistiksystem består av infrastruktur-, transportflödes- och materialflödessystem 

(Lumsden, 2006).  Infrastrukturen är grunden i logistiksystemet och även en väsentlig 

del av evenemangslogistiken. Infrastrukturen består av vägnätverk och terminaler, 

samt anläggningar och system som ingår i dessa två (Lumsden, 2006). Evenemang 

kräver en välutvecklad infrastruktur som omfattar bl.a. flygfält, vägar, lokalt 

trafiknätverk och logi (Jago m.fl., 2010).  

En undersökning av Karadakis, Kaplanidou och Karlis (2010) visade att infrastrukturen 

kan ses både som en styrka och en svaghet, beroende på hur väl etablerad den är. 

Evenemang kan därför även ses som en möjlighet för ett land att utveckla och förbättra 

den rådande infrastrukturen (Karadakis, Kaplanidou & Karlis, 2010). Ett praktiskt 

exempel är FIFA World Cup som år 2010 arrangerades i Sydafrika. Evenemanget förde 

med sig positiva möjligheter, speciellt beträffande infrastrukturen i och med 

investeringar och utveckling av logi, vägar, flygfält och det lokala trafiknätverket 

(Jago m.fl., 2010).  

De två följande styckena går närmare in på de två övriga systemen inom 

logistiksystemet; transportflödes- och materialflödessystemet.  

2.3.1.1 Transportflödessystemet 

Lumsden (2006:49) definierar transportflödesystemet som ”flödet mellan olika 

organisationer, dvs. det som i dagligt tal avses när man talar om transporter”. De två 

viktigaste faktorerna inom transportflödessystemet är trafik och transport 

(Lumsden, 2006).  
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Trafiknätverket är en väsentlig del av transportflödet eftersom det är grunden för bl.a. 

vägtransporten. Hur väl etablerat ett trafiknätverk är, är väldigt långt beroende på det 

geografiska läget. I stora städer är vägnätverken ofta mer utvecklade än på 

landsbygden, precis som i-länder ofta har ett mer etablerat nätverk än u-länder. 

Trafiknätverket innefattar kollektivtrafikens nätverk samt vägnätverket för orten där 

evenemanget arrangeras. Ett välutvecklat nätverk är en tillgång för evenemanget 

eftersom det tillåter ett bättre och snabbare transportflöde. Ortens kollektivtrafik och 

lokala transportmedel så som bussar och spårvagn rekommenderas för evenemang 

eftersom de är miljövänligare och minskar antalet bilar på evenemangsområdet och i 

staden där evenemanget arrangeras (Raj, Walters & Rashid, 2009).  

Transportplaneringen är även en del av transportflödessystemet. Evenemangs-

logistiken kan delas in i tre olika skeden som består av olika transportrelaterade 

aktiviteter. Det första skedet är anskaffningen, sedan kommer uppsättning och 

upprätthållning av evenemanget och tillslut avslutning och nedstängning 

(Bowdin m.fl., 2006). Eftersom denna avhandling avgränsas till evenemangets 

planeringsskede är endast anskaffnings- och upprätthållningsskedet relevanta. Fokus 

ligger därmed på anskaffning och distribution av material till evenemangsplatsen.   

Vid anskaffning av rekvisita och tillbehör finns det ett flertal faktorer som bör beaktas. 

Enligt Robinson, Wale och Dickson (2010) är hållbarheten en viktig aspekt, d.v.s. hur 

materialet transporteras. Transportmetoderna kan bestå av hav- och luftfrakt samt 

järnvägs- och vägtransport. Valet av transportmetod beror på destination, volym och 

typ av varor. (Raj, Walters & Rashid, 2009) Det finns olika för- och nackdelar med de 

olika transportmetoderna och dessa visualiseras i figuren nedan. 
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Figur 4 För- och nackdelar med olika transportmetoder (Raj, Walters & Rashid 2009:211) 

Figur 4 åskådliggör vilka transportmetoder som bör användas i olika situationer. Om 

det är frågan om längre sträckor är lufttransport en bra metod eftersom det är snabbt, 

men en relativt dyr transportmetod. Vägtransporten däremot är flexibel och billig men 

inte lika miljövänligt som t.ex. tåg. Valet av transportmetod är inte endast beroende av 

transportsträckan utan även av typ och mängd material som transporteras. 

Då man har ett område med flera kunder bör flera kriterier tas i beaktande då 

distributionen av materialet planeras (Canen & Pizzolato, 1994). Av denna orsak är 

koordination av leveranser en inom evenemangslogistiken väsentlig uppgift 

(Raj, Walters & Rashid, 2009). Det klassiska scenariot är att det finns ett antal kunder 

på givna platser, som har en efterfrågan, och som blir levererade från ett lager av ett 

antal fordon med bekant kapacitet (Canen & Pizzolato, 1994). Enligt Raj, Walters & 

Rashid (2009) bör körrutten planeras så att risken för trafikstockning är så låg som 

möjligt. Övriga relevanta uppgifter som bör beaktas är t.ex. fordonets kapacitet, 

leveranstid per kund, resetid mellan olika kunder, tiden hos kunden och totala 

avståndet. Målet är att minimera antingen antalet fordon, transportavståndet eller den 

totala leveranstiden. (Canen & Pizzolato, 1994)  

 

Väg

- Billigt
- Bekvämt
- Flexibelt
- Privat

- Oljud
- Ej miljövänligt
- Mindre säkert
- Stressorsakande 
för chauffören
- Hög risk för 
försening
- Vägavgifter

Järnväg

- Snabbt
- Säkert
- Miljövänligare

- Begränsade 
sträckor
- Oflexibla rutter
- Oflexibla 
tidtabeller

Luft

- Snabbt för långa 
rutter
- Säkert för långa 
rutter

- Dyrt
- Olämpligt för 
vissa varor
- Begränsade 
rutter
- Ej miljövänligt
- Flygfältsavgifter

Hav

- Billigt för stora 
mängder

- Dyrt
- Långsamt
- Relativt få 
hamnar
- Oflexibla rutter
- Oflexibla 
tidtabeller
- Hamavgifter
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2.3.1.2 Materialflödessystemet 

Materialflödet betecknar de processer (inom eller mellan organisationer) som 

materialet genomgår (Lumsden, 2006). Evenemangslogistiken handlar om effektivt 

förflyttande och lagrande av produkter och tjänster samt anförskaffning av kunder till 

och från evenemangsplatsen (Bladen m.fl., 2012; Bowdin m.fl., 2006; Raj, Walters & 

Rashid, 2009; Tassiopaulus, 2010) och syftet är att få rätt tillbehör till rätt personer i 

rätt mängd och vid rätt tidpunkt (Gruenwald, 2014). Materialflödeskedjan består av 

olika knutpunkter (eng. hub) så som t.ex. terminaler, varuhus och distributionscentral 

(Stefansson & Lumsden, 2008).  

Robinson, Wale och Dickson (2010) betonar, att materialet som behövs under 

evenemanget bör anlända i god tid innan evenemanget börjar. För att kunna uppnå 

detta krävs lagerhållning av materialet. Gällande lagerhållning betonar Fisher (1997) 

placeringen av lager framom eftersträvan att minimera lager- eller leverantörs-

kostander. Snabbhet och flexibilitet är väsentligt eftersom förluster som orsakats av 

oförutsägbar eller omedveten efterfrågan på så sätt kan minimeras (Fisher, 1997). Även 

Slack, Chambers och Johnston (2010) prioriterar den ökade flexibiliteten med flera 

lager framom lagerkostnader eftersom de försnabbar leveransen (Slack, Chambers och 

Johnston, 2010). Bladen m.fl., (2012) och Bowdin m.fl., (2006) diskuterar kostnaderna 

på en mera allmän nivå och anser att transporten av all rekvisita utgör en stor 

ekonomisk faktor för evenemanget och bör därför tas i beaktande. 

2.3.2. Organisation  

Ledning av ett evenemang handlar om att koordinera och organisera de aktiviteter som 

utförs för att uppnå evenemangets mål och syfte (Bladen m.fl., 2012). Till aktiviteterna 

hör bl.a. skapande, planering och leverering. Att skapa och leda utvecklingen av ett 

evenemang är en komplex och krävande uppgift som involverar många inblandade, så 

som myndigheter, entreprenörer, deltagare samt andra intressenter. 

(Tassiopoulos, 2010) 

Eftersom evenemang till karaktären är unika passar ingen vanlig organisationsmodell 

för ledningen av ett evenemang (Yeoman m.fl., 2004). Att redan i ett tidigt skede 

fördela ansvar och roller kan underlätta planeringen och genomförandet av ett 

evenemang (Beech, Kaiser & Kaspar, 2014). Viktigt här är att ha en stark ledning med 

rätt kunskap som kan skapa rätt organisationsstruktur (Beech, Kaiser & Kaspar, 2014). 
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Det är även viktigt att fylla upp positionerna och rekrytera rätt människor i ett tidigt 

skede av planeringen (Beech, Kaiser & Kaspar, 2014). 

Hur en organisation däremot är uppbyggd beror på evenemangets art, partners 

förhållanden och ansvar samt evenemangets nation (Getz, 2005). De flesta 

organisationer utser en logistikansvarig för att utveckla, upprätthålla, kontrollera, 

spåra processer och tackla problem som uppstår (Raj, Walters & Rashid, 2009). För att 

kunna utföra och koordinera de logistiska processerna krävs prioritering. Utöver det 

krävs även resurser som bör fördelas och utvecklas för att kunna besvara den 

förändrande miljön. (McGinnis, 1992) Vidare skriver McGinnis (1992) att det krävs en 

kombination av förutsebarhet, kontrollerbarhet och flexibilitet att kunna leda 

organisationen och anpassa dess processer till förändrade förhållanden och oväntade 

händelser.  Den logistikansvarige bör införa ett kommunikationssystem för att få 

information från alla relevanta avdelningar för att kunna utveckla planen 

(Raj, Walters & Rashid, 2009).  

Följande stycken går närmare in på organisationens strategi, d.v.s. sättet att uppnå 

evenemangets syfte och planeringen av ett evenemang.  

2.3.2.1 Strategi  

Strategi definieras enligt Svenska Akademiens ordlista (2006:913) som ett ”välplanerat 

tillvägagångssätt” och är sättet på vilket evenemanget skapas och dess mål uppnås. 

Logistiken är en del av strategin, eftersom logistikens syfte är hjälpa uppnå 

organisationens mål. För att kunna formulera en strategi för logistiken krävs även 

förståelse för hela organisationens strategi. (McGinnis, 1992) 

Strategin är sättet på vilket organisationen ämnar förverkliga evenemanget och dess 

mål. Det finns sex olika perspektiv inom projektledning som kan tillämpas inom 

ledningen av evenemangsprojektet (Kolltveit, Karlsen & Grønhaug, 2007:4). Dessa 

perspektiv är följande: 

 Uppgiftsperspektivet 

 Ledarskapsperspektivet 

 Intressentperspektivet 

 Transaktionskostnadsperspektivet 
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 Systemperspektivet 

 Projektaffärsperspektivet 

Inom evenemangledningen är intressent- och uppgiftsperspektivet de som främst 

använts i praktiken (Kolltveit, Karlsen & Grønhaug, 2007). Uppgiftsperspektivet 

innebär att fokus ligger på att utföra evenemanget i tid och inom budgetramen. Här är 

det viktigt att kriterierna slås fast på förhand eftersom dessa även mäter evenemangets 

framgång. (Kolltveit, Karlsen & Grønhaug, 2007). 

Intressentperspektivet däremot fokuserar på intressenterna, d.v.s. den grupp eller 

person som kan påverka eller påverkas av en organisations ageranden (Freeman, 1984). 

Detta perspektiv går ut på att först identifiera intressenterna och därefter är målet att 

leda och upprätthålla deras relationer för att säkerställa ett framgångsrikt evenemang 

(Kolltveit, Karlsen & Grønhaug, 2007). Organisationer för större idrottsevenemang är 

ofta ideella (Parent & Smith-Swan, 2013) och därför är intressentsynsättet enligt 

Bladen m.fl. (2012) ett sätt att förstå sig på deras organiseringskommitté och ledning.  

Ett evenemang har ett flertal olika intressenter och alla har olika krav, behov, önskemål 

och intressen. Staten vill ha vinst på deras investering, öka deras synlighet 

internationellt och främja den nationella stoltheten. Sponsorer vill ha vinst på sina 

investeringar. Media vill ha tillgång till fungerande verktyg för att de ska kunna utföra 

sitt jobb. Delegationen vill att så många som möjligt skall delta i evenemanget och att 

evenemangservicen (transporter, logi, etc.,) skall vara av hög kvalitet. (Parent & Smith-

Swan, 2013) 

Enligt Beech, Kaiser och Kaspar (2014) är det viktigt att involvera den lokala 

befolkningen och intressenterna i evenemanget eftersom en roll i evenemanget 

utvecklar en känsla av delägande och skapar på så sätt stöd för evenemanget. Detta är 

framför allt väsentligt om evenemanget ordnas på en allmän ort eller plats 

(Beech, Kaiser & Kaspar, 2014). Dessutom hävdar Parent och Smith-Swan (2013) att ett 

evenemangs framgång utgörs av intressenternas upplevelse och nivå av 

tillfredsställelse. 
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2.3.2.2 Planering 

Faktumet att ett evenemang inte går att upprepa ställer stora krav på planeringen av 

detta. Evenemangets framgång är beroende av organisering, planering och samarbete 

(Tassiopoulos, 2010). Planeringsprocessen är ett av de viktigaste skedena och ofta även 

den mest tidskrävande (Beech, Kaiser & Kaspar, 2014; Tassiopoulos, 2010) och 

aktivitetskrävande (Silvers, 2007) processen.  Enligt Raj, Walters och Rashid (2009), 

bör man ha ett öga för detalj då dessa planer görs.  

Bladen m.fl. (2012) och Parent och Smith-Swan (2013) definierar evenemang som ett 

projekt eftersom de har begränsad varaktighet, kräver koordination av aktiviteter, 

oftast har en begränsad budget och är unika händelser. Av denna orsak används ofta 

projektledningsverktyg för att planera evenemangen. Parent och Smith-Swan (2013) 

anser att projektledningsverktyg ger en bättre helhetsbild över planeringen; vad som 

har gjorts, vad som måste göras och när det skall göras.  

Under planeringsfasen skapas ofta även en strategi som bör vara i enlighet med 

evenemangets mission, vision och mål. Även om vissa delar av evenemanget kan verka 

klara, innehåller de mycket fler detaljer i verkligheten. Målet med planen är att 

kartlägga alla områden som bör planeras och att dela upp dessa i mindre enheter för att 

kunna säkerställa att alla aspekter tagits i beaktande. (Beech, Kaiser & Kaspar, 2014) 

Under planeringsprocessen skapas ramen för evenemangslogistiken. Logistikplanen 

bör aldrig ses som en enskild enhet, utan som en del av helheten. Att kunna ta 

relationerna mellan processerna i beaktande är även nödvändigt för att uppnå 

framgång. Trots god planering, kan inte alla problemscenarion undvikas, speciellt inte 

oförutsebara händelser. Därför är det viktigt att detaljerat planera logistiken och att 

hålla planen uppdaterad genom hela processen. (Raj, Walters &  Rashid, 2009)  

2.3.3. Effektivitet 

En till miljön anpassad organisation leder enligt Morgan (1986) till effektivitet. Enligt 

Chow, Heaver och Henriksson (1994:23) och Lumsden (2006:686) definieras 

effektivitet som ”att göra rätt sak”. Utöver det anser Chow, Heaver och Henriksson 

(1994:23) att effektivitet även kan definieras som ”att göra rätt sak på rätt sätt”, vilket 

enligt Lumsden (2006:686) är definitionen för produktivitet. Enligt Lumsden (2006) 

påverkar produktiviteten organisationens prestation och effektiviten påverkar 
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2.4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Detta stycke sammanfattar hur kontingensteorin anpassats till evenemangslogistiken. 

Figuren nedan är en sammanställning av de steg som behandlats i hela kapitel 2 och 

framhäver hur koncepten hänger ihop samt hur de är relaterade till syftet med 

avhandlingen. 

 

Figur 6 Teoretiska referensramen 

Steg 1 i figur 6 tar fram de mest centrala begreppen inom kontingensteorin. Dessa är 

organisation, miljö och effektivitet. Här framhävs relationen och anpassningen av 
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miljön och organisation. Om dessa två inte kongruerar uppnås inte effektivitet och 

organisationens framgång försämras. Strategin ses här som en del av organisationen, 

vilket även förtydligas i steg 2.  

Steg 2 tar fram de inom evenemangslogistiken mest centrala faktorerna. För 

evenemangslogistiken anses organisationen inklusive strategi och planering samt 

infrastruktur inklusive transportflöde och materialflöde som de mest väsentliga 

faktorerna. Mellan dessa faktorer, d.v.s. mellan evenemangets organisation och 

kontingensteorins organisation samt mellan infrastruktur och kontingensteorins miljö 

kan det dras paralleller. Därför definieras infrastrukturen och organisationen här som 

evenemangslogistikens kontingensfaktorer, d.v.s. de faktorers förhållande eller grad av 

kongruens som inverkar på evenemangslogistikens effektivitet.  

I steg 2 kommer även de två första forskningsfrågorna fram; hur miljön påverkar ett 

evenemang och dess logistik samt hur ett evenemang anpassas till en ny infrastruktur. 

Dessa frågor kommer att behandlas i fallstudien där personer ur organisationen med de 

till frågorna relaterade ansvarsområden intervjuas.  

Steg 3 i figuren behandlar det sista begreppet inom kontingensteorin, nämligen 

effektivitet. Avhandlingen ämnar i och med fallstudien att definiera detta begrepp för 

att ta reda på vad som  inom evenemangslogistiken anses vara effektivitet. Syftet är att 

ta reda på hur evenemangslogistiken kan effektiveras. Denna fråga besvaras i samband 

med definitionen av effektivitet samt genom att analysera evenemangslogistikens 

kontingensfaktorer i fallstudien.  
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3  METOD 

Den empiriska studien i denna avhandling är kvalitativ och utförs i form av en 

fallstudie. Helheten som undersöks är evenemanget Gymnaestradan i Helsingfors med 

fokus på evenemangets logistik och infrastruktur. Eftersom fallstudien undersöker hur 

(Yin, 2014) ett evenemangskoncept och dess logistik anpassas till en ny infrastruktur 

understöder en kvalitativ forskningsmetod studiens syfte. Följande kapitel beskriver 

vilka undersökningsmetoder, datainsamlingsmetoder och vilken analysmetod som 

används i den empiriska studien. 

