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Sammanfattning 
Piteå Summer Games är en av de största internationella fotbollsturneringarna för 
barn och ungdomar i Europa och den näst största i Sverige. Turneringen har spelats 
årligen sedan starten 1990. För att turneringen ska kunna genomföras krävs idag 
1650 ideellt arbetande funktionärer inom olika ansvarsgrupper. En av dessa 
ansvarsgrupper, värdgruppen, tar hand om de utländska lagen som besöker 
turneringen. De senaste åren har gruppen, till och från, haft svårt att få ihop 
tillräckligt med lagvärdar för att nå Piteå Summer Games strävan efter att varje 
lagvärd endast ska behöva ta hand om ett lag och dessutom inneha 
språkkompetens som matchar lagets. För att stärka organisationen kring 
lagvärdarna ska en lagvärdsutbildning  startas under 2014 under ledning av två 
utbildningsansvariga som själva deltagit i värdgruppen under flera år. Syftet med 
denna uppsats är att utveckla ett koncept som Piteå Summer Games kommande 
lagvärdsutbildning kan använda sig av för att stötta Piteå Summer Games lagvärdar 
att bli goda producenter för sin egen och de utländska lagens upplevelser under 
turneringen. 
  
Upplevelseproduktionsperspektivet i uppsatsen bottnar i den förkunskap jag själv 
har i ämnet kombinerat med resultatet av insamlad empiri. Utifrån detta drogs 
slutsatser om att plats, interaktion och värdskap har betydelse för lagvärdens 
upplevelse av Piteå Summer Games. Förhoppningen är att lagvärdsutbildningen, 
med hjälp av den utvecklade konceptmodellen, ska kunna vara ett stöd i att 
lagvärdarna utvecklas till goda producenter för sina egna och lagens upplevelse 
under Piteå Summer Games. Genom att ge lagvärdarna en möjlighet att tänka på 
hur de kan förbättra sina egna och lagens upplevelse av Piteå Summer Games finns 
också en möjlighet att denna modell kan bidra till att såväl lagvärdar som lag vill 
återkomma till turneringen fler år.   
  
Nyckelord: Fotbollsturnering, Piteå Summer Games, lagvärd, lagvärdsutbildning, 
utbildning, upplevelserum, värdskap 
 



 
 

Abstract 
Piteå Summer Games is one of the largest international football tournaments for 
youths and children in Europe and the second largest in Sweden. The tournament 
has been played every year since the start in 1990. At present, 1650 non-profit 
volunteers spread out over different responsibility groups are needed to make the 
tournament happen. One of these is the host group, in charge of guiding the teams 
from non-Scandinavian countries. The last few years it has been difficult to fulfill 
the tournament goal that every team host should take care of no more than one 
team, and that they should have the language competence to interact with the 
members of the team in their native language. An education, with start in 2014, is 
being set up for the team hosts in order to improve the organization around them. 
The education will be conducted by two previous hosts with many years of 
experience within the tournament. The purpose of this essay is to develop a 
concept for Piteå Summer Games and their coming team host education, which can 
be used to help the tournament hosts with their aim of creating a good tournament 
experience, both for the foreign teams and themselves. 
 
The essay’s experience production perspective is based on my own prior 
knowledge of the subject, combined with the results of gathered empirical 
research. From this, it was concluded that location, interaction and hostmanship is 
of great importance for the overall experience of the team hosts during Piteå 
Summer Games. Hopefully, the host education, together with the concept model, 
will help the team hosts to create a good experience of the tournament for 
themselves and the visiting teams. By giving the team hosts the possibility to 
actively enhance their own, as well as the teams’ experiences of Piteå Summer 
Games, there is the possibility that this concept model will contribute to the return 
to the tournament of both team hosts and foreign teams. 
 
Keywords: Football tournament, Piteå Summer Games, team host, team host 
education, education, experience room, hostmanship 
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till denna uppsats. Från mitt val att skriva om just 
detta ämne kopplas sedan den röda tråden från upplevesesamhället till Piteå Summer 
Games lagvärdsutbildning. Detta mynnar ut i problemområdet, syftet och forskarfrågorna.  
  
 
Denna uppsats skrivs som examensarbete på filosofie kandidatnivå, 180 högskolepoäng, 
på Upplevelseproduktionsprogrammet vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), 
Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå.  
 
Upplevelseproduktionsprogrammet är en treårig utbildning som tillhandahålls av Luleå 
Tekniska Universitet, via Institutionen för konst, kommunikation och lärande i Piteå. 
Efter tre års studier kan studenten ta ut en filosofie kandidatexamen. Huvudområdet 
upplevelseproduktion definieras av Luleå tekniska universitet (2012) tillsammans med 
filosofiska fakultetsnämnden som: 
"Upplevelseproduktion som huvudområde handlar om att utifrån ett kundperspektiv 
producera erbjudanden inom upplevelseindustrin. Upplevelseproduktion baseras på att 
kombinera processer och metoder för kommersiell produktion av meningsskapande och 
berikande upplevelser med kunskap om upplevelse som fenomen, som mänskligt behov och 
som kommersiell produkt" (Luleå tekniska universitet, 2012, Dnr 1027-12). 
 
Att jag sökte till Upplevelseproduktionsprogrammet från första början hade mycket att 
göra med den inspiration jag fått av att ha haft praktik samt varit involverad i 
fotbollsturneringen Piteå Summer Games som bland annat värd för de utländska lagen. 
Jag har även erfarenhet i ämnet idrottsevenemang från projektarbetet under tredje året 
på gymnasiet där jag och två andra arrangerade en egen fotbollsturnering. Från dessa 
erfarenheter har jag sett att det, för att kunna skapa ett bra evenemang, behövs många 
olika byggstenar. Dessa representerar allt från detaljer som exempelvis att laminera 
informationsskyltar, till stora och mer synliga saker så som att skapa spelschema. Var 
och en av byggstenarna har varierande funktion och är inblandade i olika delar av 
processen, men där alla behövs för att evenemanget ska bli lyckat och ge alla inblandade 
en bra upplevelse. Att lägga till eller ta bort någon av byggstenarna påverkar 
helhetsupplevelsen på ett för mig väldigt fascinerande sätt och just detta har varit en 
stor drivkraft för mig under min universitetsutbildnings gång att lära mig mer om.  
 
Detta har gjort att jag står här idag. Efter att ha studerat Upplevelseproduktion i snart 
tre år inser jag att jag än idag har ett stort intresse för området idrottsevenemang och 
hur arrangemanget kring det påverkar de inblandade. Då det varje år genomförs 
idrottsevenemang av varierande storlek runt om i världen ser jag en potential i att bidra 
med forskning i området för att kunna bidra till dess utveckling. Därför vände jag mig till 
Piteå Summer Games när det var dags att välja ämne för examensarbetet. 
Från verksamhetsansvarige Kjell-Anders Johansson fick jag höra att de under 2014 
kommer införa en lagvärdsutbildning som ska ge lagvärdarna en grundligare kunskap 
inför turneringen än vad som givits tidigare. Piteå Summer Games mål med denna är att 
få så många av lagvärdarna som möjligt att fortsätta vara lagvärd under flera år. Då det 
tidigare inte förekommit någon utbildning för lagvärdarna undrade därför Kjell-Anders 
om jag skulle vilja bidra med mitt kunnande inom upplevelseproduktion för att se hur 
utbildningen, ur ett upplevelseproduktionsperspektiv, kunde stärka lagvärdarnas och i 
slutändan även de utländska lagens upplevelse under turneringen. Denna forskning 
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kanske inte är direkt överförbar på andra turneringar, men förhoppningsvis kan den 
vara väl så användbar för Piteå Summer Games. 

1.1 Bakgrund 
I följande kapitel kommer jag att beskriva upplevelsesamhället och upplevelseekonomin vilket allt 
eftersom länkas samman med Piteå Summer Games lagvärdsutbildning. Detta kommer leda fram 
till problemområdet. 

 
1.1.1 Upplevelsesamhället och upplevelseekonomin 
Att skapa upplevelser för att tjäna pengar är ett av de äldsta yrken som finns (Boswijk et. 
al., 2012). Upplevelser har alltid funnits men de har under senare år fått en allt större 
roll både för den enskilda människan (Pine & Gilmore, 2011) och i samhället som helhet 
(Wahlström, 2002). Människor upplever flertalet saker varje dag, men trots detta är det 
få av dessa upplevelser som människor kommer ihåg. Huruvida upplevelserna är 
kommersiella eller ej är inte den viktigaste faktorn för att de ska vara minnesvärda 
(Boswijk et. al., 2012) men inom upplevelseproduktion är det en kombination av 
kommersialism och minnesvärdhet som definierar begreppet (Pine & Gilmore, 2011). 
Inom upplevelseekonomin används olika benämningar för den som tar del av en 
upplevelse. Exempelvis kallar Pine och Gilmore (2011) den deltagande för 
rollinnehavare eller gäst. Även Gunnarsson och Blohm (2008) talar om gäster medan 
Mossberg (2003) använder uttrycket kund. Mossberg beskriver därför en upplevelse 
som en kommersiell vara eller tjänst som ett företag erbjuder som i sin tur konsumeras 
av en kund och där kundens upplevelse påverkas av såväl inre som yttre faktorer. De 
inre baseras på kundens tidigare erfarenhet, upplevelser, tankar och känslor medan de 
yttre påverkas av de olika delarna av upplevelsen såsom personal, miljö eller andra 
kunder (Mossberg, 2003). Pine och Gilmore (2011) menar att målet med upplevelsen är 
att den ska engagera och väcka känslor hos gästen. Då de inre faktorerna skiljer från 
person till person kan två personer inte uppleva något på exakt samma sätt (Pine & 
Gilmore, 2011). 
 
Enligt Jensen (1999) kunde 1900-talets materialistiska västerländska samhälle delas 
upp i två delar där den första delen av 1900-talet präglades av industrisamhället och 
den senare delen av informationssamhället. Jensen (1999) menade att samhället efter 
industri- och informationssamhället, drömsamhället, som pågått under 2000-talet, 
skulle börja avvika från att vara fullt lika materialistiskt och allt eftersom istället värdera 
skapandet av känslor. Detta är en trend som framtidsforskaren Alvin Toffler (1990) 
förutsåg redan på 1970-talet. Toffler (ibid.) beskriver att det framtida samhället skulle 
innebära annorlunda krav på produkter än dåtidens materiella samhälle. Han menade, 
liksom Jensen (1999) att människor skulle sätta ett allt högre värde på meningsfullhet 
och att tillgodose sina psykologiska behov. Service och tjänster var grundläggande i det 
kommande samhället och skulle paketeras som en produkt (Toffler, 1990).  Utifrån detta 
förutspådde Toffler (1990) att upplevelseindustrin eller "psyche-service industries" 
skulle växa fram då allt fler produkter i samhället behövde använda sig av immateriella 
och psykologiska värden för att locka till sig kunder. Genom att tillverka produkter som 
genom servicen skapar en upplevelse menade Toffler (ibid.) att människor skulle kunna 
uppnå meningsfullhet i användandet av varor och tjänster. Kunskap inom 
upplevelseindustrin såg han däremot inte var en självklarhet, varför han ansåg att 
utbildning skulle vara nödvändigt för att sprida kunskap inom industrin och bidra till 
dess utveckling (Toffler, 1990). 



3 
 

 
Enligt Pine och Gilmore (2011) utvecklas drömsamhället parallellt med det nuvarande 
samhället. Wahlström (2002) menar att det finns flera namn på det nuvarande 
samhället, drömsamhället, tjänstesamhället, informationssamhället eller som han och 
många med honom väljer att kalla det - upplevelsesamhället. En av de som väljer att 
kalla det för upplevelsesamhälle är jag, eftersom det är upplevelser jag är utbildad att 
arbeta med. Pine och Gilmore (2011) talar inte längre om en upplevelseindustri, utan 
snarare om en upplevelseekonomi. Enligt dem har denna utvecklats utifrån 
tjänsteekonomin där tjänster var skräddarsydda och odifferentierade till en ekonomi 
där det personliga är i centrum. Denna nya ekonomi ställer krav på att det som erbjuds 
inte bara ska skapa känslor utan även vara minnesvärt och engagerande (Pine & 
Gilmore, 2011). Mossberg (2003) menar att det inte är företagen eller producenterna 
som skapar upplevelserna, utan snarare kunden då det är inom denna som upplevelsen 
äger rum.  
 
I början på 2000-talet inledde Stiftelsen för kunskap- och kompetensutveckling (KK-
stiftelsen) en satsning för att öka den ekonomiska tillväxten för upplevelseindustrin i 
Sverige genom att definiera de branscher som ingick, samt skapa mötesplatser för dessa. 
De definierade femton branscher som ansågs tillhöra upplevelseindustrin däribland 
återfanns exempelvis konst, måltid och turism/besöksnäring (Algotson & Daal, 2007). 
Idrott var inte en av dessa branscher (Tomson, 2011). Wahlström (2002) ser däremot 
att idrotten kan bidra till upplevelsesamhället genom dess koppling till exempelvis 
besöksnäring. Berridge (2007) nämner att det är möjligt att mäta ett idrottsevenemangs 
påverkan på det område där evenemanget genomförs genom att kolla på bland annat 
hur fulla hotellen är under tiden eller vad de besökande lägger pengar på. Ett exempel 
på idrottsevenemang som bidrar till besöksnäringen är fotbollsturneringen Piteå 
Summer Games då den bidrar med ett syfte till varför människor besöker Piteå. Piteå 
Summer Games stod 2012 för 12,5% av turismens omsättning i Piteå (Bogren Dalberg, 
2013). Idrottens koppling till turism/besöksnäringen diskuteras även av exempelvis Sun 
et. al. (2013) som menar att effekterna av att ett idrottsevenemang genomförs inte 
nödvändigtvis blir stora eller håller i sig.  

1.1.2 Upplevelseproduktion 
För att producera en upplevelse inom upplevelseekonomin beskriver Gelter (2006) en 
modell med fem områden som bidrar till produktionen: upplevelsesamhället i stort som 
sätter förutsättningar för samtliga övriga områden, upplevelseproducenten, 
upplevelseproduktionen, upplevelseerbjudandet och gästens upplevelse.  Gelter (ibid.) 
menar att en upplevelse bygger på att upplevelseproducenten, genom en kombination 
av kunskaper, teorier och modeller inom upplevelseekonomin och 
upplevelseproduktion kombinerar dessa delar för att skapa en helhet. Denna helhet kan 
utvecklas inom ramarna för en modell som Gelter (ibid.) kallar för Total Experience 
Management (TEM) (Gelter, 2006).  
 
Iscensättningen av en upplevelse beskriver Pine och Gilmore (2011) genom att beskriva 
arbetet med upplevelsen som en teater där samtliga inblandade i produktion och 
genomförande av en upplevelse har en förutbestämd roll. Scenen blir deras arbetsplats 
och det för kunden synliga området (Pine & Gilmore, 2011).  Det synliga området finns 
även i servuctionsystemet (Mossberg, 2003). Mossberg (2003) beskriver detta utifrån 
Bateson (1995) och menar att servuctionsystemet är ett ramverk gällande helheten för 
servicemöten och det innefattar ett område som inte syns för kunden och ett område, 
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där kunden konsumerar sin upplevelse. Det som sker i det osynliga rummet påverkar 
det som sker i det synliga rummet. Om det synliga och det osynliga rummet inte 
synkroniserar riskerar upplevelsen att försämras för kunden (ibid.). Mossberg (2003) 
beskriver att det är i servuctionsystemet som kundens helhetsupplevelse skapas. Det 
centrala i detta system ligger i de möten som uppstår mellan såväl kunder som personal 
och det rum som upplevelsen tar plats i. Det synliga området, scenen, liknar även det 
Mossberg (ibid.) kallar för upplevelserummet. Det är den fysiska omgivning i vilken en 
tjänst skapas, levereras och även där kunden tar del av upplevelsen. Mossbergs (ibid.) 
upplevelserum är utvecklat från något som kallas för "servicescape", som en forskare vid 
namn Bitner utvecklat 1992. Mossberg (ibid.) menar att en helhetsupplevelse skapas i 
samspel mellan flera olika delar så som exempelvis personal och omgivning. För att 
upplevelsen ska bli positiv är det viktigt att samtliga delar av upplevelsen harmoniserar 
med varandra (Boswijk et. al., 2012; Pine & Gilmore, 2011). Det är dock inte bara de 
yttre faktorerna som påverkar kundens uppfattning om upplevelsen utan även de inre 
med kundens bakgrund, med tankar, känslor och åsikter (Mossberg, 2003).  
 
Pine och Gilmore (2011) diskuterar de olika aspekterna som är viktiga att ha i åtanke i 
skapandet av upplevelser i sin beskrivning av modellen "Experience realms". De nämner 
att det är det viktigt att tänka på hur aktiv gästen ska vara i produktionen (passiv eller 
aktiv) samt på vilket sätt gästen ska vara engagerad och förhålla sig till det hela 
(absorberande eller fördjupande). Utifrån detta menar Pine och Gilmore (ibid.) att det 
går att urskilja fyra sfärer inom vilka upplevelser kan skapas och göras personliga. Dessa 
är utbildning (educational), eskapism (escapist), underhållning (entertainment) och 
estetik (esthetic) vidare kallat de 4E:na. En kombination mellan en eller flera av dessa 
sfärer gör att gästen lättare kan engageras i upplevelsen och om samtliga fyra 
kombineras uppstår en sweet-spot inom vilken gästen är totalt engagerad och kan 
tillgodogöra sig upplevelsen på ett bra sätt (Pine & Gilmore, 2011). 
 