3.1. Undersökningsmetod: fallstudie 

Den empiriska studien kommer i denna avhandling utföras i form av en fallstudie, dels 

eftersom forskningsfrågorna inleds med frågan ”hur” och dels för att frågorna kräver en 

djupgående och omfattande beskrivning (Yin, 2014).  Det finns olika typer av fallstudier 

som varierar i antalet fall som undersöks och antalet analysenheter. De olika typerna 

visualiseras i figuren nedan. 

 

Figur 7 Olika upplägg av en fallstudie (Yin, 2014:50) 

MILJÖ MILJÖ MILJÖ

Fall Fall

Fall
Holistisk
(en analysenhet)

MILJÖ MILJÖ

Fall Fall

MILJÖ MILJÖ MILJÖ

Fall Fall

Analysenhet 1 Analysenhet 1
Fall Analysenhet 2 Analysenhet 2

Inbäddad
(flera analysenheter)

Analysenhet 1 MILJÖ MILJÖ

Fall Fall
Analysenhet 2

Analysenhet 1 Analysenhet 1
Analysenhet 2 Analysenhet 2



31 

 

Figur 7 visar olika typers upplägg av fallstudier. Denna studie undersöker endast ett fall 

vilket enligt Yin (2014) är motiverat om fallet är ovanligt eller extremt och erbjuder 

forskaren en värdefull möjlighet till dokumentering och analysering. Vidare hävdar Yin 

(2014) att även om fallet i sig må vara ovanligt eller nytt bidrar det till forskningen med 

värdefulla och nya perspektiv. Eftersom fallet, d.v.s. evenemanget kan delas in i mindre 

analysenheter (infrastruktur, logistik och organisation) kommer fallstudien att vara av 

inbäddad art (tredje kvadranten). En inbäddad fallstudie ger möjlighet till en 

utförligare och mera djupgående analys.  

Eftersom det bästa sättet att få förståelse för ett fall är genom att ta reda på vad som 

försiggår inom organisationen (Näslund, 2002), utförs denna fallstudie i form av en 

aktionsforskning. Näslund (2002) anser att det enda sättet att komma åt relevant 

förstahandsinformation är genom att vara en del av verkligheten, en del av fallet och 

organisationen. En aktionsforskning bidrar tack vare sitt djup med kunskap till 

forskningsämnet. Vidare hävdar Näslund (2002) att det är brist på fallstudier inom 

logistisk forskning och att aktionsforskning specifikt skulle bidra till den aktuella 

forskningen.  

3.2. Datainsamlingsmetod: intervju, observation och dokument 

Datainsamlingen kommer i detta fall att vara målmedveten, vilket innebär att datan 

samlas in ändamålsenligt. En slumpmässig datainsamling (Patton, 2002) anses inte 

lämplig för denna fallstudie eftersom endast evenemangets intressenter har tillräcklig 

sakkunnighet och relevant information att bidra med.  

Det finns olika metoder som kan användas för en kvalitativ forskning, som t.ex. 

observation, analys av texter och dokument, intervjuer och ljud- och videoinspelning 

(Silverman, 2011). En fallstudie kan ha olika syften och datainsamlingsmetoden bör 

väljas i enlighet med syftet. Silverman (2011) och Denzin och Lincoln (1994) hävdar att 

en kvalitativ undersökning oftast består av en kombination av datainsamlingsmetoder, 

så som observation, analys av texter och intervjuer.  Syftet med kombinationen är att få 

bättre fokus på ämnet som undersöks. För att fördjupa undersökningen och få flera 

perspektiv kommer olika typers data att samlas in. Datainsamlingsmetoderna baserar 

sig på Woodsides (2010) triangulering som består av (1) direkt observation av 

undersökaren i fallets omgivning (i detta fall aktionsforskning), (2) undersökning 

baserat på frågor till falldeltagare av undersökaren i fallets omgivning och (3) 
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analysering av texter och dokument i fallets omgivning (Woodside, 2010). Följande 

stycken går närmare in på dessa tre olika datainsamlingsmetoder. 

3.2.1. Aktionsforskning 

Den empiriska studien utförs i form av en aktionsforsking som är starkt relaterad till en 

deltagande observation. En deltagande observation innebär att vara engagerad i en 

grupp för en bestämd tid där gruppens beteende undersöks genom att observera 

diskussioner inom gruppen tillsammans med undersökaren (Bryman, 2002). En 

aktionsforskning däremot innebär att forskaren som utför en aktionsforskning även har 

delaktighet i besluten som fattas och kan påverka organisationen och dess verksamhet 

(Checkland, 1993). Eftersom forskaren i detta fall är delaktig i den observerade 

organisationen och även har inflytande på processerna och de beslut som fattas är 

aktionsforskningen en för detta fall passande metod.  

Aktionsforskningens karaktär är väldigt långt den samma som den för en deltagande 

observation och därför kan en deltagande observations fördelar även appliceras på 

aktionsforskningen. Fördelarna med en deltagande observation är att det är möjligt att 

observera händelser då de sker i realtid och att observationerna inkluderar hela fallets 

miljö (Yin, 2014). Både Pålsson (2007) och Ellram (1996) rekommenderar 

observationer för kvalitativ forskning. Speciellt inom undersökningar med ett 

explorativt eller förklarande syfte framhävs denna metod (Ellram, 1996). Vidare anser 

både Ellram (1996) och Yin (2003) att en deltagande observation är en lämplig 

datainsamlingsmetod för fallstudier, Merriam (1994) anser att det t.o.m. är en av de 

viktigaste metoderna. Utöver det anses det att observationer bidrar till framtida 

logistiska undersökningar, eftersom de ger forskaren en möjlighet att få en djupare 

förståelse om det fenomen som undersöks (Pålsson, 2007).  

För att förstå ett problem och kunna lösa det krävs det att forskaren spenderar tid inom 

organisationen (Näslund, 2002). Aktionsforskningens syfte är att hjälpa till med 

verkliga och i praktiken existerande problem. Aktionsforskningen strävar till att 

utveckla både vetenskapen och verkligheten. (Foote Whyte, 1991; McKernan, 1991) 

Precis som för en deltagande observation är målet med aktionsforskning att angripa 

verkligheten (Näslund, 2002), vilket förstärker aktionsforskingens lämplighet för 

denna avhandlings explorativa syfte.  
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Även om observation ger möjlighet till insikt i mellanmänskligt beteende, kan enligt 

Yin (2014) en nackdel vara eventuella snedvridningar orsakade av observatören och 

dennes sätt att tolka eller påverka fallet. Eftersom forskaren i en aktionsforskning 

bidrar med kunskap och teori till själva fallet anser Näslund (2002) detta inte vara ett 

problem för aktionsforskningen.  

Enligt Woodside (2010) är det viktigaste att vara närvarande och inte att förlita sig på 

deltagarnas återblick i vad som skett och följderna av det som hänt samt att undersöka 

fallet under en tillräckligt lång tid. Aktionsforskningen kommer därför att utföras inom 

en tidsram av en månad i mars 2015. Forskaren kommer inom detta tidsintervall att 

delta i aktuella möten och diskussioner relaterade till evenemangslogistiken.  

Enligt Fisher (2010) är en öppen observation lämplig då forskaren inte vet vilken sorts 

information som fås av respondenterna eller då syftet är att få nya idéer, en 

strukturerad observation däremot är lämplig då syftet är att kvantifiera datan. I detta 

fall är aktionsforskningen av öppen art. Syftet med aktionsforskningen är att 

komplettera informationen ur intervjuerna och öka förståelsen för evenemanget och 

dess organisation. Av denna orsak är en öppen aktionsforskning motiverat i detta fall.  

Belk och Kozniets (2005) betonar även att etiken bör beaktas vid observationer. För att 

undvika oetiskt agerande är organisationens medlemmar medvetna om att forskaren 

deltar i mötena och att informationen används i avhandlingen. Utöver det frågas även 

respondenterna om tillåtelse att banda in mötet och använda av deras namn.   

3.2.2. Semistrukturerad intervju 

Utöver aktionsforskningen kommer även intervjuer att utföras med personer som är 

involverade i organisering och verkställande av evenemanget. Målet med en intervju är 

att öka kunskapen och få mer information ur verkliga livet genom att ställa frågor och 

lyssna (Patton, 2002). Enligt Patton (2002) ger intervjuer dessutom ett bredare 

perspektiv samt svar på det som inte kan observeras, som t.ex. känslor, beteende och 

tankar. Intervjuer är en värdefull informationskälla och en ekonomiskt fördelaktig 

metod. Trots det anses inte enbart intervjuer som en tillräcklig datainsamlingsmetod. 

Värdet på undersökningen stiger först då metoden kombineras med syftet av studien 

(Silverman, 2011). Största fördelen med intervjuer är att frågorna kan väljas och 

anpassas enligt syftet.  Dessutom ger intervjuer djupare insikt, förklarar och bidrar med 

personliga åsikter. En nackdel som kan uppstå är snedvridningar p.g.a. dåligt 



34 

 

formulerade frågor eller snedvridning i svaren om den intervjuade svarar enligt det hen 

tror intervjuaren vill höra. Utöver det kan svaren innehålla felaktig information p.g.a. 

dåligt minne. (Yin, 2014) 

Det finns olika former av intervjuer. Silverman (2011) delar in intervjuer i två 

huvudkategorier: strukturerade och öppna intervjuer. En strukturerad intervju baserar 

sig på ett detaljerat manus och utförs ofta i form av ett färdigt utformat frågeformulär 

(Yin, 2013). Denna typ av intervju är mera neutral eftersom frågorna ofta är slutna och 

respondenten är begränsad till en viss mängd frågor (Silverman, 2011; Yin, 2013). 

Tanken är att alla personer som intervjuas ska svara på samma uppsättning frågor. 

(Yin, 2013)  

En öppen intervju däremot följer inget strikt manus och baseras snarare på ett samtal 

med dubbelriktad interaktion. Frågorna är öppna så att den intervjuade ska ha 

möjlighet att formulera sig fritt och inte begränsas till ord eller svar som forskaren 

föreberett i förväg. Denna typ av intervju innebär t.o.m. att det finns rum för 

respondenten att ställa frågor. (Yin, 2013) De öppna intervjuerna används främst för 

historier, där respondenten får prata fritt och förklara hens erfarenhet och kunskap 

medan intervjuaren lyssnar. För att kunna utföra en sådan intervju krävs flexibilitet 

och förmåga att lyssna. Fördelarna med en öppen intervju är att denna typ av data är 

väldig rik på information. (Silverman, 2011) 

I denna avhandling används semistrukturerad intervju som är en blandning av en 

öppen och strukturerad intervju (Fisher, 2010). Detta är en en icke-standardiserad 

metod som enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2007) passar för explorativa studier 

med öppna och komplexa frågor. Datan som samlas in analyseras kvalitativt och 

besvarar frågorna varför, vad och hur (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Denna 

metod används för att uppnå en djupare analys av fallet och för att få ett bredare 

perspektiv. Detta skulle inte vara möjligt med en strukturerad intervju eftersom 

respondenten inte har möjlighet att bidra med information utanför de givna frågorna. 

En öppen intervju anses inte heller lämplig eftersom fokus bör vara på 

kontingensfaktorerna för evenemanget. Genom en semistrukturerad intervju 

säkerställs att fokus ligger på det väsentliga. Utöver det har forskaren möjligheten att 

vid behov ställa följdfrågor och att be respondenten att ytterligare förklara 

(Flick, 2009). 
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3.2.3. Analys av dokument 

Eftersom tiden för aktionsforskningen är begränsad och inte kan utföras under hela 

projektets gång kommer ytterligare material samlas in i form av dokument. I detta fall 

handlar det om mötesprotokoll, e-postmeddelande, planeringar, tabeller etc. 

Eftersom det ofta finns rikliga mängder information kan insamling av dokument vara 

en tidskrävande uppgift. Av denna orsak rekommenderar Yin (2013) att kartlägga den 

typ av objekt som ämnas samlas in samt hur svår tillgången kommer vara till denna typ 

av data.  Därefter kan avgöras om det är nödvändigt med data ur hela spektrumet eller 

om ett urval är tillräckligt (Yin, 2013).  

Fördelarna med dokumenten är att de är stabila, de kan betraktas upprepade gånger 

och de kan innehålla både bred och specifik information (Yin, 2014). Utöver det kan 

dokumenten vara bra komplement till intervjuer. Dessutom kan dokument vara till stor 

kompletterande hjälp för intervjuer, istället för att avbryta intervjun kan namn och 

övriga detaljer om personer eller organisationer slås upp i dokument efteråt 

(Yin, 2013). Detta förutsätter att man har tillgång till dokumenten och att man vet var 

dessa finns.  Nackdelarna med dokumenten är att de kan vara svåra att ersätta om de 

inte existerar längre eller tillgängligheten är begränsad (Yin, 2014). 

3.2.4. Val av respondenter, aktionsforskningstillfällen och dokument 

Valet av respondenter sker enligt ändamålsenligt urval och innebär att endast de 

respondenter väljs som anses kunna bidra till ämnet och besvara forskningsfrågorna 

(Krippendorff, 2004). Utgångspunkten är att hitta respondenter som kan bidra med 

information angående de olika kontingensfaktorerna inom evenemangslogistiken som 

behandlas i kapitel 2.2. För att inte snedvrida studien och för att få ett större perspektiv 

intervjuas personer med olika roller och ansvarsområden. Av denna orsak har 

sammanlagt sju respondenter från Helsingfors stad, Finlands Gymnastikförbund, 

Helsingfors Regionstrafik (HRT) och logistikföretag som anlitats av organisationen 

valts.  
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Tabell 1 Överblick av respondenterna och deras kunskapsområden 

Tabell 1 sammanfattar de respondenter som intervjuats för att få djupare insikt i 

evenemanget. I spalten längst till vänster anges respondenternas titel och roll i 

evenemanget. Följande spalter anger respondenternas namn och organisationer de 

representerar. Följande spalt motiverar varför respondenterna valts, genom att ange 

deras kunskaps- och ansvarsområden. Spalterna längst till höger anger intervjuns 

datum och längd.  

Urvalet av respondenter är en kombination av omdömesurval (eng. judgement 

sampling) och snöbollsurval. Omdömesurval innebär att en expert inom området, i 

detta fall den logistikansvarige inom organisationen, utses för att välja lämpliga 

respondenter (Beri, 2007). Vidare har även ett snöbollsurval gjorts, vilket innebär att 

Roll inom 
evenemanget

Namn Organisation Kunskapsområde Datum Längd Intervjuguide

Logistikansvarig Kirsi Hänninen
Finlands 
Gymnastikförbund

Kännedom om 
infrastruktur och logistik. 
Ansvarar för 
evenemangets 
logistikplanering.

17.3.2015 34min Logistik

Huvudsekreterare Maria Laakso
Finlands 
Gymnastikförbund

Kännedom om 
evenemangsorganisationen. 
Ansvarar för  ledningen av 
evenemanget. 

9.3.2015 53min Organisation

Projektledare Saija Suominen
Finlands 
Gymnastikförbund 
och Helsingfors stad

Kännedom om 
evenemangsorganisationen. 
Gemensam arbetare för 
Helsingfors stad och 
Finlands 
Gymnastikförbund

12.3.2015 1h 3min Organisation

Ordförande för 
infrastrukturenheten 
inom organisationen

Ulla Knus Helsingfors stad

Kännedom om 
evenemangsorganisationen. 
Ansvarar för idrottsverket 
och representerar 
Helsingfors stad. 

30.3.2015 1h 9min Organisation

Trafikgranskare Esa Sauvola
Helsingfors 
Regionstrafik (HRT)

Kännedom om 
infrastruktur och 
evenemangslogistik. 
Ansvarar för 
evenemangets 
persontransport.

10.3.2015 38min Logistik

Projektledare
Försäljningschef

Mikko Kivelä 
Mikko Helvelahti

Niemi Oy

Kännedom om 
infrastruktur och 
evenemangslogistik. 
Ansvarar för 
evenemangets 
materialtransport.

10.3.2015 1h 8min Logistik

Transportansvarig Jarmo Lehto

Södra Finlands 
logistikservice (Etelä-
Suomen 
logistiikkapalvelut)

Kännedom om 
evenemangslogistik. 
Ansvarar för 
evenemangets 
materialtransport. 

5.3.2015 21min Logistik
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kontakt med personer fås genom personer som rekommenderar en viss person 

(Patton, 2002), för att säkerställa att ett mättat urval respondenter uppnåtts.  

Aktionsforskningsstillfällen har likaså valts ändmålsenligt. Tillfällena har valts enligt 

deras innehåll och relevans till studiens syfte. I huvudsak görs aktionsforskningen 

under möten som hålls inom organisationen och som berör evenemangets logistik. I 

mars 2015 observerades två tillfällen, ett möte med transportföretaget och 

logistikansvarig och ett internt möte inom organisationen den 31.3.2015. I april 

observerades ytterligare ett internt möte.   

 

Tabell 2 Överblick av aktionsforskningsstillfällen 

Tabell 2 ger en överblick av aktionsforskningstillfällena. I spalten till vänster anges 

tillfällets art. Dessa tre tillfällen är alla möten som utförts dels inom 

evenemangsorganisationen och dels med det anlitade transportföretaget. Följande spalt 

anger tillfällets ämne, d.v.s. varför mötet arrangerats och vilka ämnen som diskuterats 

under mötet. Spalten med deltagare anger vem som varit närvarande samt deras titel 

och organisation. Spalterna längst till höger anger datum och längd på mötena. 

Urval av dokument görs på basis av ändamålsenlighet och väljs ut efter syftet med 

avhandlingen. Dokumenten sammanfattas i tabell 3. 