Mossberg (2003) beskriver att människor allt oftare inte bara passivt tittar på, utan 
även själva deltar i produktionen av en upplevelse, något Boswijk et. al. (2012) beskriver 
djupare. Boswijk et. al. (ibid.) menar att den tidiga upplevelseproduktionen gjordes av 
upplevelseproducenten medan det nu är allt vanligare att kunden är med i produktionen 
tillsammans med producenten, så kallat co-kreation och andra generationens 
upplevelse. Det finns även en tredje generationens upplevelse, inom vilken det är 
kunden som själv är producent för sin egen upplevelse (Boswijk et. al., 2012). Boswijk et. 
al. (2012) nämner även tio principer som kan användas för att designa upplevelser. 
Dessa designprinciper har de modifierat från Pine och Gilmore (ibid.). Bland annat 
menar Boswijk et. al. (ibid.) att det är viktigt att tematisera upplevelsen, att upplevelsen 
är genuin och att den använder sig av de olika sinnena. För att på ett tydligt sätt 
tematisera och differentiera upplevelser går det att använda sig av storytelling 
(Mossberg & Nissen Johansen, 2006). Storytelling innebär kortfattat att en historia eller 
berättelse används för att skapa en känsla kring något (ibid.). Jensen (1999) beskriver 
att historier idag är ett värdefullt råmaterial som använts i åratal och även i framtiden 
kommer vara betydelsefullt. Förutom förmågan att bidra till tematiseringen av 
upplevelser, kan storytelling användas för att stärka ett varumärke, förstärka ett 
erbjudande eller stärka gemenskapen inom organisationer eller företag (Mossberg & 
Nissen Johansen, 2006). Ett viktigt inslag i storytelling är att historien framförs på ett 
trovärdigt sätt som skapar känslor (Simmons, 2006). Även stimulering av de olika 
sinnesintrycken, som syn, lukt, hörsel, känsel och smak, kan skapa känslor (Boswijk et. 
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al., 2012). Därav påverkas även upplevelsen av en produkt, vara eller tjänst till stor del 
av vilka sinnen som stimuleras i mötet med den (Hultén et. al., 2011). Genom att 
fokusera på att stimulera de fem sinnena i skapandet av en produkt, vara eller tjänst och 
genom dessa beröra kunden på ett djupare plan, menar Hultén et. al., (2011) att det går 
att skapa en sinnesupplevelse.  
 
De som står för mötet inom upplevelserna kallar Gunnarsson och Blohm (2008) för 
värdskapare och de spelar stor roll i hur gästen ser på upplevelsen. De ska, genom att 
vara välkomnande, ge gästen en inre upplevelse (Gunnarsson & Blohm, 2008). Vad som i 
slutändan blir ett bra möte avgörs inte bara genom vad som sägs utan även hur det sägs 
och hur kroppsspråket på den som säger det ser ut (Mossberg, 2003). Gunnarsson och 
Blohm (2008) menar att den som utför värdskapet, värdskaparen, ska göra det för att 
den är sig själv genom det och de beskriver att det finns flera saker som utmärker en 
värdskapare. Grunden är att den tycker om att tjäna andra genom sitt värdskap. 
Värdskaparna ser också sin egen roll i helheten, tar ansvar för den roll de spelar i den 
och är omtänksam om sin omgivning. Dialogen med gästen, där de både talar och 
lyssnar, är viktigt och de strävar ständigt efter att skaffa ny kunskap som kan bidra till 
mötet (Gunnarsson & Blohm, 2008).  

1.1.3 Evenemang 
Nationalencyklopedin (Evenemang, u.å.) beskriver ett evenemang som en organiserad 
händelse av stor karaktär som kan involvera exempelvis kultur eller idrott. Berridge 
(2007) menar att evenemang är ett svårdefinierat begrepp men säger att det måste vara 
organiserat och att det måste finnas en tanke bakom det. Enligt Van der Wagen och 
Carlos (2005) går det att kategorisera ett evenemang efter sin inriktning i kategorierna 
underhållning, marknadsföring, kongresser, festivaler, familjehögtider, välgörenhet 
samt diverse övriga evenemang. Evenemanget kan, förutom att kategoriseras efter 
inriktning, även kategoriseras baserat på storlek. Dessa, menar Van der Wagen och 
Carlos (ibid.) är:  

 "Mega-events" - evenemang som olympiska spelen som kan engagera hela 
nationer. 

 "Regional events" - evenemang med syfte att positionera sin destination genom 
evenemang som Mardi Gras och Kentucky Derby. 

 "Major events" - evenemang som högtidsevenemang eller kongresser som kan 
locka deltagare såväl lokalt som internationellt. 

 "Minor events" - evenemang som arrangeras årligen eller som engångsföreteelse 
i en stad, regionalt eller nationellt som exempelvis prisutdelningar, mässor eller 
idrottsevenemang (Van der Wagen & Carlos, 2005). 

En typ av idrottsevenemang är fotbollsturneringar för barn- och ungdomar (ibid.). 

1.1.4 Barn- och ungdomsfotboll 
2012 var fotboll den idrott i Sverige som hade flest medlemmar (Riksidrottsförbundet, 
2013). Bland barn och ungdomar mellan 6 och 25 år var det den även den populäraste 
idrotten att tävla inom (ibid.). Enligt boken Fotbollens spela, lek och lär (2010) definition 
spelas barn - och ungdomsfotboll upp till nitton års ålder i Sverige och tonvikten för 
dessa ligger på möjlighet att få delta oavsett livsvillkor samt att det ska vara kul att spela 
fotboll. Att tävla inom barn- och ungdomsfotbollen går att göra via exempelvis 
fotbollsturneringar (Fotbollens spela, lek och lär, 2010). Johansson (2014b) beskriver 
att det i världen finns flera fotbollsturneringar som riktar sig till barn och ungdomar 
varav somliga är turneringar där de deltagande lagen måste bli utvalda och inbjudna för 
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att få delta och somliga är turneringar där det fritt för de lag som vill att anmäla sig utan 
att bli specifikt utvalda eller inbjudna till. Det första alternativet för att turneringen 
kräver en viss kvalitet av sina deltagande lag. Enligt Johansson (ibid.) återfinns de, till 
lagantal, största internationella fotbollsturneringarna för barn och ungdomar i världen, i 
Norden. Gothia cup i Sverige på cirka 1600 lag per år (Gothia Cup, 2014), Norway Cup i 
Norge på drygt 1400 lag (Norway Cup, u.å.), Dana Cup i Danmark på drygt 900 lag per år 
(Dana Cup, u.å.), Helsinki Cup i Finland på drygt 800 lag (Helsinki Cup, u.å.) och Piteå 
Summer Games på drygt 800 lag (Johansson, 2014b).  

1.1.5 Piteå Summer Games 

Piteå Summer Games är en fotbollsturnering för barn och ungdomar mellan 8-16 år som 
spelas i Piteå, Sverige (Johansson, 2014b). Turneringen spelades för första gången 1990 
och då deltog 169 lag från tre olika nationer (Piteå Summer Games, "PSG:s historia så 
här långt", u.å.) och den har sedan dess växt till att under turneringen 2013 ha 811 
deltagande lag från nitton nationer (Johansson, 2014a). Detta gör att turneringen idag 
räknas som Sveriges näst största turnering och den femte största i Europa (Piteå 
Summer Games, "PSG:s historia så här långt", u.å.). Piteå Summer Games ägs av 
idrottsföreningarna Piteå IF, 60%, och Öjeby IF, 40% (Bogren Dalberg, 2013). Utöver 
dessa två föreningar kopplas flera samarbetsföreningar in i form av idrottsföreningar 
och domarklubbar (ibid.), för att bidra med exempelvis planer, logi, mat och domare 
(Johansson, 2014b). Johansson (2014b) beskriver att organisationen omfattar en 
styrelse om sju personer med beslutanderätt från Piteå IF och Öjeby IF, utöver dessa 
deltar ytterligare åtta personer på styrelsemöten, men dessa är ej beslutande. Flertalet 
av deltagarna på styrelsemötena är ledare i någon av de olika arbetsgrupperna inom 
organisationen. Arbetsgrupperna är elva till antalet och jobbar med områdena fest och 
arr, logi, mat, värdar eller guider, ekonomi, tävling, kiosk, transport, service, information 
och incheckning (Johansson, 2014b). Under styrelsen lyder även kansliet med fem 
heltidsanställda som tar hand om förarbetet inför turneringen (Bogren Dalberg, 2013).  
Turneringen spelas årligen helgen efter midsommar och pågår i tre dagar (Johansson, 
2014a). År 2013 var totalt 48 000 personer inblandade i turneringen på olika sätt. Av 
dessa var 18 250 stycken spelare och ledare och 1650 stycken var ideellt arbetande 
funktionärer fördelat på de olika arbetsgrupperna (Johansson, 2014b).  

1.1.6 Ideellt arbetande eller volontärer 
Nationalencyklopedin menar att ordet ideell innebär något som utförs för annat än ett 
ekonomiskt intresse (Ideell, u.å.) medan de beskriver en volontär som någon som 
frivilligt arbetar för viss eller ingen betalning genom utbildning eller något ideellt 
(Volontär, u.å.). Då en volontär och en ideellt arbetande bägge arbetar utan att få 
betalning i form av pengar, används fortsatt i uppsatsen uttrycket ideellt arbetande. Van 
der Wagen och Carlos (2005) menar att både ett evenemang och den ideellt arbetande 
kan tjäna på utbytet dem emellan. Genom att ge utbildning och behandla ideellt 
arbetande på ett bra sätt kan evenemang räkna med att få tillbaka en hårt jobbande 
arbetande som tar sin uppgift på allvar. Den arbetande kan genom sitt deltagande 
exempelvis ta med sig nya lärdomar och känna tillfredställelse kring sitt utförda arbete 
(Van Der Wagen och Carlos, 2005). Ideellt arbetande används ofta inom 
evenemangsbranschen (ibid.) till exempelvis idrottsevenemang som Olympiska spelen, 
(Kodama et. al., 2013; Neufeind et. al., 2013). Enligt Chanavat och Ferrand (2010) kan en 
bra organisation kring de ideellt arbetande, så som ett program, vara något som bidrar 
till att skapa värde för de som är inblandade i evenemanget. Kodama et. al. (2013) 
föreslår förberedelser för de ideellt arbetande för de specifika arbetsuppgifter som ska 
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utföras. De menar att dessa förberedelser bör ske tillsammans med de andra som ska 
arbeta med samma uppgift för att stärka såväl den sociala biten av det ideella arbetet 
som kunskapen i arbetsuppgiften (Kodama et. al., 2013). Bogren Dalberg (2014) ser att 
mervärdet av upplevelsen kan vara en anledning till att många återkommer som lagvärd 
inom Piteå Summer Games trots att de tagit uppehåll under något år. Hon menar att 
många inom Piteå Summer Games är föreningsmänniskor som arbetar ideellt, som vill 
visa upp Piteå och Piteå Summer Games, både som organisation och upplevelse från en 
bra sida. Nichols och Ralston (2012) har gjort en studie på Manchester Event Volunteers, 
som mäklar mellan ideellt arbetande på evenemang, och kringarbetet efter mega-
eventet Commonwealth Games i Manchester 2002. Studien visar att de ideellt arbetande 
kan komma att bli lojala och arbeta fler år inom organisationen om deras arbete 
inneburit att de kunnat identifiera sig till det ideella arbetet och det forum det sker inom 
(Nichols & Ralston, 2012). Kodama et. al. (2013) har kommit fram till liknande saker i 
sin forskning då de studerat upplevelsen för en ideellt arbetande under Olympiska 
spelen i Vancouver 2010. De menar att identiteten som den ideellt arbetande har innan, 
får under och tar med sig efter sitt arbete är något som borde undersökas närmare 
eftersom de sett en koppling till mellan identitet och ideellt arbete inom 
idrottsevenemang (Kodama et. al., 2013).  

1.1.7 Guidegruppen 1990 till 2004 

Guidegruppen är den arbetsgrupp som har som uppgift att ta hand om de utländska 
lagen. Termen "utländska lag" kommer i denna uppsats att definieras enligt Piteå 
Summer Games ambition om att bistå med lagvärdar till de lag som kommer från andra 
länder än Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island (Johansson, 2014b). De lag som 
får lagvärdar definieras därför vidare i denna uppsats som "utländska lag". Enligt 
Bogren Dalberg (2014) kan de utländska lagens syfte med att komma till Piteå Summer 
Games variera. Vissa lag kommer enbart för att spela fotboll, medan allt fler kommer för 
upplevelsen av både turneringen och Piteå.  
 
Piteå Summer Games grundades 1990 och fram till 1998 var det kansliet som hade 
ansvar för guidegruppen. Under de första åren innehöll gruppen mellan fem och tio 
guider där basen kom från ägarföreningarna Öjeby IF och Piteå IF, samt några få lärare 
som handplockades. Vilka språkkunskaper guiderna hade var inte lika relevant under de 
första åren (Bogren Dalberg, 2014). Åldrarna på guiderna var spridda mellan cirka 16-
45 år, något som Bogren Dalberg (2014) menar skapade ett naturligt mentorskap där de 
yngre kunde fråga de äldre.  
 
Enligt Bogren Dalberg (2014) handlade guidernas roll om att vara värdar och följa lagen 
till exempelvis planer, boende och matsal. Problemen som uppstod löstes ofta spontant 
och mer erfarenhet av guideuppdraget innebar därför ofta en problemlösningsrutin. 
Någon utbildning innan turneringen fanns inte. Eftersom det var så få utomnordiska lag 
under turneringens första år, behövdes ingen specifik organisation kring guidegruppen 
men allt eftersom fler utomnordiska lag började komma till turneringen blev det allt 
viktigare att guiderna, precis som övriga arbetsgrupper, fick såväl en ledare som en röst 
i styrelsen. 1998 fick guidegruppen sin första gruppledare då Anna Bogren Dalberg, 
deltagande i guidegruppen sedan 1991, blev invald i Piteå Summer Games styrelse som 
adjungerad. Enligt Bogren Dalberg (ibid.) bidrog den tydligare organisationen kring 
gruppen till ökad struktur och styrning för de inblandade. I slutet av 1990-talet ökade 
också antalet guider i gruppen och den har vissa år innehållt 20-25 guider och utifrån de 
ambitioner Piteå Summer Games har med att erbjuda hög service är behovet, enligt 
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Bogren Dalberg (ibid.), idag obegränsat. Under åren har guidernas roll utvecklats och 
innebär, förutom det som gjorts under tidigare år, att guiderna har en mer informativ 
och professionell roll. Bogren Dalberg (ibid.) menar att det sällan varit speciellt svårt att 
rekrytera guider och att guiderna ofta rekryterar sina bekanta, något Bogren Dalberg 
(ibid.) ser som en styrka då detta kan ge kontinuitet åtminstone under en period. År 
2005 skolades en ny ansvarig gruppledare, Emma Bogren, in i guidegruppen och hon är 
ansvarig än idag (Bogren Dalberg, 2014). 

1.1.8 Värdgruppen 2005 tills idag 

Värdgruppen har sedan 2005 fortsatt ha ett brett åldersspann på medlemmarna och 
åldrarna ligger på ett ungefär mellan 19-69 år (Bogren, 2014).  Piteå Summer Games 
strävar efter en jämn könsfördelning och spridning mellan åldrarna på medlemmarna i 
värdgruppen och än idag finns ett naturligt mentorskap kvar i värdgruppen då de äldre 
värdarna kan lära de yngre (Bogren Dalberg, 2014). Några av lagvärdarna har 
återkommit år efter år och i dagsläget finns en grundstomme på cirka sju lagvärdar. 
Utöver dessa fylls det varje år på med nya lagvärdar varav många är språkstuderande 
från gymnasieskolan eller kontakter till tidigare deltagare i gruppen. Innan 
turneringarna har det förekommit genomgångar, där gamla och nya värdar får utbyta 
erfarenheter (Bogren, 2014). Då vissa lag återkommit till turneringen under flera år, har 
detta inneburit att dessa ofta blivit mer självgående och inte i lika stort behov av 
guidning under turneringen som de som kommer för första gången (Bogren Dalberg, 
2014). Fram till 2013 benämndes personer i gruppen som har hand om de utländska 
lagen under Piteå Summer Games som "guider" och de tillhörde således "Guidegruppen". 
Under 2013 beslutades att gruppen skulle byta namn och sedan dess benämns 
gruppmedlemmarna som "lagvärdar" och gruppen som "Värdgruppen" (ibid.). Därav 
används den senare benämningen fortsatt i denna uppsats. Bogren (2014) menar att 
namnbytet på gruppen tydligare visar att det är värdskapet som värdesätts snarare än 
att bara guida runt människor. Detta menar hon har gjort att det blivit mer arbetet blivit 
mer attraktivt än då lagvärdarna kallades för guider. Medlemmarna i värdgruppen har 
som uppgift att se till att lagen trivs och hittar till de olika ställena de ska till under 
turneringen. Lagvärden ska också fungera som ansiktet utåt för Piteå Summer Games, en 
språklig tillgång till lagen när det behövs och bidra till att lagen har det så bra som 
möjligt så att de vill komma tillbaka till turneringen (Bogren, 2014). 