Tillfälle Ämne Deltagare Datum Längd

Möte med 
Niemi Oy

Evenemangets 
materialtransport

Mikko Helvelahti (Försäljningschef, Niemi Oy)
Mikko Kivelä (Projektledare, Niemi Oy)
Kirsi Hänninen (Logistikledare, Finlands Gymnastikförbund)
Merja Ilvonsalo (Praktikant inom logistik, Finlands 
Gymnastikförbund)

30.3.2015 55 min

Internt möte 
inom 
organisationen

Aktuella teman 
relaterade till 
organiseringen av 
evenemanget

Maria Laakso (Huvudsekreterare) 
Päivi Tamminen (Ställföreträdande sekreterare) 
Kirsi Hänninen (Logistikledare) 
Eevakaisa Niemi  (Projektledare)
Katriina Sahala (Volontäransvarig) 
Saija Suominen  (Projektledare, Helsingfors stad)
Jenna Nakari, (Projektkoordinator)
Marianne Leivo (Praktikant inom administration)
Karoliina Hurri (Praktikant inom administration) 
Jutta Kokkonen (Praktikant inom administration)
Kaisa Kentala (Praktikant inom marknadsföring)
Merja Ilvonsalo (Praktikant inom logistik) 

31.3.2015 2h 20min

Internt möte 
inom 
organisationen

Aktuella teman 
relaterade till 
organiseringen av 
evenemanget

Maria Laakso (Huvudsekreterare) 
Päivi Tamminen (Ställföreträdande sekreterare) 
Kirsi Hänninen (Logistikledare) 
Eevakaisa Niemi  (Projektledare)
Katriina Sahala (Volontäransvarig) 
Saija Suominen  (Projektledare, Helsingfors stad)
Marianne Leivo (Praktikant inom administration)
Jutta Kokkonen (Praktikant inom administration)
Karoliina Hurri (Praktikant inom administration) 
Kaisa Kentala (Praktikant inom marknadsföring)
Merja Ilvonsalo (Praktikant inom logistik) 

14.4.2015 1h 34min
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Tabell 3 Överblick av dokument 

Tabellen ovan ger en överblick av dokumenten som analyserats. Spalten till vänster 

anger typ av dokument. Därefter anges dokumentets titel och författare. Spalten längst 

till höger anger det år dokumentet skapats.  

3.2.5. Intervjuguide 

En lyckad intervju kräver god planering och organisering. Det finns olika sätt att gå 

tillväga då en intervju planeras och konstrueras. Sättet är beroende på vilken art av 

intervju som ämnas utföras. Enligt Fisher (2010:183) är huvudstegen i planerings-

processen följande: 

 Gör upp olika frågeområden 

 Editera och prioritera frågor 

 Bestäm vilka frågor som ska vara slutna och öppna 

 Kontrollera frågornas relevans i hänsyn till syftet med undersökningen 

Första steget är att göra upp olika frågeområden. Frågorna fokuseras i detta fall på 

evenemangslogistikens kontingensfaktorer för att koppla ihop empirin med den 

teoretiska referensramen. I detta fall är intervjun semistrukturerad vilket innebär att 

frågorna till största del är öppna men även innehåller slutna frågor. Frågor med högre 

prioritet understreckas för att säkerställa att dessa behandlas under intervjun. 

Följande steg är att bestämma vilka frågor som är öppna och vilka som är slutna 

(Fisher, 2010). Frågorna följer Pattons (2002) generella intervjuguide som baserar sig 

på en checklista med vissa frågor och viktiga ämnen som bör behandlas. Denna 

intervjuguide är inte lika spontan och flexibel som en guide för en öppen intervju och 

inte heller lika strikt som guiden inför en standardiserad intervju (Patton, 2002). Enligt 

Typ av dokument Titel Författare År

Företagspresentation Niemi muuttaa kaiken Niemi Palvelut Oy 2015

Företagspresentation
Tiivistelmä HSL:n tapahtumayhteistyö - 
prosessikuvauksesta Esa Sauvola, HRT 2015

Organisationsstruktur Organisaatio Finlands Gymnastikförbund 2013

Projektplan Projektisuunnitelma Finlands Gymnastikförbund 2014

Projektplan Projektisuunnitelma Finlands Gymnastikförbund 2012
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Silverman (2011) är flexibilitet och förmåga att lyssna väsentliga faktorer för att uppnå 

en informationsrik intervju och av denna orsak kommer respondenten tillåtas berätta 

egna erfarenheter och ta fram egna åsikter för att uppnå ett naturligt flyt i 

diskussionen. Slutligen har frågorna även kontrolleras för att säkerställa att de 

understöder avhandlingens syfte och forskningsfrågor.  

I detta fall har respondenterna olika ansvarsområden inom organisationen. På grund 

av detta har två olika intervjuguider skapats för att anpassa frågorna till 

respondenternas kunskapsområde. Intervjuerna utförs på både finska och svenska och 

därför har även intervjuguiderna gjorts på båda språken (för närmare information 

angående intervjuns språk, val av intervjuguide och information om intervjutillfälle se 

appendix 1). Den första intervjuguiden fokuserar främst på evenemangslogistiken (se 

appendix 2 för intervjuguide på svenska och appendix 3 för finska). Den andra 

intervjuguiden fokuserar närmare på evenemangsorganisationen (se det svenska 

manuset i appendix 4 och det finska i appendix 5). Frågorna i intervjuguiderna är 

grupperade efter evenemangslogistikens kontingensfaktorer. Fokus ligger endast på en 

fråga åt gången eftersom respondenten i övriga fall kan bli konfunderad över vilken 

fråga hen skall besvara (Patton, 2002). I övrigt har det lämnats utrymme mellan 

frågorna för tilläggsfrågor, respondentens egna tillägg och allmän diskussion kring 

frågorna och ämnet.  

Efter att grundstrukturen för intervjun är planerad bör dessa även organiseras. Fisher 

(2010:183-184) anger följande steg i organiseringsprocessen:  

 Gör ett manus 

 Kontrollera att språket är tillräckligt simpelt och förståeligt 

 Gör upp ett tidsschema för intervjuerna 

 Välj inspelningsmetod 

 Gör en pilotintervju  

 Välj respondenter 

 Kontrollera tillgång till respondenter 

 Bestäm tid och plats 

Organiseringen av intervjun är upplagd enligt Fishers (2010) steg men i en annan 

ordning. I detta fall har valet av respondenter gjort först eftersom intervjufrågorna 
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anpassats till de olika respondenterna. Grundtanken är att ha respondenter med olika 

ansvarsområden, d.v.s. både från organisationen, från Helsingfors stad, från 

transportföretaget och från HRT. Tillgängligheten har kontrollerats genom att ta 

kontakt per e-post. I de flesta fall har respondenterna besvarat e-postmeddelandet och 

bekräftat att de gärna deltar i en intervju angående evenemanget. Samtidigt har även 

tidpunkten och platsen för intervjun bestämts. I övriga fall har respondenterna 

kontaktats per telefon för att boka in intervjun. 

Efter att respondenterna och intervjutillfällena valts är följande steg att göra ett manus 

som anger röda tråden för intervjun. Manuset baseras på intervjuguiden med de öppna 

och slutna frågorna. Utöver det innehåller manuset även en introduktion där 

respondenten informeras om avhandlingens ämne samt strukturen på intervjun.  

Gällande tidsschemat har i detta fall de kontaktade respondenterna blivit begärda att 

reservera ungefär en timme för intervjun. Tidsramen ger respondenten en bild av hur 

djupgående information som förväntas och indikerar samtidigt att det finns utrymme 

för diskussion om det under intervjuns gång anses behövas. 

Efter att tidsschemat är planerat bör en inspelningsmetod väljas. Alla intervjuer 

röstinspelas, vilket även respondenterna är informerade om. Enligt Fisher (2010) bör 

även en pilotintervju göras för att säkerställa att frågorna är förståeliga och tydliga. I 

detta fall har en utomstående person som inte har någon relation till evenemanget läst 

igenom frågorna och granskat språket. På detta sätt säkerställs att frågorna är 

förståeliga och att det är tydligt vad som frågas. Den första intervjun utfördes i form av 

en pilotintervju. Intervjuguiden fungerade väl och inga ändringar gjordes inför övriga 

intervjuer.  

3.3. Analysmetod 

Enligt Fisher (2010) är planering av analysmetod ett viktigt steg i planeringsprocessen 

av en intervju. Analysmetoden bör helst vara bestämd innan intervjun utförs för att 

säkerställa att frågorna passar ihop med den analysmetod intervjuaren ämnar tillämpa.  

Analysmetoden i denna avhandling är tematisk och baseras på komponenterna 

kategorisering, avskiljning, jämförelse och dimensionering ur Spiggles (1994)  

analysmodell. Med hjälp av dessa komponenter kan den insamlade datan organiseras 

vilket underlättar att hitta den information som bidrar till avhandlingens slutsatser.  
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Kategorisering handlar om att gruppera datan till olika kategorier. Ett sätt att göra 

detta är att skapa en beteckning för de olika grupperna för att samla material med 

liknande innehåll i en och samma grupp. (Spiggle, 1994) Denna metod kommer att 

användas för att ordna informationen ur intervjuerna till de olika 

kontingensfaktorerna. Analysguiden kommer även att konstrueras med 

kategoriseringen som grund. Frågorna är färdigt ställda i kategorier för att säkerställa 

att alla kontingensfaktorerna inom evenemangslogistiken behandlas.  

Följande steg bygger på kategoriseringen men antalet klasser är färre och mera 

generella (Spiggle, 1994). Avskiljning går ut på att koda rådata för att underlätta 

analyseringen (Fisher, 2010). Fisher (2010) rekommenderar även att organisera 

koderna i hierarkisk ordning och att skapa referenser mellan koderna för att lättare se 

dess samband.  

Jämförelse innebär att leta efter likheter och skillnader i datan (Spiggle, 1994). I detta 

fall kommer de olika respondenternas åsikter och syn på de olika kontingensfaktorerna 

att jämföras. Eftersom en av forskningsfrågorna är att definiera begreppet effektivitet, 

anses denna typ av analysmetod som lämplig. Genom att jämföra svar av olika 

respondenter fås ett bredare perspektiv och olika syn på begreppet effektivitet inom 

evenemangslogistiken.  

Dimensionering handlar om identifiering av kategorins karaktär. Det kan handla om 

relationer eller återkommande begrepp. Dimensionering kan också handla om att dela 

in datan i två motsatta dimensioner så som organiserad och oorganiserad eller allmän 

och privat.  (Spiggle, 1994) 

3.4. Studiens kvalitet 

Kvaliteten i en avhandling utgörs av hur väl forskaren kan välja och summera datan 

som samlats in (Silverman, 2006). Enligt Lincoln och Guba (1985) är tillförlitlighet ett 

begrepp som bidrar till studiens kvalitet. Detta begrepp kan vidare delas in i 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och verifierbarhet (Lincoln & Guba, 1985). 

Traditionellt används validitet och reliabilitet för att diskutera studiens kvalitet 

(Halldórsson & Aastrup, 2003). Tidigare har logistiska studier främst undersökts med 

kvantitativa metoder men eftersom kvalitativa metoder blivit allt vanligare bör även 

kvalitetsaspekten av studierna anpassas. Av denna orsak används de av Halldórsson 

och Aastrup (2003) rekommenderade kvalitetsaspekterna, trovärdighet, överförbarhet 
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och pålitlighet för att diskutera studiens kvalitet. Dessa begrepp diskuteras närmare i 

kommande stycken.   

3.4.1. Trovärdighet 

Enligt Halldórsson och Aastrup (2003) uppnås trovärdighet då forskarens 

rekonstruktion av respondentens syn på verkligheten stämmer överens. För att 

forskaren ska kunna återge verkligheten på ett trovärdigt och riktig sätt krävs viss 

färdighet, noggrannhet och kunnighet (Patton, 2002). 

För att öka trovärdigheten rekommenderar Silverman (2011) att flera olika 

undersökningsmetoder används för att testa tolkningen av data. På så sätt kan 

tolkningar av en undersökningsmetod bekräftas av en annan (Wallendorf & Belk, 

1989). I detta fall har respondenterna fått läsa igenom resultatet av den empiriska 

studien för att bekräfta informationen och säkerställa att inga feltolkningar gjorts. 

Detta ökar enligt Wallendorf och Belk (1989) trovärdigheten på studien. Utöver det har 

triangulering av data använts för att få bredare perspektiv inom ämnet. 

Trianguleringen bidrar även till ökad trovärdighet eftersom tolkningar kan understödas 

av olika datainsamlingar (Wallendorf & Belk, 1989).  

3.4.2. Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om till vilken grad men genom studien kan dra generella 

slutsatser om verkligheten (Halldórsson & Aastrup, 2003). Fangen (2005) påpekar att 

överförbarhet inte alltid är ett mål inom kvalitativ forskning. Inom kvalitativa studier 

är den analytiska överförbarheten den mest väsentliga. Den analytiska överförbarheten 

anger i vilken grad resultaten ur studien kan användas som riktgivare för vad som kan 

ske i andra situationer. (Fangen, 2005) Fallstudien strävar efter att generalisera teorier 

med hjälp av att jämföra resultaten med den teoretiska referensramen (Yin, 2003). I 

detta fall eftersträvas att skapa en referensram som baseras sig på teorin och den 

empiriska studien och som kan tillämpas på övriga evenemang. 

För att kunna överföra studiens resultat till en ny omgivning bör säkerställas att 

studiens omgivning beskrivs väl och omfattande för att kunna bedöma om den nya 

omgivningen är likartad (Lincoln & Guba, 1985). Denna studie strävar efter att beskriva 

evenemangets omgivning väl för att kunna överföra resultaten till nya omgivningar.  
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3.4.3. Pålitlighet 

Pålitlighet går ut på att kunna återskapa studiens resultat genom att följa samma 

forskningsprocess som gjorts i fallstudien (Yin, 2003). Om studien upprepas skall även 

samma resultat och interpretationer kunna återskapas (Silverman, 2006). För att detta 

ska kunna vara möjligt bör metoden och dess process vara väl och utförligt beskrivna 

och dokumenterade (Yin, 2003). Utöver metoden bör även teorin och tolkningen av 

den vara transparent (Silverman, 2006). Denna studies pålitlighet baseras på utförlig 

dokumentering och detaljerad beskrivning av empiriska processen. Hur respondenter 

valts, deras roll i fallet samt konstruktionen av intervjuguiden är beskrivet i 

avhandlingen. Utöver det är intervjuerna och mötena röstinspelade och 

transkriberingarna av dessa dokumenterade.   

3.5. Den empiriska studiens upplägg 

Den totala tidsramen för den empiriska studien är fyra månader från januari till april 

2015. Insamlingen av data genom intervjuer och aktionsforskningen sker främst i mars 

2015. Dokumenten däremot kan även vara äldre och anses relevanta så länge de är 

relaterade till detta evenemang och dess logistik.   

Innan intervjuerna utförs testas frågorna m.h.a. en pilotintervju. Pilotintervjun 

säkerställer att frågorna är tydliga och att respondenten vet vad som efterfrågas. Alla 

intervjuer och möten röstinspelas och transkriberas. Analysen baseras på det 

transkriberade materialet. Analysen inleds med en gruppering av intervjuerna enligt 

kontingensfaktorerna organisation och infrastruktur. På detta sätt fås en klarare 

struktur och informationen är lättare att behandla då det finns tydliga ämnesområden. 

Därefter används Spiggles (1994) analysmetod för att organisera och kategorisera 

datan. Materialet spjälks upp i mindre kategorier för att uppnå tydligare struktur. 

Därefter har resultaten sammanfattats för att sedan analyseras och knytas ihop med 

den teoretiska delen. Resultaten av den empiriska studien presenteras i följande 

kapitel.  



44 

 

4 RESULTAT: GYMNAESTRADANS ORGANISATION, 
INFRASTRUKTUR OCH EFFEKTIVITET 

Detta kapitel presenterar resultaten av den empiriska studien som grundar sig i 

aktionsforskning, intervjuer och analys av dokument. Respondenterna till intervjuerna 

har valts på basis av deras roll i evenemanget och deras kunskapsområden. Fokus är på 

evenemangets organisation, infrastruktur, logistik och evenemangslogistikens 

effektivitet. Utöver intervjuer har även en aktionsforskning genomförts för att få en 

djupare förståelse för evenemanget som helhet och hur organiseringen och planeringen 

sker i praktiken. Aktionsforskningen består av möten med bl.a. Niemi Palvelut Oy och 

interna möten inom evenemangets organisation.  

Utöver intervjuer och aktionsforskning har även dokument analyserats. Till 

dokumenten hör Finlands Gymnastikförbunds projektplan, överblick av organisations-

strukturen samt presentationer av Niemi Palvelut Oy och HRT (se tabell 3). 

Följande stycke beskriver själva evenemanget och dess bakgrund. Därefter behandlas 

evenemangets infrastruktur, logistik samt organisation. Denna indelning baserar sig på 

evenemangslogistikens kontingensfaktorer och följer samma struktur som 

avhandlingens teoretiska del i kapitel 2.  

4.1. Gymnaestradan 

Gymnaestradan (eng. The World Gymnaestrada) är ett internationellt, icke 

tävlingsbaserat evenemang som arrangeras vart fjärde år (Helsingfors stad, 

Undervisnings- och kulturministeriet & Finlands Gymnastikförbund, 2012) sedan dess 

debut år 1953 i Rotterdam (FIG, 2015). Evenemanget ägs och ordnas av det 

Internationella Gymnastikförbundet (FIG, eng. The International Gymnastics 

Federation), en ideell organisation som står för organiseringen av världens gymnastik. 

Förbundet grundades år 1881 och är det äldsta idrottsfördbundet. (FIG, 2015) 

Gymnaestradan är ett evenemang för alla oberoende kön, ålder, ras, religion kultur, 

social ställning eller talangnivå. Evenemanget är det största gymnastikevenemanget 

med flest aktiva deltagare av Internationella Gymnastikförbundets alla evenemang. 