1.1.9 Lagvärdsutbildning 
Enlig Johansson (2014b) strävar Piteå Summer Games efter att varje lagvärd ska ha 
ansvar för endast ett lag var och gärna ha språklig kunskap som passar laget. Något som 
påverkar Piteå Summer Games möjligheter att uppnå detta är den allt mer rörliga unga 
befolkningen. Denna, menar Bogren Dalberg (2014), bidrar till att värdgruppen ett år 
kan ha många lagvärdar och hög språkkompetens och nästa år omvända förutsättningar 
då flertalet befinner sig på andra platser runt om i världen. Tidigare år har lagvärdar 
värvats bland annat genom att de har personliga kontakter med deltagare i värdgruppen 
(Bogren Dalberg, 2014). Till 2014 års turnering kommer Piteå Summer Games även att 
använda sig av sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram, Volontärbyrån, gå 
ut i skolklasser samt använda sig av Piteå Kommuns feriearbete för att locka till sig fler 
lagvärdar (Johansson, 2014b). Bogren Dalberg (2014) beskriver att en stor orsak att de 
utländska lagen kommer tillbaka är bra lagvärdar och som ett led i utvecklingen av 
organisationen kring lagvärdarna kommer Piteå Summer Games under 2014 att starta 
en lagvärdsutbildning (Johansson, 2014b). Utbildningen kommer att ledas av två 
stycken personer som deltagit i värdgruppen under flera år (Bogren, 2014). 
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Utbildningen syftar till att utbilda de nya värdarna i gruppen, men hålls även öppen för 
gamla gruppdeltagare att ta del av (Johansson, 2014b). Målet med utbildningen är att få 
fler att fortsätta vara lagvärdar år efter år (Johansson, 2014c).  

1.1.10 Problemområde 
Att delta i ideellt arbete är inget ovanligt. Faktum är att Sverige är ett av de europeiska 
länderna med mest ideellt arbetande (Svedberg et. al., 2010). Inom idrottsevenemang 
har de ideellt arbetande stor betydelse och därför är det viktigt att de som producerar 
evenemanget är medveten om vilka krafter som driver dessa (Kodama et. al., 2013). En 
sökning på Luleå tekniska universitets biblioteksdatabas Primo den 2 juni 2014 på 
sökorden ""volunteer training" sport* event" (48 vetenskapligt granskade artiklar), 
""volunteer education" sports event" (6 vetenskapligt granskade artiklar), ""volunteer 
programme" sport* event" (42 vetenskapligt granskade artiklar) samt ""volunteer 
experience" sport* event" (70 vetenskapligt granskade artiklar) ger få träffar som 
verkligt matchar denna uppsats. Dels för att de jag har läst igenom inte blandar in 
upplevelseproduktionsteorier och dels för att de inte riktat in sig specifikt på varken 
lagvärdar eller Piteå Summer Games. För att säkerställa denna kunskapslucka på Primo 
sökte jag den 2 juni 2014 även på sökorden "team host experience" och "Piteå Summer 
Games" utan resultat. Piteå Summer Games engagerar varje år cirka 1650 ideellt 
arbetande (Johansson, 2014b), varav det från år till år kan vara upp emot tjugo till 
tjugofem personer som arbetar som lagvärd för de utländska lagen. Piteå Summer 
Games största problem har varit att det vissa år varit svårt att få tag på nog med 
lagvärdar, varför de under 2014 valt att starta en utbildning för de nya lagvärdarna 
(Bogren Dalberg, 2014). Genom ett utbildningsinnehåll som syftar till att både lagvärden 
och gästen får en bra upplevelse av turneringen hoppas de på att fler vill fortsätta som 
lagvärd år efter år (Johansson, 2014c). Detta är något som Toffler (1990) redan 1970 såg 
skulle vara en viktig del av utvecklingen av upplevelseindustrin, utbildning. Att lägga 
samman Tofflers (ibid.) tänkande kring utbildning för att utveckla upplevelseindustrin, 
med Pine och Gilmores (2011) definition av en upplevelse innebär att en utbildning med 
detta syfte måste skapa känslor, engagera och vara meningsfull. Den måste få var och en 
att se sin egen roll på scenen (Pine & Gilmore, 2011).  Detta, menar Boswijk et. al., 
(2012) är något som gästen kan delta i att göra genom co-kreation. Med denna uppsats 
avser jag att sammanföra värdutbildningen med upplevelsesamhällets värderingar och 
teorier och därigenom komma fram till lämpliga förslag på en upplevelsebaserad 
utbildningsstrategi. Med hjälp av denna kan förhoppningsvis Piteå Summer Games mål 
med utbildningen, att få fler lagvärdar att återkomma till turneringen, infrias.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur en värdutbildning av lagvärdar inom Piteå 
Summer Games kan planeras så att värdarna blir goda upplevelseproducenter för sin 
egen och gästernas upplevelser av turneringen och Piteå, så att både värdar och gäster 
återvänder. 

1.2.1 Forskarfrågor 

För att nå upp till syftet med uppsatsen kommer jag att utgå från följande forskarfrågor: 
1. Hur ser utvecklingen av Piteå Summer Games lagvärdsutbildning ut? 

2. Hur upplever tidigare lagvärdar sitt ideella arbete i Piteå Summer Games 
värdgrupp? 
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3. Vilka upplevelseteorier kan användas för att lagvärden ska bli en god 
upplevelseproducent? 
 

4. Hur kan, utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv, lagvärdsutbildningen 
inom Piteå Summer Games utvecklas till att skapa goda upplevelseproducenter 
för egna och gästernas upplevelser? 

1.2.2 Avgränsningar 

Då det är lagvärdarna som ska utbildas kommer forskningen att bedrivas utifrån ett 
producentperspektiv och kommer att resultera i ett underlag som kan användas inom 
lagvärdsutbildningen. 

2 Metod 
I detta avsnitt beskrivs vilka metoder jag använt i mitt arbete med uppsatsen, varför jag 
valt att använda mig av just dessa metoder samt hur jag gått till väga i mitt arbete. I detta 
avsnitt berörs även studiens kvalitet och etiska aspekter. 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Till vetenskapliga förhållningssätt räknas bland annat feminism, positivism, 
hermeneutik och Grounded Theory (Patel & Davidson, 2011). Enligt Patel och Davidson 
(2011) har de olika förhållningssätten olikheter och skillnader som avgör hur forskaren 
ser på människan, filosofin, vetenskapen och världen. De olika förhållningssätten ser 
också olika på vad som är kunskap (ibid.).  
  
Denna uppsats har skrivits med Grounded Theory, även kallat grundad teori eller lokal 
teori (Patel och Davidson, 2011), som vetenskapligt förhållningssätt. Starrin (1996), 
Hartman (2001) och Heath och Cowley (2004) kallar Grounded Theory för en metod. 
För att hålla mig till en term har jag valt att vidare i uppsatsen benämna Grounded 
Theory som ett förhållningssätt. Grounded Theory är, enligt Patel och Davidson (ibid.) 
och Starrin (1996) ett empiriskt förhållningssätt med rötter i 1960-talets USA, som 
innebär att forskaren använder sig av empiri inhämtat inom ett visst område och utifrån 
detta skapar en teori som mer eller mindre endast är tillämpbar inom det utforskade 
området. Tanken med Grounded Theory är att det är data som ska bilda och vara grund 
för teorin och inte tvärt om (Starrin, 1996; Hartman, 2001). Det är främst detta som 
gjort att jag valt att använda mig av Grounded Theory, eftersom den data jag samlat in 
från olika delar av forskningsområdet har bearbetats och ligger till grund för den lokala 
teori och senare konceptmodell som utarbetats för Piteå Summer Games 
lagvärdsutbildning. En annan anledning till att jag valt Grounded Theory är på grund av 
att det är ett förhållningssätt som går att använda på ett fenomen som är under 
utveckling (Hartman, 2001), precis som lagvärdsutbildningen. För att undersöka hur jag 
kan bidra till lagvärdsutbildningens utveckling har jag studerat kategorierna 
utbildningens utseende och upplägg i dagsläget, tidigare lagvärdars upplevelse av att 
vara lagvärd inom Piteå Summer Games samt upplevelseteorier som kan bidra till 
lagvärdarna ska bli bra upplevelseproducenter för sin och gästernas upplevelse. Detta 
har sedan gemensamt mynnat ut i konceptmodell som grundar sig i det som uppkommit 
från kategorierna. Konceptet som skapats liknar det Glaser och Strauss kallar för teori 
genom att det är uppbyggt på liknande sätt men i och med att jag under min studietid 
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inte arbetat med att komma fram till nya teorier utan istället utarbetat koncept, har jag 
valt att använda mig av termen koncept framför något annat.  
 
De två män som upptäckte Grounded Theory, Barney Glaser och Anselm Strauss, kom 
från olika bakgrund där den ene var kvantitativt inriktad och den andre kvalitativt 
inriktad (Starrin, 1996; Hartman, 2001). De skapade Grounded Theory som ett 
förhållningssätt där arbetssättet innebar ett mellanting mellan induktivt och deduktivt 
samt gav forskaren möjlighet att använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data i 
forskningen (Hartman, 2001). Grounded Theory räknas dock ofta som ett induktivt 
(ibid.) och kvalitativt förhållningssätt där termerna som ingår kan kännas igen från 
kvantitativ forskning (Starrin, 1996). I denna uppsats har jag arbetat med Grounded 
Theory utifrån synsättet att det går att använda båda kvalitativ och kvantitativ data 
eftersom jag anser att dessa två sorters data är bäst lämpat att använda sig av för att 
grunda just denna lokala teori. 
 
Glaser och Strauss publicerade 1967 den första boken om Grounded Theory där de 
beskrev uppkomsten och användandet av förhållningssättet (Starrin, 1996; Hartman, 
2001; Heath & Cowley, 2004). Både Glaser och Strauss har sedan den första boken, var 
för sig, publicerat ytterligare böcker i ämnet. I dessa böcker skiljer sig grundarnas syn på 
förhållningssättet åt, varför det har bildats två olika inriktningar på Grounded Theory 
(ibid.). Såväl Starrin (1996), som Hartman (2001), och Heath och Cowley (2004) menar 
dock att Glaser är den av de två grundarna, som närmast följer grundidén med 
förhållningssättet som beskrivs i Glaser och Strauss gemensamma bok från 1967. De 
saker som skiljer Glaser och Strauss olika inriktningar från varandra är bland annat på 
vilket sätt teorin ska arbetas fram genom induktion, deduktion och verifikation och hur 
insamlad data ska kodas och analyseras (Heath & Cowley, 2004). Enligt Heath och 
Cowley (2004) är en blandning mellan de båda inriktningarna något att rekommendera 
då blandningen inte gör inriktningarna rättvisa. Jag har dock inte för avsikt att blanda 
inriktningarna, utan istället använda mig av Glasers inriktning men stundvis med en 
touch av Strauss. Jag har använt mig av en egenmodifierad variant av Glasers inriktning 
på Grounded Theory (se Figur 1) där han ser forskningsprocessen utifrån tre faser, den 
öppna, den selektiva och den teoretiska fasen (Hartman, 2001). Min variant innehåller 6 
faser där fas 1 innehåller det inledande arbetet. Detta gjordes enligt hur det varit sagt att 
vi ska arbeta i kursen, varför det inte stämmer in i Grounded Theory. I modellen 
motsvarar problemformuleringen och forskarfrågorna i fas 1, kärnkategorin och 
kategorierna som Glaser menar tas fram i den öppna fasen av arbetet. Glasers faser 
representeras i fas 2, 3 och 4. Den övre delen beskriver Glasers forskningsprocess och 
den nedre visar min egenmodifierade forskningsprocess som i slutet kopplas samman 
med vad som kommit fram i den övre delen. Jag har inte använt mig av hypoteser men 
har i övrigt använt mig av övriga delar av Glasers faser.  
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Att jag modifierat delar av Glasers faser beror på att arbetet med uppsatsen varit 
upplagt på ett sätt som inneburit att jag inte redan från början följt Grounded Theory 
och att jag därför inte tänkt enligt förhållningssättet, även om mitt sätt att arbeta och 
tänka stundvis varit snarlikt Grounded Theory. Redan i början av forskningsprocessen 
gick jag emot Glaser, som enligt Hartman (2001) och Heath och Cowley (2004), menar 
att forskaren ska gå in i ämnet utan att ha allt för mycket förkunskap i det på förhand, 
varken genom erfarenhet eller inläsning. Detta är något som inte fungerat i mitt fall 
eftersom jag har vissa förkunskaper inom Piteå Summer Games, samt har läst in mig på 
information i ett tidigt skede av arbetet och utifrån detta hittat kategorier. En viss 
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Figur 1 Egen variant av forskningsprocessen baserad på Hartmans (2001) beskrivning av Glasers 
forskningsprocess. 
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förkunskap i ämnet behöver, enligt Strauss, inte vara någon nackdel då detta kan bidra 
till den teoretiska känsligheten (Hartman, 2001). Den teoretiska känsligheten bidrar till 
att styra arbetet mot det som är relevant för den teori som skapas (ibid.). Det gör att 
mitt inledande arbete fått en touch av Strauss syn på Grounded Theory. Glaser å sin sida 
menar att den teoretiska känsligheten utvecklas under forskningens gång med hjälp av 
den data som samlas in och analyseras (Heath & Cowley, 2004). Genom att bedriva 
forskningen på ett öppet sätt utan förutbestämda teorier, problem eller 
forskningsfrågor, menar Starrin (1996) och Glaser (Hartman, 2001) att Grounded 
Theory kommer till sin rätt. Eftersom arbetet med denna uppsats har planerats efter de 
instruktioner vi fått i kurserna har arbetet från början att varit anpassat till detta, något 
som gjort att syfte, forskningsfrågor och problem skapats i ett tidigt skede (se Figur 1, 
fas 1). Även enligt Strauss synsätt på Grounded Theory är det möjligt att formulera 
frågor tidigt i arbetet (Hartman, 2001). Den öppna fasen av mitt arbete (se Figur 1, fas 2) 
liknar dock i slutändan främst Glasers forskningsprocess, om än något diffust, i och med 
att jag samlat in data som jag sedan skapar kategorier och en kärnkategori utifrån 
(ibid.). Min selektiva fas (se Figur 1, fas 3) av arbetet innebar datainsamling för att 
besvara forskarfråga 1 och 2. Eftersom konceptet som arbetet ska mynna ut i har en 
upplevelseteoretisk synvinkel har jag gått emot Grounded Theory när det gäller att inte 
följa förutbestämda teorier (Starrin, 1996; Hartman, 2001). Enligt min variant av 
forskningsprocessen har jag i den selektiva fasen (se Figur 1, fas 5) resonerat mig fram 
till upplevelseteorier som grundats i vad som framkommit i fas 2 (se Figur 1). I den 
teoretiska fasen (se Figur 1, fas 4) bearbetade jag insamlad data, information och teori 
och skapade relationer mellan dessa olika delar. Utifrån relationerna skapade jag sedan 
en lokal teori kring hur Piteå Summer Games lagvärdsutbildning ser ut idag och hur den 
är upplagd samt hur lagvärdarna upplevt sina år som lagvärd inom turneringen. När jag 
gjort detta använde jag mig av den lokala teorin, tillsammans med de upplevelseteorier 
som resonerats fram i fas 5 som grund för konceptutvecklingen i fas 6 (se Figur 1). 
Enligt Grounded Theory sker urval konstant genom hela processen och grundas i den 
data som samlats in (Guvå & Hylander, 2003). Jag har inte följt denna urvalsprocess utan 
istället anpassat urvalet beroende på vad som varit relevant för forskarfrågorna och de 
möjligheter som funnits. 

2.2 Metodval  
För att kunna svara på forskarfrågorna har jag använt mig av metoderna intervju, 
frågeformulär och konceptutveckling. En av forskarfrågorna besvarades genom ett 
teoretiskt resonemang. Med hjälp av detta avsåg jag att uppnå syftet med uppsatsen - att 
bidra till utvecklingen av Piteå Summer Games lagvärdsutbildning.  

2.2.1 Forskarsfråga 1 
Jag valde att göra intervjuer för att svara på denna forskarfråga eftersom att det endast 
är två personer som besitter kunskap om utbildningens innehåll, hur planeringen 
fortskrider samt anledningen till att innehållet ser ut som det gör. Detta motiverade 
enligt mig ingen annat metodval än intervju. Dessa personer fanns även tillgängliga på 
orten, något som gjorde en personlig intervju fördelaktig. Den kvalitativa aspekten på 
metoden ansåg jag vara lämpligare i och med att intervjun genomfördes personligen och 
inte via dator eller liknande teknologisk utrustning.  

2.2.2 Forskarfråga 2 
Valet att göra ett frågeformulär för att svara på forskarfråga 2, baserade jag till stor del 
på att Piteå Summer Games lagvärdar, enligt Bogren Dalberg (2014), till viss del tillhör 
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den rörlig unga befolkning som hon beskrivit. Detta innebar att de som tidigare varit 
lagvärdar inte nödvändigtvis fanns tillgängliga på orten för en personlig intervju.  Jag 
ansåg det därför lättare att använda mig av metoden frågeformulär då jag, med hjälp av 
exempelvis internet kunde kontakta potentiella respondenter oberoende av var de 
befinner sig i världen. Denna metod gav mig på så vis möjlighet till ett större urval än 
vad jag hade haft om jag hade varit bunden till enbart personliga möten med mina 
respondenter. Att jag valde att göra frågeformuläret kvantitativt berodde på att jag 
trodde att detta kunde göra det mer attraktivt att fylla i då detta inte krävde att 
respondenterna fyllde i formuläret med egna ord och att det därför inte behövde ta så 
lång tid att delta. Trots att det gått att fylla i snabbt har det ändå kunnat ge trovärdig och 
relevant data som jag kunnat analysera och använda för att skapa idéer och teorier som 
bidragit till konceptet.  