(Helsingfors stad, Undervisnings- och kulturministeriet & Finlands Gymnastikförbund, 

2012) 
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Att organisera Gymnaestradan i Finland har länge varit en dröm bland finska 

gymnastikinvolverade (U. Knut, intervju 30.03.2015; M. Laakso, intervju 09.03.2015; 

Finlands Gymnastikförbund, 2014). År 2004 grundades Finlands enhetliga 

Gymnastikförbund vilket även gjorde drömmen realistisk. Förberedelserna började 

redan 2007 då förundersökningar gjordes för att ta reda på om det är möjligt att 

arrangera Gymnaestradan i Finland antingen 2015 eller 2019. Enligt Finlands 

Gymnastikförbund (2014) har evenemanget flera fördelar för såväl gymnaster, 

föreningar, Finlands Gymnastikförbund som för hela Finlands gymnastik. Utöver det 

ansågs även evenemanget förstärka förbundets övertygelse internationellt. En väsentlig 

förutsättning enligt Finlands Gymnastikförbund är även Helsingfors stads och 

utbildnings- och kulturministeriets visade intresse och positiva inställning till 

samarbete. Utöver det är organisering av massevenemang en av Helsingfors stads 

strategi och en del av statens regeringsprogram. (Finlands Gymnastikförbund, 2014) 

Förgranskningen visade att Finlands Gymnastikförbund kan ordna Gymnaestradan i 

Helsingfors år 2015. Därför fattades den 6.9.2008 beslutet att eftersträva rätten att få 

ordna evenemanget i Helsingfors. Ansökan gjordes tillsammans med Helsingfors stad 

samt utbildnings- och kulturministeriet åren 2009-2010. Det Internationella 

Gymnastikförbundet beslöt i maj 2010 att Gymnaestradan år 2015 arrangeras i 

Finland. Finlands Gymnastikförbund vann röstningen redan första ronden med 19 

röster av 37 möjliga. Den 15e Gymnaestradan ordnas som följd av detta i Helsingfors 

den 12–18.7.2015. Evenemanget arrangeras i samarbete med Internationella 

Gymnastikförbundet och utförs enligt de regler och instruktioner som Internationella 

Gymnastikförbundets angett. (Finlands Gymnastikförbund, 2014)  

Allt som allt kommer 21000 gymnaster från hela världen att delta i evenemanget. 

Finland har den största deltagardelegationen med 4000 gymnaster, sedan kommer 

Schweiz med 3850 gymnaster, därefter Tyskland med 2000 gymnaster och Portugal 

med 1100 gymnaster. (M. Laakso, intervju 09.03.2015) Gymnaestradan har deltagare 

från sammanlagt 52 länder (P. Tamminen, möte 14.04.2015). Gymnaestradan är det 

största evenemanget med flest internationella deltagare som någonsin ordnats i 

Finland (K. Hänninen, intervju 17.03.2015).  

4.2. Gymnaestradans infrastruktur 

Då det kommer till infrastrukturen har Finlands Gymnastikförbund först betraktat 

infrastrukturen i Helsingfors och vad den erbjuder för evenemanget för att sedan 
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anpassa evenemanget till den befintliga infrastrukturen. I detta fall har det strävats 

efter att utnyttja de faciliteter och möjligheter Helsingfors infrastruktur erbjuder för att 

undvika tillfälligt bygge. (M. Laakso, intervju 09.03.2015) Viktigt för evenemanget är 

att evenemangsplatserna är lättillgängliga och att det finns lämpliga infarter och 

utfarter för evenemangsrelaterad transport (Lehto, 2015). Eftersom de flesta deltagarna 

anländer med flyg är flygfältet  i detta fall en del av infrastrukturen som utmanas vid 

ankomst- och avfärdsdagarna. (M. Laakso, intervju 09.03.2015).   

Enligt Laakso (intervju 09.03.2015) och Lehto (intervju 05.03.2015) är Helsingfors 

infrastruktur  väl lämpad för evenemang som Gymnaestradan. Fördelarna är att staden 

är så liten att avstånden mellan evenemangsplatserna, flygfältet och skolorna är relativt 

korta (J. Lehto, intervju 05.03.2015; E. Sauvola, intervju 10.03.2015). Enligt Laakso 

(intervju 09.03.2015) har login och transporten stor betydelse för evenemanget. I detta 

fall har evenemangets infrastruktur för login byggts enligt kollektivtrafikens nätverk. 

Detta innebär att det har eftersträvats efter att välja de skolor för övernattning som 

ligger vid HRT:s linjer. (M. Laakso, intervju 09.03.2015) 

Utöver det är evenemangsplatserna en väsentlig del av evenemanget 

(K. Hänninen, intervju 17.03.2015). Gällande evenemangsplatserna var infrastrukturen 

väldigt avgörande för evenemanget eftersom det inte finns så mycket urval 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015).  

Följande stycken behandlar evenemangets logi, evenemangsplatserna och transport-

flödet närmare.   

4.2.1. Logi 

Runt 65-70 % av deltagarna vill övernatta i skolor vilket utmanar stadens infrastruktur 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015). Att hitta lämpliga skolor som uppfyller 

säkerhetskraven samt är på lagom avstånd från evenemangsplatserna är enligt 

Hänninen (intervju 17.03.2015) en utmanande uppgift. På grund av den stora mängden 

deltagare var det redan i ett tidigt skede av planeringen klart att Helsingfors skolor inte 

är tillräckliga (M. Laakso, intervju 09.03.2015). Därför har kartläggningen gjorts i 

samarbete med Helsingfors, Vanda och Esbo stad samt evenemangsorganisationen. 

(K. Hänninen, intervju 17.03.2015)  
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Totalt används 53 skolor i Helsingfors, Vanda och Esbo som inkvartering 

(K. Hänninen, möte 14.04.2015; E. Niemi, möte 14.04.2015). Inkvarteringen av 

deltagare involverar ett flertal utmaningar. En utmaning är de olika deltagarnas 

kulturers normer och länders lagar som förbjuder deltagare av viss ålder och visst kön 

att dela rum (E. Niemi, möte 14.04.2015). En annan utmaning är att kunna placera 

delegationerna så nära varandra som möjligt, vilket inte alltid är möjligt då 

deltagarantalet är så högt (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). Dessa utmaningar 

försvårar planeringen av inkvarteringen. För HRT är det låga antalet skolor däremot 

utmanande eftersom det höga antalet övernattare försvårar transporten. I 

Arabiastranden t.ex. övernattar över 500 personer, vilket är utmanande då alla dessa 

ska transporteras vid samma tidpunkt. Det som givetvis underlättar är att skolorna är 

intill HRT:s huvudlinjer. (E. Sauvola, intervju 10.03.2015)  

Utöver det ställer Helsingfors stads räddningsverk säkerhetskrav på skolorna. Till varje 

skola behövs det övervakare, till mindre skolor krävs det tolv personer och till större ett 

tjugotal. För att kunna få in en tillräcklig mängd övervakare har förutom idrotts-

föreningar även övriga föreningar så som körer och studieföreningar kontaktats. Dessa 

föreningar har möjlighet att tjäna pengar på att ställa upp som övervakare. (M. Laakso, 

intervju 09.03.2015) I skolorna har det även utförts brandkontroller för att säkerställa 

att säkerhetskraven för skolorna uppfylls (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). Det 

grundliga arbete organisationen lagt ner på utredning av skolor och deras lämplighet 

som inkvartering utgör en stor möjlighet för Helsingfors stad, som önskar kunna 

använda skolorna i större utsträckning än i dagens läge (U. Knus, intervju 30.03.2015). 

Skolornas lämplighet för inkvartering är något som enligt Knus (intervju, 30.03.2015) 

bör tas i beaktande då skolor byggs och renoveras. Eftersom organisationen grundligt 

undersökt säkerhetskraven, hur många brandlarm som krävs, var de ska placeras, hur 

många personer som maximalt får övernatta per klassrum etc. har de bidragit med ett 

förarbete som både gynnar staden och framtida evenemangsarrangörer (U. Knus, 

intervju 30.03.2015). 

4.2.2. Evenemangsplats 

Största delen av evenemanget utspelar sig på redan existerande platser så som 

mässcentrum, ishallen, olympiastadion, Sonera Stadium och Tölö sporthall. Det enda 

som byggs enkom för detta evenemang är två stadsscener. (K. Hänninen, 

intervju 17.03.2015) 
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Mässcentrum har en monopolställning eftersom evenemanget kräver en huvudplats för 

föreställningarna. Eftersom organisationen inte har något annat val var det viktigt att 

så snabbt som möjligt skriva kontrakt med mässcentrum. (M. Laakso, 

intervju 09.03.2015) 

Detta evenemang prövar även gränserna för evenemangsplatserna i och med 

evenemangets storlek.  För mässcentrum är det en stor utmaning att ta in denna mängd 

deltagare samt att bygga alla de tillfälliga scener och läktare som krävs för 

evenemanget. Allt som allt är det frågan om nio scener inne i mässcentrum. Utöver det 

byggs en lunchrestaurang där runt 14000 personer kommer att äta dagligen. 

(K. Hänninen, intervju 17.03.2015) 

En stor fördel med evenemangsplatserna är deras kapacitet. Olympiastadion har en 

kapacitet på 40000 åskådare. I Lausanne däremot var olympiastadion för liten vilket 

ledde till att de var tvungna att bygga ytterligare läktare för att få plats med alla 

åskådare. Ytterligare en fördel är evenemangsplatsernas läge och de korta avstånden 

mellan dem. Evenemangsplatserna nås både till fots och med kollektivtrafiken. Detta 

gör Helsingfors till en ypperlig stad för evenemang som Gymnaestradan. (S. Suominen, 

intervju 12.03.2015) 

4.2.3. Transportflöde 

Transportflödet är en väsentlig del av evenemanget och dess logistik. Transportflödet 

består dels av persontransport och dels av materialtransport till evenemangsplatsen 

innan och under evenemanget. Att transportera deltagarna under evenemanget och att 

förse skolorna med nödvändigt material är ett utmanande projekt enligt Hänninen 

(intervju 17.03.2015).  

För att underlätta transportflödet har HRT för detta evenemang beviljat fribiljetter till 

deltagarna och alla frivilliga arbetare. Enligt Sauvola (intervju 10.03.2015) är HRT:s 

uppgift att utöka deras utbud i form av större antal fordon till existerande linjer. Utöver 

det kan de även förlänga tidtabellerna för vissa rutter (E. Sauvola, intervju 10.03.2015) 

för att säkerställa att alla deltagare kommer tillbaka till skolorna efter 

kvällsprogrammen. Målet är att erbjuda en så smidig kollektivtrafik som möjligt, för 

både evenemangets deltagare och stadens invånare (E. Sauvola, intervju 10.03.2015).  
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4.2.3.1 Materialtransport 

För materialtransporten innan och under evenemanget samt tullnings- och 

leveransrelaterade ärenden ansvarar transportföretaget Niemi Palvelut Oy 

(K. Hänninen, intervju 17.03.2015). Eftersom Niemi Palvelut Oy i övrigt ansvarar för 

mässcentrets logistik har de erfarenhet av såväl små som stora evenemang. Detta är en 

stor fördel eftersom Niemi Palvelut Oy är kapabla att på förhand förutspå de behov som 

i framtiden kommer att uppstå (Kivelä, intervju 10.03.2015).  

Niemi Palvelut Oy tar även hand om materialet som anländer till evenemanget. Genom 

att följa aviseringar vet de vilka varor som anländer, vem som beställt dem och om rätt 

mängd varor anländer (M. Helvelahti, intervju 10.03.2015). Varorna som anländer 

lagras i mässcentrets centrallager som hyrs för evenemanget. För att kunna uppnå en 

effektiv materialdistribution anser Kivelä (intervju 10.03.2015) att ett centrallager är 

ytterst viktigt. Enligt Helvelahti (intervju 10.03.2015)  är ett centrallager även 

miljövänligare eftersom materialet då kan fördelas med ett fordon från en plats, istället 

för att flera fordon kör från olika ställen. 

För materialtransporten är information och planering otroligt viktigt, speciellt vid 

större evenemang. På basen av den information Niemi Palvelut Oy får grundar de sin 

egen organisation. Niemi Palvelut Oy har en person som ansvarar för transporter till 

evenemangsplatserna, en som ansvarar för transporter till skolorna och en som 

ansvarar för lagret. Enligt Helvelahti (intervju 10.03.2015)  är koordinering av projekt 

en av deras starkaste sidor. Då det är frågan om större evenemang är det väldigt viktig 

att kommunikationen följer en viss kedja, så att alla vet vem som ansvarar för vad. För 

att kunna leda och koordinera logistiken är det även viktigt att det är klart vem som 

ansvarar för vad, d.v.s. vilken andel som sköts av organisationen och vad som sköts av 

Niemi Palvelut Oy. (M. Helvelahti, intervju 10.03.2015)  

4.2.3.2 Persontransport 

För persontransporten ansvarar dels Nurmijärven linja Oy för beställda buss-

transporter (K. Hänninen, intervju 17.03.2015) och dels HRT för kollektivtrafiken. 

Enligt Hänninen (intervju 17.03.2015) är fribiljetterna som beviljats av HRT och 

kollektivtrafiken otroligt viktigt för evenemanget. Även Lehto (intervju 05.03.2015) och 

Sauvola (intervju 10.03.2015) betonar hur viktig roll kollektivtrafiken har i 

evenemanget. Helsingfors strävar efter att vara en evenemangsstad och för detta krävs 
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en fungerande kollektivtrafik eftersom den ger evenemangets besökare ett gott intryck 

av staden (E. Sauvola, intervju 10.03.2015). 

Gällande persontrafiken kommer ankomst och avfärdsdagarna vara de mest 

utmanande (M. Laakso, intervju 09.03.2015; U. Knus, intervju 30.03.2015). Allt som 

allt anländer 17000 deltagare från utlandet och de flesta av dem anländer till flygfältet, 

vilket är utmanande för både HRT och flygfältet (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). 

Ankomsterna är främst fokuserade på tre dagar och avfärden likaså, men två av dem är 

mest belastade (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). För att kunna realisera transporten 

av dessa deltagare framhäver Lehto (intervju, 05.03.2015) hur viktigt förhands-

information är.   

Även under evenemangets gång kommer persontransporten att vara utmanande 

eftersom den ska ske enligt ett visst tidsschema. Detta innebär att 21000 deltagare skall 

transporteras till evenemangsplatserna vid en och samma tidpunkt. (E. Sauvola, 

intervju 10.03.2015) Utmanande är därför öppningsceremonin söndagen den 12.7.2015 

då alla ska vara på plats klockan 16.00. Samma problem uppstår vid onsdagens 

kvällsprogram ”Midnight Sun Special” och vid avslutningsceremonin lördagen den 

18.7.2015. Överlag är morgnarna utmanande eftersom de flesta deltagare då ska 

transporteras till evenemangsplatserna. Detta kräver ett starkt samarbete med HRT för 

att säkerställa att utbudet stämmer överens med efterfrågan. (K. Hänninen, 

intervju 17.03.2015) Transporten bör ordnas så att den fungerar för alla så att varken 

evenemangets deltagare eller Helsingfors invånare och turister lider (E. Sauvola, 

intervju 10.03.2015).  

För att bemästra de mest utmanande dagarna och tidpunkterna lägger HRT till turer 

för bl.a. spårvagnslinjerna och för busslinjerna mot östra Helsingfors där de flesta 

inkvarteringarna är placerade. De sträckor där deltagarna rör sig till fots kommer att 

vara markerade för att säkerställa att deltagarna hittar rätt. (M. Laakso, 

möte 14.04.2015) 

Deltagarna rör sig även under evenemanget men detta är inte ett lika stort problem 

som att transportera en stor mängd deltagare till en viss plats en viss tid 

(E. Sauvola, intervju 10.03.2015). På kvällarna är transportbehovet mera uppspjälkat 

eftersom deltagarna återvänder till skolorna vid olika tider (K. Hänninen, intervju 

17.03.2015). Utöver det är även kommunikationen utmanande HRT har 

engelskspråkiga internetsidor med ruttguide men i bussarna, närtågen och 
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spårvagnarna saknas det information och upplysning på engelska. (M. Laakso, 

möte 31.03.2015) 

4.3. Gymnaestradans organisation 

Gymnaestradan ägs av FIG men Finlands Gymnastikförbund har rätt att organisera och 

förverkliga evenemanget i Helsingfors. Evenemangsorganisationen grundar sig i ett 

samarbete mellan Helsingfors stad samt undervisnings- och kulturministeriet. 

(Finlands Gymnastikförbund, 2014) Målet är att ordna ett evenemang med 

gymnasterna i fokus och detta har även tagits i beaktande inom evenemangs-

organisationen. I organisationen har det eftersträvats att involvera personer som har 

erfarenhet av och kunskap om både Gymnaestradan, gymnastik och evenemang i 

Helsingfors. Denna erfarenhet saknades i organisationen som ordnade Gymnaestradan 

i Lausanne, Schweiz 2011. Där hade ingen i ledningen erfarenhet av Gymnaestradan, 

vilket även påverkade verkställandet av evenemanget negativt. (S. Suominen, intervju 

12.03.2015).  

För organiseringen och verkställande av evenemanget har en evenemangsorganisation 

utsetts. Denna organisation går under namnet ”Local Organising Committee” (LOC) 

och kan översättas med den lokala organiseringskommittén. LOC består av finska 

medlemmar och leds av Maria Laakso som är huvudsekreterare för evenemanget och 

ansvarar för dess operativa verksamhet. LOC är skyldig att rapportera till FIG som 

övervakar och ser till att LOC agerar enligt de regler FIG utsatt för Gymnaestradan. 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015) 
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LOC delas vidare in i tre olika enheter: gymnastik, administration/huvudsekretariat 

och infrastruktur/logistik/partners. Gymnastikenheten består av personer som 

ansvarar för själva programmet under Gymnaestradan. Dessa personer kommer via 

föreningar som tidigare ordnat större evenemang eller deltagit i Gymnaestradan.  (M. 

Laakso, intervju 09.03.2015) 

Administrationsenheten består av projektledare från både Finlands Gymnastikförbund 

och från Helsingfors stad samt personer som ansvarar för marknadsföring, intern och 

extern kommunikation, frivilliga arbetare och sponsorer. Denna enhet leds av Maria 

Laakso samt ställföreträdande sekreteraren Päivi Tamminen och består av åtta 

anställda plus praktikanter. Maria Laakso är den operativa ledaren för evenemanget 

och ansvarar för att planeringen sköts väl,  att evenemanget förverkligas enligt planerna 

och inom den utsatta budgeten. Inom administrationsenheten är även Saija Suominen 

från Helsingfors stad anställd. Detta är nytt för organisationen eftersom Suominen är 

deltidsanställd av Helsingfors stad och av Finlands Gymnastikförbund 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015).  

Infrastrukturenheten består av personer som ansvarar för evenemangsplatserna, 

skolorna, ämbetsverken och kollektivtrafiken (M. Laakso, intervju 09.03.2015). Denna 

enhet har utformats efter evenemangets infrastruktur. Först har Finlands 

Gymnastikförbund räknat ut vilka evenemangsplatser som behövs för Gymnaestradan 

och därefter har denna enhet av organisationen skapats. Inom enheten sitter 

representanter för evenemangsplatserna, d.v.s. en representant från olympiastadion en 

från ishallen, en från Tölö sporthall etc. Utöver det är även stadens ämbetsverk som 

berörs av evenemanget representerade i denna enhet av organisationen.  

(U. Knus, intervju 30.03.2015) För denna enhet är Ulla Knus ordförande 

(Finlands Gymnastikförbund, 2012).  

De frivilliga arbetarna har markerats horisontalt för att visualisera att de berör alla 

delar av organisationen. Sammanlagt består LOC av ungefär 50 anställda och de träffas 

två till tre gånger per år. (M. Laakso, intervju 09.03.2015)  

Organisationen i sig är ett pilotprojekt eftersom den involverar personer utanför 

Finlands Gymnastikförbund. Innan evenemangsorganisationen grundades, 

undersöktes och jämfördes tidigare evenemang av Finlands Gymnastikförbund och det 

visade sig att det krävs en ansvarsperson från staden som har tillgång till och kunskap 

om stadens ämbetsverk. Suominen har anställts för att hon har insikt och kunskap om 
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hur Helsingfors stad och ministerierna fungerar. Utöver det har hon även förståelse för 

evenemang eftersom hon tidigare varit anställd av Finlands Gymnastikförbund. 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015) ”Min arbetsuppgift är att koordinera ämbetsverken, 

kommunicera mellan dem och se till att informationen löper och arbetet framskrider” 

(S. Suominen, intervju 12.03.2015). Enligt Suominen (intervju, 12.03.2015) har 

samarbetet fungerat väl och framförallt ämbetsverken har upplevt denna förändring 

ytterst positiv och hjälpsam. Finlands Gymnastikförbund har tack vare detta 

pilotprojekt bättre förståelse för Helsingfors stads processer och organisation och har 

på detta sätt lättare tillgång till rätt personer och information. Pilotprojektet har därför 

varit till stor fördel för alla parter. (S. Suominen, intervju 12.03.2015) 

4.3.1. Utmaningar inom organisationen 

Utmanande för en organisation som denna är enligt Laakso (intervju, 09.03.2015) och 

Suominen (intervju 12.03.2015) att fungera ihop trots dess mångsidighet och bredd. 

Organisationen består av både heltidsanställda och frivilliga arbetare och framför allt 

ledningen av en sådan organisation anser Suominen (intervju 12.03.2015) vara 

utmanande eftersom organisationen rent fysiskt inte befinner sig på en och samma 

plats. Enligt Knus (intervju 30.03.2015) har Finlands Gymnastikförbund lyckats sprida 

känslan att de är ute efter kunskap och att de behöver stadens och ämbetsverkens 

expertis. Detta skapar en bra anda inom organisationer och leder till att man gärna 

hjälper till (U. Knus, intervju 30.03.2015). Även Sauvola (intervju 10.03.2015) betonar 

hur väl organisationen samarbetat trots dess storlek, det som krävs är viss mån av 

flexibilitet av alla inblandade för att allting ska fungera (E. Sauvola, 

intervju 10.03.2015) 

Enligt Suominen (intervju, 12.03.2015) är informationsflöde även utmanande för en 

organisation som denna. Denna utmaning framkom även under administrativa 

enhetens interna möte när Laakso (möte, 31.03.2015) betonade hur viktigt det är att 

alla för vidare all information till rätt ansvarsperson för att undvika att informationen 

stannar obehandlad i fel händer.  

Suominen (intervju 12.03.2015) betonar även att en stor utmaning är att evenemanget 

är en engångsaktivitet och att det  inte finns någon möjlighet att förbättra då allt måste 

lyckas på en gång. Trots erfarenhet inom organisationen är verkställande av 

evenemanget utmanande. Lagstiftningen t.ex. kan variera från land till land vilket 
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innebär att konceptet i sin helhet inte går att överföra till en ny plats. 

(S. Suominen, intervju 12.03.2015)  

4.3.2. Organisationens strategi 

Från Finlands Gymnastikförbunds synvinkel är evenemangets syfte att förbättra 

gymnastikens ställning, framhäva gymnastiken och öka dess stöd (M. Laakso, 

intervju 09.03.2015). Detta går även hand i hand med Helsingfors stads mål att 

involvera stadens invånare i evenemanget. Av denna orsak ordnas det uppträdanden på 

stadsscener och parkgymnastik där alla har möjligheter att prova på gymnastik.  

Evenemangets fokus är på gymnasterna och därför är det viktigt att gymnasterna trivs 

och att de har en positiv upplevelse. För att kunna uppnå detta har organisationen 

medlemmar som har erfarenhet av Gymnaestradan och därför vet vad som krävs för att 

öka trivseln och kan se evenemanget från en gymnasts synvinkel. (S. Suominen, 

intervju 12.03.2015)  

Förutom själva evenemanget är det även viktigt vad evenemanget bidrar med på längre 

sikt (M. Laakso, intervju 09.03.2015). Enligt Finlands Gymnastikförbund (2014) stöder 

såväl deras som Helsingfors stads samt undervisnings- och kulturministeriets strategier 

arrangering av stora evenemang. Som gemensamt mål har dessa tre att efterlämna 

gemenskap, glädjen att röra sig och gymnastikens positiva effekter på hälsan till 

finländarna. (Finlands Gymnastikförbund, 2014) 

Även miljövänlighet är en väsentlig del av evenemangets strategi. Målet är att kunna 

certifiera sig som ett miljövänligt evenemang. (M. Laakso, intervju 09.03.2015) För att 

uppnå detta har fokus lagts på följande tre punkter: 

 Kollektivtrafik  

 Kranvatten 

 Återvinning 

Kollektivtrafiken har valts som transportmedel för att undvika rusning samt för att 

minska på utsläppen. Deltagarna uppmuntras även till att gå kortare sträckor. För att 

undvika övriga fordon beviljar organisationen inga fria parkeringsbiljetter och 

uppmuntrar på så sätt deltagarna att färdas med kollektivtrafiken. Deltagarna 

uppmuntras även att dricka kranvatten. Alla deltagare beviljas en egen vattenflaska de 

kan bära med sig och fylla på under evenemanget. Återvinningspunkter och 
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sopsortering finns till hands både i matsalarna och i skolorna. (Finlands 

Gymnastikförbund, 2014) 

4.3.3. Planering av Gymnaestradan 

Planering är en ytterst väsentlig del av stora evenemang (M. Helvelahti, 

intervju 10.03.2015). Planeringen av evenemanget inleddes redan år 2007 då en 

utredning gjordes för att ta reda på om evenemanget får plats i Helsingfors. Då 

Finlands Gymnastikförbund år 2008 beslöt att de ska ansöka om evenemanget hade 

även Helsingfors stad samt utbildnings- och kulturministeriet kontaktats för 

samarbete. Då det år 2010 beslöts att Gymnaestradan ordnas i Helsingfors 2015 var 

projektet redan halvvägs planerat.  Därefter har en projektplan skapats och en 

organisation för evenemanget konstruerats. Projektplanen innehåller evenemangets 

mål, ansvarsområden och information om hur ansvaret fördelats inom organisationen 

(Finlands Gymnastikförbund, 2014). Infrastrukturen har en stor inverkan på 

projektplanen eftersom den påverkar vilka personer som involveras i evenemangets 

organisation. Evenemangsplatserna är därför den del av infrastrukturen som främst 

inverkat på projektplanen. Utöver det har även trafiknätverket påverkat planeringen av 

evenemanget eftersom det eftersträvats att anpassa login till HRT:s buss-, tåg- och 

spårvagnslinjer. (M. Laakso, intervju 09.03.2015) 

Finlands Gymnastikförbund har jämfört tidigare idrotts- och kulturevenemang för att 

kunna skapa en för Gymnaestradan passande organisation och ledning 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015). För att underlätta planeringen av evenemanget 

ordnades en observation i Lausanne, Schweiz år 2011 där förra Gymnaestradan 

arrangerades. Allt som allt deltog ungefär 50 finländare för att följa med hur 

evenemanget förverkligades. Bland observatörerna var bl.a. Fazer amica med som 

ansvarar för Gymnaestradans lunch i Helsingfors, representanter från Mässcentrum, 

ministerierna och staden. Observationen i Lausanne var väldigt lärorik och gav insikt i 

hur evenemanget utspelas. Utöver det bidrog diskussionen med Lausannes 

organisation med viktiga praktiska tips och sådan typ av information som inte fått plats 

i rapporten. (S. Suominen, intervju 12.03.2015) 

För att underlätta planeringen av evenemanget kräver det Internationella 

Gymnastikförbundet att evenemangets arrangörer sammanställer en rapport efter 

evenemanget. Rapporten ska tjäna de kommande arrangörerna och ge dem 

information om vad som fungerat bra och vad som kunde förbättras. Däremot finns de 
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inga normer för vad rapporten ska innehålla vilket innebär att kvaliteten på innehållet 

inte kan garanteras. Organisationen i Lausanne upplevde att rapporten de erhållit inte 

var tillräckligt omfattande. Utöver det hade de inte själva varit på plats under tidigare 

Gymnaestradan vilket gjorde arrangemanget utmanande. Organisationen i Lausanne 

däremot gjorde en väldigt omfattande rapport. De facto att rapporten skrevs på franska 

försvårade det för organisationen i Helsingfors. (S. Suominen, intervju 12.03.2015) 

4.4. Gymnaestradans evenemangslogistik och dess effektivitet 

Följande stycke fokuserar på effektivitet inom evenemangslogistiken. Första stycket 

inleds med definition och beskrivning av begreppet effektivitet inom evenemangs-

logistiken. Utöver det diskuteras vilka faktorer som inverkar på effektiviteten och 

slutligen hur evenemangslogistiken kan effektiveras.  

4.4.1. Hur definieras effektivitet inom evenemangslogistiken? 

Enligt Sauvola (intervju, 10.03.2015) handlar en effektiv evenemangslogistik om att 

erbjuda deltagarna smidig transport och att undvika missnöjda kunder. Även Laakso 

(intervju, 12.03.2015) understryker hur viktigt det är att deltagarna är tillfredsställda. 

Utöver det är även den ekonomiska faktorn en väsentlig del av effektiviteten (E. 

Sauvola, intervju 10.03.2015; M. Laakso, intervju 09.03.2015). Denna åsikt stöder även 

Kivelä (intervju, 10.03.2015) som anser att effektivitet är att fylla transportmedlen för 

att undvika onödiga bensinkostnader.  

Laakso (intervju 12.03.2015) betonar även miljövänligheten som en del av 

effektiviteten, eftersom organisationen eftersträvar efter att organisera ett miljövänligt 

evenemang. Miljövänligheten och undvikandet av onödiga transporter går enligt 

Suominen (intervju 12.03.2015) hand i hand. Effektivitet är att sänka kostnaderna och 

minska på miljöutsläppen genom att att utnyttja kapaciteten i fordonen 

(S. Suominen, intervju 12.03.2015; K. Hänninen, intervju 17.03.2015). Att minska på 

transportkostnader genom att utnyttja kapaciteten i fordonen kan däremot anses som 

negativt av deltagarna eftersom det påverkar bekvämligheten och även kan dra ut på 

väntetiden.  För att uppnå effektivitet inom evenemangslogistiken krävs därför en 

balans mellan dessa två. (S. Suominen, intervju 12.03.2015) Gällande transporten 

eftersträvas att fylla fordonen så långt det går men att samtidigt undvika för långa 

väntetider för deltagarna (K. Hänninen, intervju 17.03.2015).  
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Miljövänligheten bör även tas i beaktande då material beställs till evenemanget. I detta 

skede bör transportavståndet tas i beaktan och det bör även prioriteras framom 

kostnaderna. Effektivitet betyder att transportavstånden minimeras och följaktligen att 

miljön skonas. (S. Suominen, intervju 12.03.2015) 

 

Tabell 4 Definition av effektivitet inom evenemangslogistiken 

Tabell 4 sammanfattar respondenternas definition av begreppet effektivitet inom 

evenemangslogistiken. I spalten längst till vänster anges ett definierande begrepp för 

effektiviteten. Detta begrepp och dess innebörd förklaras tydligare i den mittersta 

spalten. Spalten längst till vänster anger vem av respondenterna som definierat 

effektiviteten med vilka begrepp. Begreppen kostnadsmedvetenhet och miljövänlighet 

går väldigt långt hand i hand och innebär främst att kapaciteten utnyttjas och att 

onödig transport undviks. På så sätt kan både miljön skonas och kostnader sänkas.  

4.4.2. Vilka faktorer inverkar på effektiviteten? 

Enligt Helvelahti (intervju 10.03.2015) handlar effektivitet inom evenemangslogistiken 

om att koordinera och tidsplanera aktiviteter. Så fort tidsschemat sviker sjunker 

effektiviteten eftersom det uppstår väntetider. Effektivitet uppnås med bra planering, 

en klar organisation, klart kontaktnätverk och fördelning av ansvar. (M. Helvelahti, 

intervju 10.03.2015) För att uppnå en smidig transport krävs framför allt en väl utförd 

planering. God planering ökar effektiviteten och för att kunna planera väl krävs även 

erfarenhet (M. Laakso, intervju 09.03.2015). Då man vet vad som hända skall går det 

även att förbereda sig på kommande situationer. (E. Sauvola, intervju 10.03.2015) Då 

det kommer till evenemang uppstår allt som oftast överraskningar, hur väl man än 

planerat (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). Även Suominen (intervju, 12.03.2015) 

Definierande begrepp Förklaring till begreppet Respondent

Kundtillfredsställelse Erbjuda smidig transport M. Laakso, intervju 09.03.2015;
E. Sauvola, intervju 10.03.2015

Miljövänlighet Utnyttja kapaciteten på fordonen
Undvika onödig transport
Minska på utsläppen
Minimera avstånden

K. Hänninen, intervju 17.03.2015;
S. Suominen, intervju 12.03.2015

Kostnadsmedvetenhet Inte överskrida budjeten
Utnyttja kapaciteten på fordonen
Undvika bensinkostnader

M. Kivelä, intervju 10.03.2015;
M. Laakso, intervju 09.03.2015;
E. Sauvola, intervju 10.03.2015
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lyfter fram oförutsebarheten som en faktor som försvårar planeringen. Så länge allting 

sker enligt schemat kan effektiviteten upprätthållas men så fort något oförutsebart sker 

lider även evenemangslogistikens effektivitet (S. Suominen, intervju 12.03.2015).  

För att kunna planera ett evenemang krävs även förhandsinformation. 

Förhandsinformation är därför en faktor som påverkar evenemangets effektivitet. Med 

hjälp av information kan fordonen fyllas och köandet kan undvikas. (M. Kivelä, 

intervju 10.03.2015) Även Suominen (intervju 12.03.2014) framhäver hur viktigt det är 

med förhandsinformation dessutom poängterar hon hur svårt det kan vara att få exakt 

information. Deltagarna har olika mängd bagage och en del har även 

uppvisningsredskap med sig vilket kan ta mera plats än estimerat (S. Suominen, 

intervju 12.03.2015). 

Knus anser (intervju, 30.03.2015) att erfarenhet inom organisationen bidrar till 

effektivitet. Observationen som gjordes i Lausanne år 2011 var enligt Knus (intervju, 

30.03.2015) en viktig informationskälla som underlättade planeringen och samtidigt 

bidrog med erfarenhet till observatörerna. Förutom erfarenhet inom organisationen är 

även organisationsstrukturen och ansvarsfördelning viktiga faktorer som påverkar 

effektivititeten. Ansvaren bör vara klart fördelade inom organisationen för att kunna 

agera i situationer som kräver snabba beslut. Av denna orsak påverkas effektiviteten 

även av organisationen och dess struktur. Om rollerna och ansvaret inte är klart 

fördelat fördröjs beslutprocesserna. (M. Helvelahti, intervju 10.03.2015)  

Gällande evenemangets infrastruktur är centrallagret enligt Kivelä (intervju, 

10.03.2015) en faktor som inverkar på effektiviteten. Lagret underlättar förberedelse 

och planering av materialtransporten. Då materialet fysiskt är lokaliserat på ett ställe 

kan det förberedas dagen innan, vilket gör transporten effektivare. 

(M. Helvelahti, intervju 10.03.2015) Materialet som behövs i skolorna eftersträvas att 

transporteras på en gång innan evenemanget. Tack vare centrallagret finns materialet 

på ett ställe vilket resulterar i att fordonens kapacitet kan utnyttjas. (K. Hänninen, 

intervju 17.03.2015) Infrastrukturen generellt bidrar till en effektiv evenemangslogistik 

i och med att den är så liten och kompakt (U. Knus, intervju 30.03.2015).  



60 

 

 

Tabell 5 Överblick av de faktorer som påverkar evenemangslogistikens effektivitet 

Tabell 5 sammanfattar de faktorer inom organisationen och infrastrukturen som enligt 

respondenterna påverkar evenemangets effektivitet. Spalten längst till vänster anger 

vilken kontingensfaktor den inverkande faktoren är relaterad till. Den mittersta spalten 

anger faktoren som påverkar effektiviteten och den högra spalten anger de 

respondenter som framhävt dessa faktorer. 

4.4.3. Hur kan evenemangslogistiken effektiveras? 

Eftersom ankomst- och avfärdsdagarna anses vara de tillfällen som orsakar mest 

problem gällande persontransporten anser Knus (intervju 30.03.2015) att ankomsten 

och avfärden borde fördelas jämnare över flera dagar.  

Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle även större skolor öka effektiviteten eftersom det 

kostar mycket för organisationen att arrangera frivilliga övervakare till alla små skolor. 

Från deltagarnas perspektiv skulle evenemangslogistiken effektiveras ifall skolorna 

varit placerade mer centralt. (U. Knus, intervju 30.03.2015) 

Evenemangslogistiken kunde effektiveras genom att satsa på planeringen och 

insamling av information (M. Laakso, intervju 09.03.2015) för att försöka förutspå de 

händelser som kan uppstå (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). Även Laakso (intervju 

09.03.2015) betonar hur viktig förhandsinformationen är och framför allt hur viktigt 

det är att informationen är vid rätt tidpunkt i rätt händer. 