2.2.3 Forskarfråga 3 

För att besvara forskarfråga 3 fördes ett teoretiskt resonemang kring vilka 
upplevelseteorier som skulle kunna passa som komplement till teoribildningen i 
Grounded Theory. Utifrån detta resonemang valde jag ut fem teorier som passade syftet 
och som kunde stärkas av den insamlade datan. Upplevelseteorierna från fas 5 
tillsammans med den lokala teori som skapats i fas 4 (se Figur 1) mynnade senare ut i 
konceptet. Att jag valt att göra på detta sätt för att besvara denna forskarfråga beror på 
att Grounded Theory egentligen inte använder sig av redan etablerade teorier i 
skapandet av egna teorier. Jag ville dock använda mig av Grounded Theory i mitt val av 
upplevelseteorier och valde därför att även grunda mitt val av upplevelseteorier i 
tidigare insamlad data från fas 2 (se Figur 1). 

2.2.4 Forskarfråga 4 
Att jag har valt att använda mig av metoden konceptutveckling för att svara på 
forskarfråga 4 baseras på att jag, med min samlade kunskap inom ämnet efter att ha 
besvarat forskarfråga 1, 2 och 3, vill kunna bidra med något konkret till Piteå Summer 
Games som kan hjälpa dem att utvecklas. Konceptutvecklingen har inslag från 
konceptutvecklingsmetodik samtidigt som bygger på forskningsprocessen från 
Grounded Theory. Konceptet som skapats grundas i den lokala teori som uppstått i fas 4,  
kombinerat med upplevelseteorierna från fas 5 (se Figur 1).  

2.3 Metodbeskrivning och metodteori 
De två första forskarfrågorna har besvarats genom användningen av forskningsstrategin 
surveyundersökningar. Att göra surveyundersökningar innebär, enlig Denscombe 
(2009), att forskaren beger sig ut i världen för att samla så ordentlig empirisk data eller 
information som möjligt, både till mängd och innehåll, kring något som rör en speciell 
tidpunkt. Detta kan forskaren göra genom att använda sig av någon av metoderna 
observationer, frågeformulär, intervjuer eller skriftliga källor så som dokument 
(Denscombe, 2009).   
 

2.3.1 Intervju  
Metoden intervju innebär att forskaren, med hjälp av exempelvis internet, telefon eller 
öga mot öga samlar in information från sina informanter genom att ställa frågor till dem. 
En intervju är en metod som kräver noga förberedelser och en öppen intervjuare som är 
väl medveten om sin egen påverkan på intervjun. Denna metod är enligt Denscombe 
(2009) lämplig att använda sig av om forskaren är ute efter längre, kvalitativa svar med 
exempelvis tankar och känslor. Då kallas denna metod för djupintervju (Denscombe, 
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2009). Intervjun kan ske enskilt eller i grupp samt mer eller mindre organiserat. 
Forskaren kan exempelvis ha planerat en intervju med en specifik person eller grupp 
eller så kan forskaren stanna personer på stan som denne, utifrån sin urvalsram och sin 
urvalsprocess, finner lämplig att delta (ibid.). 
 
De olika sätten att genomföra en intervju på innebär såväl för som nackdelar. 
Denscombe (2009) menar att den personliga intervjun där en intervjuare och en 
informant möts riskerar att vara en dyr variant av intervju både ur en tids- och 
ekonomiaspekt om informanten bor långt bort från intervjuaren. Samtidigt är en 
personlig intervju ett bra sätt för att få reda på djupare information om det efterfrågade 
ämnet. En personlig intervju kan även potentiellt göra intervjuarens arbete lättare 
jämfört med en intervju med flera deltagare, då den är lättare att transkribera, 
arrangera, kontrollera och analysera eftersom det bara är intervjuaren och informanten 
som är inblandade (Denscombe, 2009). Det är möjligt att genomföra intervjuer via 
telefon, internet, som gruppintervju eller fokusgrupp, men då dessa olika sorters 
intervjuer inte är relevanta för detta arbete beskrivs de inte närmare i denna uppsats.  
 
Forskaren kan välja att göra intervjun strukturerad, ostrukturerad eller 
semistrukturerad. Dessa olika typer av upplägg på intervjun, påverkar hur forskaren 
ställer frågor eller leder in på vad som ska pratas om, samt hur svarsmöjligheterna ser 
ut för informanterna. I detta fall har jag gjort semistrukturerade intervjuer eftersom jag 
velat ha en grundtanke med intervjun, samtidigt som jag velat vara öppen för vad som 
sagts och ha möjligheten att anpassa nya frågor till vad som kommit fram under 
intervjun. En semistrukturerad intervju innebär, enligt Denscombe (2009), att jag som 
forskare kommer vara förberedd för intervjun på så vis att jag tagit fram ämnen som jag 
vill ta upp under intervjun. Utefter dessa ämnen får sedan informanten  dela med sig av 
sina tankar och jag vara med som stöd för djupare funderingar. Detta innebär att 
forskaren måste anpassa sig efter vad som sägs under intervjuns gång (Denscombe, 
2009), något jag även bör göra för att använda mig av Grounded Theory som 
förhållningssätt. Inom Grounded Theory pågår nämligen en ständig analys av vad som 
sägs, för att forskaren ska kunna ställa följdfrågor som leder till relevant information 
(Olsson & Sörensen, 2007). Genom att lyssna på vad som sägs kan forskaren sedan, 
enligt Glaser (Hartman, 2001) använda sig av sin teoretiska känslighet för att anteckna 
det som är relevant. Samtidigt som jag tog anteckningar spelade jag in intervjuerna 
eftersom jag ansåg att detta gjorde att jag kunde citera mina informanter ordagrant då 
jag kunnat gå tillbaka och lyssna för att få citatet korrekt. Anteckningarna kunde jag 
sedan använda som stöd när jag lyssnade igenom intervjun i efterhand. Att spela in 
intervjuerna är något som Glaser menar kan vara en nackdel eftersom detta innebär en 
stor mängd data att gå igenom där en stor del kan vara irrelevant för forskningen (ibid.).  

2.3.2 Frågeformulär 
Ett frågeformulär eller enkät är en metod som går att göra via exempelvis internet, 
papper eller personligen. Metoden innebär att flertalet respondenter får ta del av en 
sammanställning av frågor, på det av forskaren valda sättet, och på så vis kan forskaren 
samla in en mängd skriftlig data eller information. Frågorna i formuläret kan forskaren 
välja att göra mer faktabaserade eller mer åsiktsbaserade eller en blandning av de två 
(Denscombe, 2009). Trost (2012) kallar de åsiktsbaserade frågorna för attitydfrågor och 
menar att allt för stora formulär baserat på dessa frågor riskerar att göra respondenten 
uttråkad och att därför svaren kan påverkas negativt. Forskaren kan också välja mellan 
att göra ett mer kvalitativt formulär där frågorna är öppna och svaren skrivs ner av 
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respondenten eller ett mer kvantitativt formulär med fasta frågor där respondenten inte 
ges möjlighet till att svara annat än de på förhand givna alternativen. Om forskaren så 
vill, kan denne använda såväl öppna som fasta frågor i sitt formulär. Detta kan bidra till 
att respondenten inte bara svarar på frågorna slentrianmässigt (Denscombe, 2009). 
Enligt Denscombe (2009) kan en nackdel med öppna frågor vara att respondenten 
finner det omständigt att med egna ord svara på frågorna, något som kan resultera i att 
respondenten inte svarar på frågeformuläret. Å andra sidan menar han att det även kan 
vara till nackdel med fasta frågor eftersom att detta inte ger respondenten möjlighet att 
uttrycka sig med egna ord när svarsalternativen inte stämmer överens med vad 
respondenten vill ha sagt (Denscombe, 2009). I detta arbete har jag använt mig av 
mestadels åsiktsbaserade fasta frågor där frågorna varit upplagda så att respondenterna 
fått besvara på hur väl de håller med om olika påståenden på en skala mellan 1-5. 1 
innebar att de inte håller med alls och 5 innebar att de håller med fullständigt om det 
påståendet sagt.  
För att frågeformuläret ska fylla sitt syfte och bidra till att svara på forskarfrågorna bör 
forskaren se till att frågorna är så pass tydliga och raka att respondenterna kan svara på 
frågorna utan problem såsom exempelvis missförstånd (Denscombe, 2009). Genom att 
noga planera frågeformuläret så att frågorna ställs på ett sätt och i en ordning som 
främjar svarsviljan hos respondenten, kan forskaren bidra till att öka svarsfrekvensen 
på formuläret. Enligt Denscombe (2009)  kan det också vara bra om forskaren testar sitt 
frågeformulär på någon annan innan det distribueras till deltagarna i studien. Detta för 
att se om frågorna är så pass tydliga att respondenterna kan svara på dem utan problem, 
samt att se hur pass lång tid det kan ta att besvara formuläret.  
 
Analysen av svaren från de öppna frågorna kan vara tidskrävande eftersom öppna svar 
kan vara väldigt långa och måste analyseras ordentligt för att kunna användas fullt ut. 
Svaren på de fasta frågorna kan, genom att forskaren givit bestämda svarsalternativ, 
analyseras på ett kvantitativt sätt något som gör analysprocessen mer strukturerad 
(Denscombe, 2009). 
 