Kontingensfaktor Inverkande faktor Respondent
 Organisationsstruktur och ansvarsfördelning M. Helvelahti, intervju 10.03.2015

Planering M. Helvelahti, intervju 10.03.2015;
M. Laakso, intervju 09.03.2015;
S. Suominen, intervju 12.03.2015

Erfarenhet U. Knus, intervju, 30.03.2015;
M. Laakso, intervju 09.03.2015

Förhandsinformation M. Kivelä, intervju 10.03.2015;
S. Suominen, intervju 12.03.2015

Centrallager M. Helvelahti, intervju 10.03.2015;
M. Kivelä, intervju 10.03.2015

Läge och avstånd U. Knus, intervju, 30.03.2015

Infrastruktur

Organisation
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5 DISKUSSION: ANPASSNING AV EVENEMANG TILL EN NY 
INFRASTRUKTUR 

Detta kapitel analyserar resultaten ur den empiriska studien och förenar dem med den 

teoretiska delen. Det första stycket behandlar evenemangets infrastruktur och dess 

inverkan på evenemanget och evenemangslogistiken. Därefter analyseras kongruensen 

mellan infrastrukturen och evenemangsorganisationen. Slutligen diskuteras 

effektiviteten inom evenemangslogistiken och hur den kan förbättras. 

5.1. Infrastrukturens inverkan på evenemanget 

Enligt Lumsden (2006) består ett logistiksystem av ett infrastruktur-, transportflödes- 

och materialflödessystem. Detta innebär att infrastrukturen är grunden i ett 

logistiksystem och även en förutsättning för en välfungerande evenemangslogistik. 

Finlands Gymnastikförbund betraktade infrastrukturens utbud för att sedan anpassa 

evenemanget till den befintliga infrastrukturen (M. Laakso, intervju 09.03.2015). 

Infrastrukturen var därför redan i ett tidigt skede en viktig del av planeringen. 

Resultaten av den empiriska studien visar tydligt hur infrastrukturen beaktats inom 

organisationen. Dels samarbetar organisationen med Helsingfors stad som 

representerar infrastrukturen i detta fall och dels finns det inom organisationen en 

infrastrukturenhet med representanter för bl.a. evenemangsplatserna.    

Enligt Laakso (intervju 09.03.2015) och Lehto (intervju 05.03.2015) är Helsingfors 

infrastruktur ypperlig för ett evenemang som Gymnaestradan. Fördelarna är att staden 

är så liten att avstånden mellan evenemangsplatserna, flygfältet, skolorna och 

evenemangsplatserna är relativt korta (J. Lehto, intervju 05.03.2015; 

E. Sauvola, intervju 10.03.2015). Detta innebär att infrastrukturen kan ses som en 

möjlighet för såväl Gymnaestradan som kommande evenemang. Eftersom 

infrastrukturen i Helsingfors är väl etablerad och lämpar sig för stora evenemang har 

evenemangets koncept inte begränsats. Infrastrukturen har satt en ram för 

evenemanget, men en väldigt vid sådan. Det har strävats efter att utnyttja de faciliteter 

och möjligheter Helsingfors infrastruktur erbjuder för att undvika tillfälligt bygge 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015). Infrastrukturen kan vara såväl en fördel som en 

nackdel för evenemanget (Karadakis, Kaplanidou & Karlis, 2010) och i detta fall visade 

sig infrastrukturen vara till klar fördel p.g.a. dess kapacitet och läge. Av denna orsak är 

det i detta fall snarare frågan om en anpassning till den rådande infrastrukturen. 
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Figur 9 Kartläggning av evenemangets infrastruktur 

Figur 9 visualiserar de för ett evenemang väsentligaste delarna av infrastrukturen. 

Figuren vidareutvecklar Lumsdens (2006) indelning av ett logistiksystem och 

kompletteras med information ur den empiriska studien gällande Gymnaestradan. 

Lumsdens (2006) modell beskriver det logistiska systemet som består av infrastruktur, 

transportflödes- och materialflödessystem. För att anpassa modellen till evenemangs-

logistiken kompletteras modellen med information ur den empiriska studien. På detta 

sätt skapas en modell som sammanfattar det logistiska systemet för ett evenemang. 

Grunden för en fungerande logistik är infrastrukturen och således agerar den även som 

grund för evenemangslogistiken. Flygfält och vägnätverk är områden inom 

evenemangets infrastruktur som i den empiriska studien  visade sig vara ytterst viktiga. 

Dessa delar framhäver även Jago m.fl. (2010) som väsentliga delar av infrastrukturen. 

Utöver det framkom det i den empiriska studien att evenemangsplatserna och login är 

viktiga för evenemangets logistik. Ett evenemangs infrastruktur kan därför delas in i tre 

väsentliga delar: logi, evenemangsplatser och flygfält & trafiknätverk.  

Den empiriska studien visade att login är en väldigt viktig del av evenemangets 

infrastruktur. Skolinkvartering är en del av evemangets koncept och därför var det 

viktigt att hitta tillräckligt många skolor i närheten av evenemangsplatserna. Detta 

visade sig vara en utmaning dels eftersom Helsingfors skolor inte räcker till och dels 

eftersom skolornas läge inverkar på dess lämplighet som inkvartering. Loginätverket 

har byggts enligt kollektivtrafikens linjer för att underlätta transporten av deltagarna 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015). Skolor som inkvartering är även något som kan 

utnyttjas av kommande evenemangsarrangörer. Eftersom skolbyggnaderna till största 

del står tomma under sommaren är skolorna ett ypperligt och framför allt effektivt 

inkvarteringsalternativ. Det förarbete evenemangsorganisationen har gjort för att reda 

ut vilka säkerhetskrav som bör uppfyllas och vilken kapacitet skolorna har är något som 
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gynnar Helsingfors stad och kommande evenemangsarrangörer. Idén bakom 

inkvarteringskonceptet är även något som kan gynna andra evenemang även utanför 

Finland eftersom skolinkvartering är ett ekonomiskt alternativ för övernattning. På 

grund av detta för evenemanget med sig positiva möjligheter i och med den investering 

av tid och pengar som gjorts på login. Detta förutsätter att även kommande 

evenemangsarrangörer ser möjligheten i skolorna som inkvarteringsalternativ.  

Gällande evenemangsplatserna var infrastrukturen väldigt avgörande för evenemanget 

eftersom det inte finns så mycket urval (M. Laakso, intervju 09.03.2015). Detta innebär 

att evenemangsarrangörerna var tvungna att anpassa sig till de faciliteter som redan 

existerade. Viktigt för evenemanget är att evenemangsplatserna är lättillgängliga och 

att det finns lämpliga infarter och utfarter för evenemangsrelaterad transport (Lehto, 

2015).  

Trots att infrastrukturen anses vara välutvecklad har den vissa svagheter. Flygfältet är 

en stor utmaning för evenemangslogistiken (M. Laakso, intervju 09.03.2015).  På grund 

av Finlands geografiska läge anländer de flesta deltagare med flyg vilket sätter stor 

press på persontransportens arrangörer och flygfältet. Flygfältet är en viktig del av 

infrastrukturen som inte går att undvika. Ankomsten är det första intrycket deltagarna 

får av både huvudstadsregionen och av Gymnaestradan. För att detta ska fungera i 

praktiken krävs förhandsinformation och grundlig planering. Det att organisationen 

inte vet på förhand vad deltagarna har med sig anser Suominen (intervju 12.03.2015) 

försvåra planeringen av persontransporten. Därför bör organisationen redan i detta 

skede samla in information om deltagarna för att säkerställa att transporten från 

flygfältet inte fördröjs. Utöver ankomsttiden är även bagage relevant för att kunna 

planera transporten.  

Ett välutvecklat nätverk är en tillgång för evenemanget eftersom det tillåter ett bättre 

och snabbare transportflöde (Raj, Walters &  Rashid, 2009). Kollektivtrafiken är även 

den viktig för evenemanget och speciellt för Helsingfors som eftersträvar efter att vara 

en evenemangsstad. En fungerande kollektivtrafiken är viktigt eftersom den ger 

evenemangets besökare en bra bild av staden (E. Sauvola, intervju 10.03.2015).  

Flygfält & trafiknätverk kan vidare delas in i transportflöde som enligt Lumsden (2006) 

är följande del av ett logistiksystem. Transportflöde syftar på transporten, d.v.s. hur 

flödet mellan organisationer sker (Lumsden, 2006). Transportflödet för evenemanget 

omfattar bl.a. att förse skolorna med material och att transportera deltagarna under 
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evenemanget (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). För evenemangslogistiken kan 

transportflödet därför delas in i materialtransport och i persontransport.  

Persontransporten består såväl av beställda bussar som av kollektivtrafik. Raj, Walters 

och Rashid (2009) rekommenderar användning av kollektivtrafiken eftersom det är ett 

miljövänligt alternativ och minskar på trafiken i staden. Detta är något som även 

evenemangets organisation fokuserat på. Ett av organisationens mål är att arrangera ett 

miljövänligt evenemang vilket förverkligas bl.a. med att utnyttja kollektivtrafiken HRT 

erbjuder. Evenemangets deltagare beviljas fribiljetter så att de får röra sig fritt mellan 

skolorna och evenemangsplatserna. Respondenterna framhävde även hur stor del 

kollektivtrafiken utgör för evenemangets persontransport. Persontransporten är 

utmanande eftersom deltagarmängden är så stor och tidtabellen är strikt. Ankomst- 

och avfärdsdagarna visade sig i den empiriska studien vara de mest utmanande. Även 

här är förhandsinformation väsentligt för att säkerställa en smidig transport där 

kapaciteten utnyttjas och väntetiden minimeras.   

Enligt Lumsden (2006) är materialtransporten de processer materialet genomgår, så 

som terminaler, varuhus och distributionscentraler (Stefansson och Lumsden, 2008).  

För evenemanget innebär materialtransporten att förse skolorna och evenemangs-

platserna med material (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). Materialflödet anser 

Suominen (intervju 12.03.2015) inte vara lika utmanande som persontransporten 

eftersom det behovet är lättare att förutspå. Syftet med materialtransporten är att få 

rätt tillbehör till rätt personer i rätt mängd och vid rätt tidpunkt (Gruenwald, 2014). 

För att uppnå detta anser Helvelahti (intervju 10.03.2015) att förhandsinformation, 

centrallager och tydlig ansvarsfördelning är de väsentligaste förutsättningarna. Även 

Fisher (1997), Slack, Chambers och Johnston (2010) understryker hur viktig 

lagerhållning är för att uppnå flexibel materialtransport. Robinson, Wale och Dickson 

(2010)  och Kivelä (intervju 10.03.2015) betonar att det underlättar material-

transporten om materialet anländer i tid. På så sätt kan materialet förberedas och dess 

transport planeras (M. Kivelä, intervju 10.03.2015). Robinson, Wale och Dickson 

(2010) anser även att hållbarheten är en viktig aspekt, speciellt vid anskaffning av 

material. Detta framhäver även Suominen (intervju 12.03.2015) som en viktig faktor då 

material anskaffas till evenemanget. Enligt Suominen (intervju 12.03.2015) är 

miljövänligheten viktigare än kostnaderna för materialet och därför bör 

transportavståndet beaktas och minimeras.  
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Enligt resultaten ur den empiriska studien kan påstås att infrastrukturen har en stor 

inverkan på evenemanget eftersom den sätter en ram för evenemangslogistiken. 

Lumsden (2006) anser att infrastrukturen är grunden för en välfungerande logistik 

vilket förutsätter att infrastrukturen är välutvecklad. I detta fall visade sig 

infrastrukturen vara till klar fördel p.g.a. dess kapacitet och läge.  För att uppnå en 

välfungerande logistik bör evenemangets organisation därför anpassas till 

infrastrukturen. 

5.2. Kongruens mellan infrastruktur och organisation 

Titeln i avhandlingen lyder ”Hur anpassas ett evenemang och dess logistik till en ny 

infrastruktur?”. På basis av empiriska studien kan denna fråga besvaras med att 

anpassningen sker med en organisation som matchar med infrastrukturen. Detta går 

även hand i hand med kontingensteorin som förespråkar en till miljön anpassad 

organisation (Morgan, 1986). I resultaten presenterades Gymnaestradans organisation 

och dess struktur. Resultaten visar att infrastrukturen har inverkat på organisationens 

struktur. Inom organisationen har fokus lagts på erfarenhet inom gymnastik och 

evenemang samt på kunskap relaterad till infrastrukturen. Organisationen är indelad i 

olika enheter varav en enhet är inriktad på evenemangets infrastruktur. Denna enhet 

innefattar personer från Helsingfors stad, HRT och representanter för 

evenemangsplatserna. Denna struktur tyder på att organisationen kongruerar väl med 

infrastrukturen eftersom infrastrukturen är representerad inom organisationen. Inom 

administrativa enheten är Kirsi Hänninen anlitad som logistikledare p.g.a. hennes 

kompetens och erfarenhet inom evenemangslogistik. Utöver det har organisationen 

samarbete med transportföretaget Niemi Palvelut Oy som även de har erfarenhet av 

evenemangslogistik. För att ytterligare förstärka kongruensen mellan organisation och 

infrastruktur har Finlands Gymnastikförbund gått in för ett pilotprojekt som grundar 

sig i ett samarbete mellan Finlands Gymnastikförbund, Helsingfors stad samt 

undervisnings- och kulturministeriet. Pilotprojektet bidrar med mångsidig kunskap 

inom organisationen, insikt i olika instansers processer och även effektivitet i 

beslutfattningsprocessen.  



66 

 

 

Figur 10 Fokus inom organisationen och dess konstruktion 

Figur 10 sammanfattar på vilka grunder organisationen sammanställts. Viktiga faktorer 

inom organisationen är: planering, strategi, erfarenhet & kunskap och struktur & 

ansvar. Planering och strategi behandlades i kapitel 2.3.2 som viktiga delar av en 

evenemangsorganisation och bekräftas i och med den empiriska studien. Erfarenhet & 

kunskap och struktur & ansvar är ytterligare faktorer som i den empiriska studien 

uppkom som väsentliga delar inom evenemangsorganisationen. Dessa förklaras 

närmare i kommande stycken.  

Planeringen har varit en väsentlig del av detta evenemang och en stor del av 

organisationens tid har lagts ned på att planera evenemanget. Planeringsprocessen 

anses vara ett av de viktigaste skedena och ofta även den mest tidskrävande processen 

(Beech, Kaiser & Kaspar, 2014; Tassiopoulos, 2010), vilket även bekräftades i den 

empiriska studien. Planeringen kan vidare delas in i förundersökning, observation och 

förhandsinformation. Förundersökningen inleddes redan år 2008 där det utreddes om 

evenemanget går att ordna i Helsingfors (M. Laakso, intervju 09.03.2015). Detta tyder 

på att organisationen investerar i och prioriterar planeringen av evenemanget. Som 

grund för planeringen har Finlands Gymnastikförbund skapat en projektplan som 

innehåller uppgifter om evenemangets strategi, mål, organisationsstruktur och 

ansvarsuppgifter. Detta understöder Parent och Smith-Swans (2013) rekommendation 

att använda projektledningsverktyg för att få en bättre helhetsbild över planeringen. 

Utöver förundersökningen är även förhandsinformationen väsentlig för att uppnå ett 

effektivt evenemang. Denna information fås i form av en slutrapport som föregående 

organisation är tvungen att skapa. En del av planeringsfasen var även observationen 

som gjordes i Lausanne 2011. Observationen bidrar med förståelse för evenemangets 

anda och dess verkställande.  

Strategin för evenemanget är att ordna ett evenemang som lyfter fram gymnastiken. 

Målet är att deltagarna ska trivas men att evenemanget även bidrar med ett långsiktigt 
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arv för den gymnastiken i Finland. Detta motsvarar intressentperspektivet som går ut 

på att upprätthålla relationerna mellan intressenterna och uppnå ett framgångsrikt 

evenemang (Kolltveit, Karlsen & Grønhaug, 2007). Organisationen är anpassad till 

målen och beaktar även samarbetsparterns strategi och mål. Att ordna ett evenemang 

från gymnaster till gymnaster gynnar deltagarna, finländarnas hälsa, och förbättrar 

gymnastikens roll i Finland.  

Erfarenhet och kunskap är något organisationen fokuserat på vid val av ansvars-

personer inom organisationen. Infrastrukturenheten i organisationen består av 

personer som ansvarar för evenemangsplatserna vilket bidrar med expertkunskap till 

organisationen. Den administrativa enheten av organisationen består av personer med 

erfarenhet inom såväl evenemangslogistik (t.ex. Kirsi Hänninen, HRT och Niemi 

Palvelut Oy) och personer med erfarenhet av Gymnaestradan som evenemang (Saija 

Suominen, Päivi Tamminen och Maria Laakso). Denna fördelning av roller inom 

organisationen understöder även målet med evenemanget som är att skapa ett 

evenemang från gymnaster till gymnaster där deltagarna trivs.  

Helvelahti (intervju 09.03.2015) betonar hur viktigt det är att ansvaren är klart 

fördelade inom organisationen och anser även att detta påverkar effektiviteten. 

Framför allt i en stor och komplex organisation som i detta fall är det viktigt att 

ansvaret är klart fördelat och att alla inom organisationen vet vad de ansvarar för. I 

situationer då det krävs snabba beslut är det även en fördel eftersom det är klart vem 

som kan fatta beslut i den situationen. Inom evenemangsorganisationen har fokus lagts 

på bl.a. koordineringskommittén för att säkerställa att beslutprocesserna försnabbas 

och att de personer med kunskap och erfarenhet har rätt plats i organisationen. Detta 

tyder på att organisationsstrukturen är välgenomtänkt och skapad för att effektivare nå 

evenemangets mål.  

Konstruktionen av organisationen, dess komplexitet och mångsidighet visar hur väl 

genomtänkt den är. Organisationen beaktar inte endast evenemangets infrastruktur 

utan även deltagarnas välmående, miljövänligheten och evenemangets långsiktiga 

bidrag till både Helsingfors stad och gymnastiken i Finland. På basen av detta kan 

påstås att organisationen väl kongruerar med både den rådande infrastrukturen och 

med evenemangets mål.  
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5.3. Effektivitet inom evenemangslogistiken 

Detta stycke inleds med en definition av effektivitet inom evenemangslogistiken som 

baseras på respondenternas definitioner. Definitionerna ur empiriska studien jämförs 

sedan med bl.a. Lumsdens och Chow, Heaver och Henrikssons definition av effektivitet. 

Därefter diskuteras de faktorer som inom organisationen och infrastrukturen anses 

påverka evenemangslogistikens effektivitet. Därefter presenteras en referensram för 

effektivering av evenemangslogistiken och slutligen sammanfattas diskussionskapitlet.  

5.3.1. Definition av effektivitet 

För att kunna undersöka hur evenemangslogistiken kan effektiveras bör även 

effektiviteten definieras. I den empiriska studien definierades effektiviteten med hjälp 

av begreppen kostnadsmedvetenhet, miljövänlighet och kundtillfredsställelse (se tabell 

4). För att sammanställa dessa definitioner handlar effektivitet inom evenemangs-

logistiken om att erbjuda en smidig transport som är både kostnadseffektivt och 

miljövänlig. Kostnadseffektiv innebär att utnyttja fordonens kapacitet, miljövänlig att 

minska utsläppen och undvika onödiga transporter och smidig innebär att uppnå 

kundens förväntningar med att t.ex. undvika för långa väntetider. Denna definition 

motsvarar även Chow, Heaver och Henrikssons (1994)  och Lumsdens (2006) 

definitioner av effektivitet. Att göra rätt sak är att erbjuda en transport, eftersom 

huvudsyftet med evenemangslogistiken är att förflytta personer och material från ett 

ställe till ett annat.  Att göra rätt sak på rätt sätt, innebär att erbjuda en smidig, 

kostnadseffektiv och miljövänlig transport. Denna definition av effektivitet återspeglar 

även Finlands Gymnastikförbunds strategi och mål med evenemanget som är att skapa 

ett miljövänligt evenemang från gymnast till gymnast, med fokus på deltagarnas trivsel.  

5.3.2. Faktorer inom organisationen som inverkar på effektiviteten 

Enligt Tassiopoulos (2010) påverkar planeringen evenemangets framgång. Planering 

och förhandsinformation är faktorer som enligt resultatet ur den empiriska studien har 

en stark inverkan på evenemangets effektivitet.  Planeringen kunde effektiveras med att 

satsa på insamling av information (M. Laakso, intervju 09.03.2015) för att försöka 

förutspå de händelser som kan uppstå (K. Hänninen, intervju 17.03.2015). För att öka 

effektiviteten kunde mera fokus läggas på förhandsinformation framför allt gällande 

deltagarna. På så sätt kunde flygfältets belastning minimeras och persontransporten 

effektiveras. Förhandsinformationen är grunden för planeringen och planeringen 
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inverkar starkt på evenemangslogistikens effektivitet. Utöver det bör fokus läggas på 

den information som kan fås från tidigare evenemangsorganisationer. I och med att det 

inte finns några krav på hur slutrapporten bör vara utformad (S. Suominen, 

intervju 12.03.2015) kan det bidra till att dyrbar information går förlorad. För att 

kunna ta tillvara på förhandsinformationen bör FIG ange rapportens innehåll och 

riktlinjer för att säkerställa att nästa organisation lyckas skapa ett bättre evenemang. 

Observationen som gjordes i Lausanne är även ett utmärkt sätt att få information om 

och insikt i evenemanget. Detta är även något organisationer i framtiden bör anamma 

för att effektivera planeringen och verkställandet av evenemanget.  

Samarbete är ytterligare en faktor som inverkar på evenemangets framgång 

(Tassiopoulos, 2010). Organisationen grundar sig i ett samarbete mellan Helsingfors 

stad, utbildnings- och kulturministeriet och Finlands Gymnastikförbund. I 

organisationen arbetar Saija Suominen som projektledare som är deltidsanställd av 

Helsingfors stad och Finlands Gymnastikförbund. Detta samarbetes syfte är att 

effektivera arbetet inom organisationen, försnabba beslutsprocesser och ge 

evenemangsorganisationen insikt i stadens processer. Detta samarbete har fungerat väl 

för organisationen. Här bör nämnas att det slutgiltiga resultatet av samarbetet 

förtydligas efter att evenemanget genomförts.  

Enligt Chandler (1962) inverkar organisationens strategi på dess effektivitet. Strategin 

och målsättningen är det som driver organisationen framåt. Enligt Knus (intervju 

30.03.2015) har Finlands Gymnastikförbund lyckats sprida känslan att de är ute efter 

kunskap och att de behöver stadens och ämbetsverkens expertis. Detta skapar en bra 

anda inom organisationer och leder till att man gärna hjälper till 

(U. Knus, intervju 30.03.2015). I detta fall kan därför påstås att strategin har varit en 

faktor som har drivit organisationen framåt och även bidragit till effektiviteten. 

Child (1975) lyfter även fram organisationens storlek som en faktor som påverkar 

evenemangets effektivitet. I detta fall anses storleken inte ha negativ inverkan på 

effektiviteten. Sauvola (intervju 10.03.2015) betonar hur väl organisationen samarbetat 

trots dess storlek, det som krävs är viss mån av flexibilitet av alla inblandade för att 

allting ska fungera (E. Sauvola, intervju 10.03.2015). Organisationens storlek och 

mångsidighet kan anses ha en positiv inverkan på effektiviteten eftersom den består av 

många olika kunskapsområden.  
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Inom organisationen är även erfarenhet och kunskap väsentligt. Knus anser (intervju, 

30.03.2015) att erfarenhet inom organisationen bidrar till effektivitet. Laakso (intervju 

09.03.2015) anser att erfarenhet av tidigare evenemang och speciellt Gymnaestradan är 

en väsentlig erfarenhet för att organisera detta evenemang. Utöver det har 

organisationen konstruerats på basis av kunskap om evenemangets infrastruktur. 

Organisationens medlemmar och konstruktion återspeglar hur viktigt kunskap och 

erfarenhet är för organisationen. I den empiriska studien framhävdes erfarenhet som 

en väldigt viktig faktor för framgång. Observationen som utfördes kan även ses som en 

akt som ökar förståelsen för evenemangets art och bidrar även med erfarenhet till dem 

som aldrig deltagit i Gymnaestradan förut.  

Förutom erfarenhet inom organisationen är även organisationsstrukturen och 

ansvarsfördelning viktiga faktorer som påverkar effektivititeten. Ansvaren bör vara 

klart fördelade inom organisationen för att kunna agera i situationer som kräver 

snabba beslut. Om rollerna och ansvaret inte är klart fördelat fördröjs besluts-

processerna vilket påverkar evenemangets effektivitet. (M. Helvelahti, 

intervju 10.03.2015) 

5.3.3. Faktorer inom infrastrukturen som inverkar på effektiviteten 

Gällande infrastrukturen är läge, avstånd, centrallager och trafiknätverk faktorer som 

inverkar på evenemangslogistikens effektivitet. Dessa faktorer och deras inverkan på 

effektivitet förklaras närmare i kommande stycken.  

Evenemangsplatserna utgör en stor möjlighet för evenemanget och bidrar även till 

effektivetet på grund av deras läge. Helsingfors infrastruktur bidrar till en effektiv 

evenemangslogistik i och med att den är så liten och kompakt (U. Knus, 

intervju 30.03.2015). Avstånden mellan evenemangsplatserna är korta och deras 

kapacitet täcker evenemangets deltagarantal. En utmananing inom infrastrukturen är 

inkvarteringen av deltagarna. Eftersom kapaciteten i Helsingfors skolor inte räcker till 

har även skolor i Vanda och Esbo reserverats för inkvartering under Gymnaestradan. 

Från deltagarnas perspektiv skulle evenemangslogistiken effektiveras ifall skolorna 

varit placerade mer centralt (U. Knus, intervju 30.03.2015). 

Lagret underlättar förberedelse och planering av materialtransporten. Då materialet 

fysiskt är lokaliserat på ett ställe kan materialet förberedas dagen innan vilket gör 

transporten effektivare. (M. Helvelahti, intervju 10.03.2015) Allt material som behövs i 
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skolorna eftersträvas att transporteras innan evenemanget. Tack vare centrallagret kan 

materialet förberedas och packas så att fordonens kapacitet utnyttjas. 

(K. Hänninen, intervju 17.03.2015) Även Fisher (1997) framhäver hur viktig 

placeringen av lager är. Däremot anser Fisher (1997), Slack, Chambers och Johnston 

(2010) att flera lager är till fördel eftersom de ger snabbhet och flexibilitet. Ett flertal 

lager är väsentligt speciellt då efterfrågan är oförutsägbar eller omedveten (Fisher, 

1997; Slack, Chambers & Johnston, 2010). I detta fall anses materialtransporten vara 

förutsägbar och av denna orsak bör kostnaderna och miljön prioriteras. Av denna orsak 

är endast ett centrallager till fördel eftersom det dessutom är beläget i närheten av 

evenemangsplatserna. 

Enligt Tarkowski, Irestål och Lumsden (1995) krävs ett välutvecklat transportsystem 

och en välutvecklad infrastruktur för att uppnå effektivitet. Flygfältet är en del av 

infrastrukturen som enligt Hänninen (intervju 17.03.2015) och Suominen (intervju 

12.03.2015) är utmanande. Eftersom ankomst- och avfärdsdagarna anses vara de 

tillfällen som orsakar mest problem gällande persontransporten anser Knus (intervju 

30.03.2015) att ankomsten och avfärden borde fördelas jämnare över flera dagar. 

Kollektivtrafiken däremot understöder såväl effektivering av evenemangslogistikens 

som organisationens mål att arrangera ett miljövänligt evenemang. För att effektivera 

kollektivtrafiken kunde fokus läggas på kommunikation och information på engelska. 

Eftersom organisationen ämnar skapa ett evenemang för gymnasterna bör även deras 

härkomst och kultur beaktas. Engelskspråkig information i kollektivtrafiken skulle öka 

på deras trivsel, underlättar navigering i staden och gynnar även stadens turister och 

kommande evenemangsbesökare.  

5.3.4. Effektivering av evenemangslogistiken 

Detta stycke presenterar den referensram som skapats för att effektivera evenemangs-

logistiken. Ramverket grundar sig i kontingensteorin och presenterar faktorer inom 

evenemangets organisation och infrastruktur som inverkar på effektiviteten. 
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Figur 11 Referensram för effektivering av evenemangslogistiken 

Figur 11 sammanfattar de faktorer inom evenemangets organisation och infrastruktur 

som inverkar på evenemangslogistikens effektivitet.  Grunden för effektivitet är enligt 

kontingensteorin det att kongruens mellan organisation och infrastruktur uppnås, 

vilket även bekräftas i den empiriska studien.  Organisationen har lyckats väl med att 

anpassa organisationen till den rådande infrastrukturen eftersom infrastrukturen har 

beaktats och involverats vid sammansättningen av organisationen. Denna typ av 

effektivitet betecknar Lumsden (2006) som den yttre effektiviteten. Vidare framhäver 
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ramverket de faktorer inom organisationen och infrastrukturen som inverkar på 

evenemangslogistikens effektivitet, vilket Lumsden (2006) betecknar som inre 

effektivitet. För att öka effektiviteten betyder det att fokus bör läggas på dessa faktorer 

då evenemanget planeras och organisationen konstrueras. Genom att satsa på dessa 

faktorer kan evenemangslogistikens effektivitet förstärkas.  

Enligt Lumsden (2006) påverkar logistikens effektivitet även organisationens 

prestation och mål, vilket även visualiserar i figur 11. Detta innebär att effektiviteten är 

något som bör beaktas och förbättras för att säkerställa att evenemangets mål uppnås.  

5.4. Sammanfattning av diskussionen 

Sammanfattningsvis kan påstås att infrastrukturen har satt en ram för evenemanget, 

om än en väldigt vid sådan. Organisationen har strävat efter att utnyttja de faciliteter 

och möjligheter Helsingfors infrastruktur erbjuder för att undvika tillfälligt bygge 

(M. Laakso, intervju 09.03.2015). Av denna orsak är det i detta fall snarare frågan om 

en anpassning till den rådande infrastrukturen. För att anpassas till infrastrukturen 

krävs att organisationen är strukturerad med fokus på infrastrukturen. Den empiriska 

studien visade att organisationen inte endast bör anpassas till infrastrukturen utan 

även till evenemangets mål. Detta är även något som kontingensteorin förespråkar, 

vilket påvisar teorins applicerbarhet inom evenemangslogistiken även i praktiken. 

Finlands Gymnastikförbund har lyckats väl med att skapa en organisation som 

kongruerar med infrastrukturen eftersom infrastrukturen har beaktats och involverats 

vid sammansättningen av organisationen. Samarbetet med Helsingfors stad ökar 

kongruensen ytterligare mellan organisationen och infrastrukturen.  

Resultaten av den empiriska studien visade att evenemangslogistikens effektivitet kan 

definieras som att erbjuda en smidig transport som är både kostnadseffektivt och 

miljövänlig. Denna definition motsvarar även Chow, Heaver och Henrikssons (1994:23)  

definitioner av effektivitet ”att göra rätt sak på rätt sätt”. Att göra rätt sak är att erbjuda 

en smidig transport.  Att göra rätt sak på rätt sätt, innebär att erbjuda en smidig, 

kostnadseffektiv och miljövänlig transport.  

Effektiviteten kan delas in i en yttre och inre effektivitet (Lumsden, 2006). Den yttre 

effektiviteten innebär kongruens mellan organisation och miljö. Den inre effektiviteten 

är de faktorer inom organisationen och infrastrukturen som inverkar på 

evenemangslogistikens effektivitet. Resultaten i den empiriska studien visade att 
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följande faktorer inom organisationen inverkar på effektiviteten: planering, 

förhandsinformation, samarbete, strategi, storlek, kunskap & erfarenhet och 

ansvarsfördelning. De faktorer inom infrastrukturen som påverkar effektiviteten är: 

avstånd, läge, centrallager och trafiknätverk. För att öka effektiviteten betyder det att 

fokus bör läggas på dessa faktorer då evenemanget planeras och organisationen 

konstrueras. Genom att satsa på dessa faktorer kan evenemangslogistikens effektivitet 

förstärkas. Vidare inverkar även evenemangslogistikens effektivitet på organisationens 

prestation och mål. Detta innebär att effektiviteten är något som bör beaktas och 

förbättras för att säkerställa att evenemangets mål uppnås.  
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6 SLUTSATSER 

Detta kapitel sammanfattar studien och presenterar avhandlingens slutsatser. Kapitlet 

inleds med en överblick av studiens resultat. Därefter presenteras studiens bidrag till 

såväl teorin som till evenemangslogistiken i praktiken. Utöver det diskuteras studiens 

kvalitet och slutligen framförs förslag till vidare forskning.  

6.1. Studiens resultat  

Avhandlingens titel är ”Hur anpassas ett evenemang och dess logistik till en ny 

infrastruktur? En fallstudie av Gymnaestradan år 2015 i Helsingfors”. Syftet var att 

undersöka hur ett evenemang och dess logistik kan anpassas till en ny infrastruktur 

samt att undersöka hur evenemangslogistiken kan effektiveras. Det teoretiska syftet 

med avhandlingen var att skapa en referensram för att effektivera evenemangs-

logistiken. Det empiriska syftet var att undersöka hur ett evenemang anpassas till en ny 

infrastruktur i praktiken. Som teoretisk utgångspunkt för studien valdes 

kontingensteorin och för den empiriska studien gymnastikevenemanget 

Gymnaestradan som ordnas i Helsingfors år 2015. 

Den första forskningsfrågan var att undersöka hur miljön/infrastrukturen påverkar ett 

evenemang och dess logistik. Infrastrukturen för ett evenemang består av logi, 

evenemangsplatser och flygfält & trafiknätverk. Den empiriska studien visade att 

infrastrukturen skapar en ram för evenemanget och dess logistik. För att kunna 

förverkliga evenemanget bör det anpassas till de gränser som sätts av infrastrukturen. 

Enligt Karadakis, Kaplanidou och Karlis (2010) kan infrastrukturen anses både som en 

styrka och  en svaghet, beroende på hur väl etablerad den är. I fallet visade sig 

infrastrukturen vara till fördel för evenemanget på grund av dess kapacitet, korta 

avstånd, välutvecklade evenemangsplatser och trafiknätverk. Det arbete som fall lagts 

ner på att anpassa infrastrukturen till evenemanget (i detta fall login) gynnar även 

Helsingfors stad och kommande evenemangsarrangörer.  

Den andra forskningsfrågan gick ut på att ta reda på hur ett evenemang och dess 

logistik anpassas till en ny infrastruktur. På basis av den empiriska studien kan påstås 

att anpassningen av ett evenemang till en ny infrastruktur uppnås med att skapa en 

organisation som kongruerar med infrastrukturen. För att kunna anpassas till en ny 

infrastruktur är planering och förhandsinformation ytterst viktigt. Utöver det är 

erfarenhet och kunskap väsentligt för att överföra ett evenemangskoncept till en ny 
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infrastruktur. Organisationen bör bestå av personer med kunskap om och erfarenhet av 

såväl evenemangets anda som infrastruktur. Samarbete mellan Helsingfors stad och 

Finlands Gymnastikförbund visade sig vara väsentligt för att effektivt kunna anpassa 

evenemanget till infrastrukturen.  

Den tredje forskningsfrågan var att undersöka hur evenemangslogistiken kan 

effektiveras. Resultaten i föreliggande avhandling visade att evenemangslogistikens 

effektivitet kan definieras med begreppen miljövänlighet, kostnadsmedvetenhet och 

kundtillfredsställelse. Grundläggande för effektivitet är att organisationen kongruerar 

med infrastrukturen, detta är den s.k. yttre effektiviteten. Den inre effektiviteten är de 

faktorer inom organisationen och infrastrukturen som inverkar på evenemangs-

logistikens effektivitet. Resultaten i avhandlingen visade att följande faktorer inom 

organisationen inverkar på effektiviteten: planering, förhandsinformation, samarbete, 

strategi, storlek, kunskap & erfarenhet och ansvarsfördelning. De faktorer inom 

infrastrukturen som inverkar på effektiviteten är: avstånd, läge, centrallager och 

trafiknätverk. För att effektivera evenemangslogistiken bör fokus läggas på dessa 

faktorer. Evenemangslogistikens effektivitet påverkar även organisationens prestation 

och mål. Av denna orsak är såväl den inre och yttre effektiviteten viktig för att kunna 

säkerställa en effektiv evenemangslogistik och följaktligen även säkerställa att 

evenemangets prestation förbättras och mål uppnås.  

6.1.1. Bidrag till teorin 

Utifrån den teoretiska delen och den empiriska studien utvecklades ett ramverk för hur 

evenemangslogistiken kan effektiveras. Ramverket bygger på och vidareutvecklar 

kontingensteorin inom ett nytt område och påvisar på så sätt kontingensteorins 

applicerbarhet inom evenemangslogistiken. Detta ramverk bidrar till teorin i och med 

att det dels definierar effektiviteten inom evenemangslogistiken och dels kartlägger de 

faktorer som påverkar evenmangslogistikens effektivitet. För att öka effektiviteten bör 

fokus läggas på de faktorer som inverkar på evenemangslogistikens effektivitet. 

6.1.2. Bidrag till evenemangslogistiken i praktiken 

Avhandlingens resultat bidrar även till evenemangslogistiken i praktiken. Pilotprojektet 

som genomförs av Finlands Gymnastikförbund, Helsingfors stad samt utbildnings- och 

kulturministeriet kan ses som en modell som bör eftersträvas av övriga 
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evenemangsarrangörer. Samarbete gynnar organisationens och intressenternas strategi 

och bidrar därför till effektivitet. 

Utöver det har organisationen genomfört grundliga förarbeten och utredningar som 

gynnar både Helsingfors stad och kommande evenemangsarrangörer. Hur denna 

evenemangsorganisation planerar evenemanget ger även perspektiv på bredden av 

planeringen och vad som krävs för genomföring av denna storleks evenemang. Den 

empiriska studien visade dessutom att fokus i framtiden bör läggas på slutrapporten 

och observation av föregående Gymnaestrada. Strukturen för slutrapporten bör 

definieras av den organisation som ansvarar för evenemanget. Med riktlinjer för 

rapporten säkerställs att all värdefull information förs vidare. Utöver det är observation 

ett ypperligt sätt att få insikt i evenemanget och dess planering. 

Enligt Jago m.fl. (2010) saknades praktiska tips och djupa perspektiv gällande 

verkställande av evenemang i nya miljöer. Denna avhandling har därför bidragit både 

till forskningen inom evenemangslogistiken och dess effektivitet och bidragit med 

praktiska tips och kunskap till kommande evenemang. 

6.2. Studiens kvalitet 

Den empiriska studien baserar sig på både intervjuer, aktionsforskning och analys av 

dokument. Respondenterna valdes på basis av deras kunskapsområde och roll i 

evenemanget.  Den empiriska studien baserades på den teoretiska referensramen som 

presenterades i kapitel 2. Därför var fokus inom intervjuerna på evenemangets 

organisation, infrastruktur, logistik och evenemangslogistikens effektivitet. 

Aktionsforskningen genomfördes som ett komplement till intervjuerna för att utöka 

förståelsen för organiseringen av evenemanget.  

Enligt Halldórsson och Aastrup (2003) definieras en kvalitativ studies kvalitet av 

trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet.  Dessa begrepp och deras anknytning till 

denna studie diskuteras närmare i de kommande styckena. 

Trovärdigheten uppnås då forskarens rekonstruktion av respondentens syn på 

verkligheten stämmer överens (Halldórsson & Aastrup, 2003). I detta fall var 

respondenterna medvetna om att studien utfördes till en avhandling vilket kan ha 

påverkat deras sätt att se på verkligheten. Detta har eventuellt lett till att 

respondenterna givit en för positiv bild av fallet och dess miljö. Däremot anser 
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Silverman (2011) att triangulering av data bidrar till studiens trovärdighet, eftersom 

tolkningar av en undersökningsmetod på så sätt kan bekräftas av en annan. I och med 

att den empiriska studien bestod av aktionsforskning, intervjuer och analys av 

dokument kan studien även klassas trovärdig.  

Överförbarhet handlar om till vilken grad studien kan dra generella slutsatser om 

verkligheten (Halldórsson & Aastrup, 2003). Inom kvalitativa studier är den analytiska 

överförbarheten den mest väsentliga. Den analytiska överförbarheten anger i vilken 

grad resultaten ur studien kan användas som riktgivare för vad som kan ske i andra 

situationer. (Fangen, 2005) I detta fall har en referensram skapas som anger vilka 

faktorer som inverkar på evenemangslogistikens effektivitet. Denna referensram kan 

även anpassas till övriga evenemang. Här bör betonas att en del av informationen i 

referensramen, t.ex. definition av effektivitet inom evenemangslogistiken baserar sig på 

Gymnaestradans arrangörers och samarbetspartners synvinkel.  

Pålitlighet går ut på att kunna återskapa studiens resultat genom att följa samma 

forskningsprocess som gjorts i fallstudien (Yin, 2003). Om studien upprepas skall även 

samma resultat och interpretationer kunna återskapas (Silverman, 2006). I detta fall 

har evenemangets storlek, art och miljö beskrivits väl för att klargöra vilken typ av 

evenemang det är frågan om. För att säkerställa rekonstruktionen av resultaten och 

interpretationer har både intervjuerna och mötena röstinspelats och transkriberats. 

Utöver det har studiens resultat skickats till alla respondenter för att säkerställa att 

inga feltolkningar uppstått. Alla respondenter godkände resultaten och därför gjordes 

inga ändringar.  

6.3. Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie undersökte hur Gymnaestradan lyckas anpassa evenemangets logistik 

och koncept till en ny infrastruktur. Planeringsfasen ger endast en viss inblick i hur 

evenemangsorganisationen lyckats anpassa evenemanget. Nästa steg skulle därför vara 

att undersöka evenemanget på efterhand och analysera hur verkställandet av 

evenemanget lyckades, både från arrangörernas, samarbetsparternas, Helsingfors stad 

och deltagarnas synvinkel. 

Helsingfors stad utför i detta fall en undersökning hur evenemanget ekonomiskt 

inverkar på Finland, vilket även ämnas anpassas på övriga evenemang. Därför skulle 

det vara intressant att undersöka vilken ekonomisk effekt evenemangen har på Finland. 
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Utöver det skulle även ett miljöcertifikat för evenemang vara ett aktkuellt 

forskningsämne. På vilka grunder erhåller evenemangen certifikat och vilka faktorer 

bör uppfyllas för att evenemang ska anses som miljövänligt. Vidare skulle även ett 

miljövänligt evenemangs bidrag till hållbarheten och Finlands miljö vara ett intressant 

ämne för fortsatt forskning.  
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APPENDIX 1 REDOVISNING FÖR RESPONDENTER OCH 
INTERVJUTILLFÄLLEN 

 

Nam n Roll inom  
ev enem anget

Organisation Kunskapsom råde T id Plats Längd Interv juns 
språk

Intervju-
guide

Jarmo Lehto
Transport-
ansvarig

Södra Finlands 
logistikserv ice 
(Etelä-Suomen 
logistiikkapalvelut)

Kännedom om 
ev enemangslogistik. 
Ansvarar för 
ev enemangets 
materialtransport. 

5.3.2015
kl. 14.00

Svenska 
Handelshögskolan 
i Tölö, Helsingfors

21min Finska Logistik

Maria Laakso
Huv ud-
sekreterare

Finlands 
Gymnastikförbund

Kännedom om 
ev enemangs-
organisationen. 
Ansvarar för  
ledningen av  
ev enemanget. 

9.3.2015
kl. 12.00

Respondentens 
kontor i Vallgård, 

Helsingfors
53min Finska Organisation

Esa Sauvola Trafikgranskare
Helsingfors 
Regionstrafik (HRT)

Kännedom om 
infrastruktur och 
ev enemangslogistik. 
Ansvarar för 
ev enemangets 
persontransport.

10.3.2015
kl. 9.00

Respondentens 
kontor i Böle, 

Helsingfors
38min Finska Logistik

Mikko Kiv elä &
Mikko Helvelahti

Projektledare
& försäljnings-
chef

Niemi Oy

Kännedom om 
infrastruktur och 
ev enemangslogistik. 
Ansvarar för 
ev enemangets 
materialtransport.

10.3.2015
kl. 12.30

Respondentens 
kontor i Kånala, 

Helsingfors
1h 8min Finska Logistik

Saija Suominen Projektledare
Finlands 
Gymnastikförbund 
och Helsingfors stad

Kännedom om 
ev enemangs-
organisationen. 
Gemensam arbetare 
för Helsingfors stad 
och Finlands 
Gy mnastikförbund

12.3.2015
kl. 9.30

Svenska 
Handelshögskolan 
i Tölö, Helsingfors

1h 3min Finska Organisation

Kirsi Hänninen
Logistik-
ansvarig

Finlands 
Gymnastikförbund

Kännedom om 
infrastruktur och 
logistik. 
Ansvarar för 
ev enemangets 
logistikplanering.

17 .3.2015
kl. 9.00

Respondentens 
kontor i Vallgård, 

Helsingfors
34min Finska Logistik

Ulla Knus

Ordförande för 
infrastruktur-
enheten inom 
organisationen

Helsingfors stad

Kännedom om 
ev enemangsorganisa
tionen. 
Ansvarar för 
idrottsv erket och 
representerar 
Helsingfors stad. 

30.3.2015
kl. 11 .00

Respondentens 
kontor i Tölö, 

Helsingfors
1h 9min Sv enska Organisation
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APPENDIX 2 INTERVJUGUIDE: LOGISTIK  

1. Allmänna frågor 

1.1. Är det okej att banda in diskussionen?  

1.2. Får jag använd ditt namn i min avhandling?  

1.3. Arbetsuppgift/titel? 

1.4. Vad är din roll och ditt ansvarsområde i evenemanget?  

 

1. Frågor om infrastrukturen 

1.1. Vilka delar av infrastrukturen är viktiga för detta evenemang? 

1.2. Vilka krav ställer evenemanget på infrastrukturen?  

1.3. Vilka problemområden har Helsingfors infrastruktur?  

1.4. Har det investerats i Helsingfors infrastruktur för detta evenemang? 

1.5. Har ni varit tvungna att begränsa evenemangets koncept på grund av 

infrastrukturen?  

1.6. Hurdan effekt har evenemanget på dess infrastruktur? (positiva eller negativa)  

 

2. Frågor om evenemangslogistiken 

2.1. Vilka logistiska aktiviteter består Gymnaestradans evenemangslogistik av? 

2.2. Vad är evenemangets logistiska mål?  

2.3. Vilken är enligt dig den största utmaningen gällande Gymnaestradans logistik?  

2.4. På vilket sätt påverkar Helsingfors miljö på evenemanget?  
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3. Frågor om effektivitet 

3.1. Hur skulle du definiera effektivit inom evenemangslogistiken? 

3.2. Vilka faktorer påverkar evenemangslogistikens effektivitet? 

3.3. Hur skulle evenemangslogistikens effektivitet förbättras? 

 

4. Till slut... 

4.1. Vill du tillägga något om ämnet? 
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APPENDIX 3 INTERVJUGUIDE: LOGISTIK (ÖVERSATT TILL FINSKA) 

5. Yleisiä kysymyksiä 

1.1. Onko ok jos nauhoitan tämän keskustelun? 

1.2. Saanko käytää nimeäsi gradussani?  

1.3. Työtehtävä/titteli: 

1.4. Mikä on roolisi ja vastuu-aluesi Gymnaestrada-tapahtumassa? 

1.5. Mikä on teidän tavoite? 

 

2. Kysymyksiä infrastruktuurista 

2.1. Mitkä infrastruktuurin osa-alueet ovat tälle tapahtumalle tärkeitä? 

2.2. Mitä vaatimuksia tapahtuma asettaa infrastruktuurille?  

2.3. Löytyykö ongelma-aluieta Helsingin infrastruktuurissa?  

2.4. Onko Helsingin infrastruktuuriin investoitu tätä projektia varten? 

2.5. Onko tapahtuman konseptia jouduttu rajoittamaan infrastruktuurin takia?  

2.6. Millaisia vaikutuksia tapahtumalla on infrastruktuuriin? (negatiivisa tai 

positiivia)  

 

3. Kysymyksiä tapahtumalogistiikasta 

3.1. Mistä logistisista aktiviteeteista Gymnaestradan tapahtumalogistiikka 

koostuu?  

3.2. Mikä ovat logistiset tavoitteet?  

3.3. Mikä on mielestäsi suurin haaste liittyen Gymnaestradan logistiikkaan? 

3.4. Miten Helsinki vaikuttaa ympäristönä tämän tapahtuman logistiikkaan?  

 

4. Kysymyksiä tehokkuudesta 

4.1. Miten määrittelisit tehokkuuden tapahtumalogistiikassa? 

4.2. Mitkä tekijät vaikuttavat tapahtumalogistiikan tehokkuuteen? 
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4.3. Miten tapahtumalogistiikan tehokkuutta voitaisiin parantaa? 

5. Lopuksi vielä... 

5.1. Haluaisitko lisätä jotain aiheesta? 
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APPENDIX 4 INTERVJUGUIDE: ORGANISATION  

1. Allmänna frågor 

1.1. Är det okej att banda in diskussionen?  

1.2. Får jag använd ditt namn i min avhandling?  

1.3. Arbetsuppgift/titel? 

1.4. Vad är din roll och ditt ansvarsområde i evenemanget?  

 

2. Frågor om organisationen 

2.1. När grundades Gymnaestrada organisationen?  

2.2. Hurdant samarbete har ni med föregående organisation?  

2.3. Vad har organisationen för samarbetspartners?  

2.4. Vad är Helsingfors stads roll i evenemanget?  

2.5. Vad är HRT:s roll i evenemanget? 

2.6. Hur är organisationen uppbyggd (hierarki, ansvarsområden)? 

2.7. Vilka ansvarsområden är organisationen uppdelad i? 

2.9. Vad är organisationens mission? 

2.10. Vad är organisationens vision? 

2.11. Vad är organisationens mål? 

2.12. Vad är organisationens strategi (för att uppnå målen)? 

2.13. Vilken är organisationens största utmaning?  

2.14. När inleddes planeringen av evenemanget?  

2.15. Vilken är den största utmaningen vid planeringen av evenemanget?  
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3. Frågor om infrastrukturen  

3.1. Vilka delar av infrastrukturen är viktiga för detta evenemang?  

3.2. Hur har organisationen anpassats till infrastrukturen?  

3.3. Vilka krav ställer evenemanget på infrastrukturen?  

3.4. Vilka problemområden har Helsingfors infrastruktur?  

3.5. Har det investerats i Helsingfors infrastruktur för detta evenemang? 

3.6. Har ni varit tvungna att begränsa evenemangets koncept på grund av 

infrastrukturen?  

3.7. På vilket sätt har Helsingfors infrastruktur beaktats då organisationen 

grundats?  

3.8. Hurdan effekt har evenemanget på dess infrastruktur? (positiva eller negativa)  

 

4. Frågor om evenemangslogistiken 

4.1. Hur fördelar sig de logistiska uppgifterna inom organisationen 

(ansvarspersoner, ansvarsområden, etc.)?  

4.2. Vilka logistiska aktiviteter består Gymnaestradans evenemangslogistik av?  

4.3. Vad är evenemangets logistiska mål?  

4.4. Vilket är enligt dig den största utmaningen inom Gymnaestradans logistik? 

4.5. Hur inverkar Helsingfors infrastruktur på evenemangets logistik?  

 

5. Frågor om effektivitet 

5.1. Hur skulle du definiera effektivit inom evenemangslogistiken? 



93 

 

5.2. Vilka faktorer påverkar evenemangslogistikens effektivitet? 

5.3. Hur skulle evenemangslogistikens effektivitet förbättras 

 

6. Till slut... 

6.1. Vill du lägga till något om ämnet? 

 



94 

 

APPENDIX 5 INTERVJUGUIDE: ORGANISATION (ÖVERSATT TILL 

FINSKA) 

1. Yleisiä kysymyksiä 

1.1. Onko kysyttävää tässä vaiheessa? 

1.2. Onko ok jos nauhoitan tämän keskustelun? 

1.3. Saanko käyttää nimeäsi gradussani?  

1.4. Työtehtävä/titteli: 

1.5. Mikä on roolisi ja vastuu-alue Gymnaestrada-tapahtumassa? 

 

2. Kysymyksiä organisaatiosta 

2.1. Milloin Gymnaestradan organisaatiota perustettiin? 

2.2. Millainen yhteistyö teillä on edellisen Gymnaestradan organisaation kanssa? 

2.3. Mitä yhteistyökumppaneita organisaatiolla on? 

2.4. Mikä on Helsingin kaupungin osuus tapahtumassa? 

2.5. Mikä on HSL:n osuus tapahtumassa? 

2.6. Mistä organisaatio koostuu? (hierarkia, vastuualueet) 

2.7. Mihin vastuualueisiin organisaatio on jaettu? 

2.9. Mikä on organisaation missio? 

2.10. Mikä on organisaation visio? 

2.11. Mikä on organisaation tavoite? 

2.12. Mikä on organisaation strategia (saavuttaakseen taivotteensa)? 

2.13. Mikä on organisaation suurin haaste? 
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2.14. Milloin tapahtuman suunnittelu alkoi? 

2.15. Mikä on suurin haaste tapahtuman suunnittelussa? 

 

3. Kysymyksiä infrastruktuurista 

3.1. Mitkä infrastruktuurin osa-alueet ovat tälle tapahtumalle tärkeitä? 

3.2. Miten organisaatiota on sopeutettu infrastruktuuriin? 

3.3. Mitä vaatimuksia tapahtuma asettaa infrastruktuurille?  

3.4. Löytyykö ongelma-aluieta Helsingin infrastruktuurissa?  

3.5. Onko Helsingin infrastruktuuriin investoitu tätä projektia varten? 

3.6. Onko tapahtuman konseptia jouduttu rajoittamaan infrastruktuurin takia?  

3.7. Miten Helsingin infrastruktuuria on otettu huomioon organisaation 

perustamisessa? 

3.8. Millaisia vaikutuksia tapahtumalla on infrastruktuuriin? (negatiivisa tai 

positiivia)  

 

4. Kysymyksiä tapahtumalogistiikasta 

4.1. Miten logistiikan tehtävät jakautuvat organisaatiossa (vastuuhenkilöiden 

määrä, osa-alueet, etc.) ? 

4.2. Mistä logistisista aktiviteeteista Gymnaestradan tapahtumalogistiikka 

koostuu?  

4.3. Mikä ovat logistiset tavoitteet?  

4.4. Mikä on mielestäsi suurin haaste liittyen Gymnaestradan logistiikkaan? 

4.5. Miten Helsingin infrastruktuuri vaikuttaa tämän tapahtuman logistiikkaan? 
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5. Kysymyksiä tehokkuudesta 

5.1. Miten määrittelisit tehokkuuden tapahtumalogistiikassa? 

5.2. Mitkä tekijät vaikuttavat tapahtumalogistiikan tehokkuuteen? 

5.3. Miten tapahtumalogistiikan tehokkuutta voitaisiin parantaa? 

 

6. Lopuksi vielä... 

6.1. Haluaisitko lisätä jotain aiheesta? 