Frågeformuläret som gjorts för denna forskning gjordes som ett webbaserat 
frågeformulär. Detta betyder, enligt Denscombe (2009), att det  kommer att göras med 
hjälp av en hemsida där forskaren har möjlighet att skriva frågor samt utforma 
svarsmöjligheterna beroende på om formuläret ska innehålla öppna eller fasta frågor. 
Respondenten får, exempelvis via e-post, länken till frågeformuläret och kan på så sätt 
klicka på länken för att kunna delta. Vissa hemsidor som tillhandahåller möjligheten att 
tillverka frågeformulär kan även tillhandahålla tjänster som att sammanställa data och 
information allt eftersom svaren på frågeformuläret kommer in (Denscombe, 2009).  

2.3.3 Grounded Theory  
Charmaz (2014) liknar arbetet med Grounded Theory vid ett hantverk där det kan ske 
på lite olika sätt. Hon menar dock att arbetet generellt sett sker enligt följande figur (se 
Figur 2): 
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Charmaz (2014) menar att Glaser och Strauss i sin första bok om Grounded Theory från 
1967, tillät sina läsare arbeta flexibelt med förhållningssättet. Charmaz i sin tur betonar 
vikten av att inte arbeta strikt enligt regler utan istället följa riktlinjer och samtidigt vara 
flexibel med sitt arbetssätt inom Grounded Theory (Charmaz, 2014). I likhet med 
Strauss synsätt på Grounded Theory (Hartman, 2001) beskriver Charmaz (2014) att 
forskarfrågan kan skapas redan i början av arbetsprocessen. Då arbetssättet, enligt 
henne, kan vara flexibelt och olika från person till person (Charmaz, 2014) innebär det, 
som jag ser det, att detta bara är ett exempel på alla de möjliga varianter av arbetssätt 
som finns. Jag har därför använt mig av Grounded Theory och Charmaz´s (2014) 
arbetssätt som stöd för att besvara forskarfrågorna, men jag har intagit ett flexibelt 
förhållningssätt till det.  

2.3.4 Konceptutveckling 
Att utveckla exempelvis produkter, tjänster eller organisationer kan ske genom 
utarbetandet av koncept (Szatek, 2011). Konceptutveckling kan därför användas inom 
olika branscher och modellerna för den kan se olika ut. Exempelvis Fahy och Jobber 
(2012) beskriver en process om sju steg inom vilken en ny produkt kan utvecklas. Dessa 
steg är idégenerering, granskning, test av konceptet, affärsanalys, produktutveckling, 
marknadsundersökning och kommersialisering (Fahy & Jobber, 2012). Till denna 
uppsats passar dock inte deras process in, både för att den riktar sig till 
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Figur 2 Grounded Theorys arbetssätt efter Charmaz (2014) s. 18. 
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produktutveckling och för att den innehåller allt för många steg som inte passar in. En 
konceptutvecklingsmodell som passar bättre in på detta arbete är Vilja of Swedens 
"Ideation model" (se Figur 3) som innehåller faserna open, explore och close. I de olika 
faserna i modellen sker liknande saker som under Glasers öppna och selektiva faser i 
forskningsprocessen enligt Grounded Theory. Precis som i Glasers öppna fas sker 
insamling (Hartman, 2001) i open-fasen av av Ideation model (Vilja of Sweden, 2013). 
Skillnaden mellan dessa insamlingar är att Glaser samlar in kategorier i sin öppna fas 
(Hartman, 2001), medan open-fasen syftar till att samla in idéer (Vilja of Sweden, 2013). 
I Ideation model tas inte heller någon kärnkategori ut, något som sker i Glasers öppna 
fas (Hartman, 2001).  Enligt Vilja of Sweden (2013) är Ideation models nästa fas explore-
fasen inom vilken de insamlade idéerna utforskas. Därefter kommer close-fasen inom 
vilken idéerna analyseras och beslut fattas kring dem (Vilja of Sweden, 2013). Detta 
liknar Glasers selektiva fas, eftersom han i denna fas gräver djupare i de insamlade 
kategorierna och sedan tar beslut kring vilka av kategorierna han ska använda sig av 
(Hartman, 2001). En av de största skillnaderna mellan Glasers forskningsprocess och 
Vilja of Swedens  konceptutvecklingsmodell ligger i att Ideation model utgår från att 
konceptutvecklingen sker i grupp (Vilja of Sweden, 2013), något som inte är tvunget 
inom Grounded Theory. Konceptutveckling i denna uppsats har inte heller skett i grupp, 
men Ideation model har inspirerat arbetet med det, varför den ändå tas upp som modell.  
 

 
 
 
Med Grounded Theory som perspektiv i arbetet har jag istället gjort 
konceptutvecklingen enligt nedanstående modell (se Figur 4). Modellen är en egen 
tolkning av hur Grounded Theory går att applicera inom konceptutveckling tillsammans 
med Ideation model. Modellen beskriver Ideation models faser open, explore och close 
(Vilja of Sweden, 2013) i kombination med den öppna, den selektiva och den teoretiska 
fasen enligt Glasers syn på Grounded Theory (Hartman, 2001).  
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Figur 3 Ideation model baserat på Vilja of Sweden (2013). 
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2.4 Genomförande  
I detta kapitel kommer jag beskriva hur jag arbetat med uppsatsen. 

 
2.4.1 Inledande arbete 
Arbetet inleddes med att jag tog kontakt med Kjell-Anders Johansson, 
verksamhetsansvarig för Piteå Summer Games och den som givit förslag på inriktningen 
till detta examensarbete - Piteå Summer Games kommande lagvärdsutbildning. Till 
honom ställde jag grundläggande frågor, för att samla inledande data med 
bakgrundsinformation om Piteå Summer Games. Processen kring detta skedde 
informellt varför jag väljer att kalla detta för en informell intervju. Urvalet för detta blev 
ett så kallat subjektivt urval (Denscombe, 2009) eftersom jag redan på förhand varit 
medveten om Johanssons kunskap och därför handplockade honom för att få specifik 
information. Från Johansson blev jag tipsad om att ta kontakt med den tidigare och den 
nuvarande värdgruppsansvarige, Anna Bogren Dalberg respektive Emma Bogren, för att 
få reda på historik och information om lagvärdsgruppen. Detta urval kallas, enligt 
Denscombe (2009) för snöbollsurval. För att få tag på Bogren Dalberg och boka intervju 
skickade jag henne ett e-post där jag beskrev vad jag höll på med och varför jag skulle 
uppskatta hennes medverkan (se Bilaga 1). Bogren Dalberg svarade och vi bokade 
intervjun till någon dag senare. Bogren fick jag tag på genom att först skicka e-post (se 
Bilaga 2) och sedan sms för att boka tid.   
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Figur 4 Egen metodbild av konceptutvecklingen, baserad på forskningsprocessen enligt Glaser (Hartman, 
2001) i kombination med Ideation model (Vilja of Sweden, 2013). 
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Intervjun med Anna Bogren Dalberg skedde på hennes kontor på Piteå Summer Games 
då det var enklast för oss båda. Jag hade på förhand valt ut att antal ämnen att prata om, 
såsom är brukligt vid semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009), och gjorde ett 
manus (se Bilaga 3), där jag skrev ner ämnena inklusive stödfrågor till dessa, så att 
intervjun skulle kunna fortsätta även om mitt minne skulle svikta. Intressanta ämnen 
och funderingar som kom upp under intervjun följdes upp med följdfrågor. Intervjun 
spelades in och därefter extraherade jag den fakta som var relevant för uppsatsen. 
Förberedelserna inför intervjun med Emma Bogren skedde på samma sätt som inför 
intervjun med Anna Bogren Dalberg. Även i detta fall samlade jag samtalsämnena i ett 
manus (se Bilaga 4). Intervjun skedde efter överenskommelse på ett konditori i stan och 
fortlöpte med följdfrågor på liknande sätt som vid den tidigare intervjun. Även denna 
intervju spelades in och i efterhand extraherades den, för uppsatsen, relevanta faktan. I 
detta läge av processen skapades syfte, tre forskarfrågor och problemformulering. Den 
fjärde forskarfrågan uppstod senare i processen i och med att jag ansåg att mina 
forskarfrågor inte räckte till. Det vetenskapliga förhållningssättet bestämdes så 
småningom till Grounded Theory. Metodvalet för forskarfrågorna gjordes och valet föll 
på att använda mig av kvalitativa intervjuer, frågeformulär och konceptutveckling. Den 
första forskarfrågan skrevs om i slutet av arbetet men  inte på ett sätt som påverkade 
insamlad information eller slutligt resultat.   

2.4.2 Urval och datainsamling 
Under processen har jag fortlöpande haft kontakt med Kjell-Anders Johansson och ställt 
frågor som uppstått samt kontrollerat att det jag skrivit om Piteå Summer Games varit 
korrekt så att de har stått bakom uppsatsen.   

2.4.2.1 Intervjuer 
Från Johansson fick jag även veta att det var de två utbildningsansvariga på 
lagvärdsutbildningen som skulle planera upplägget på lagvärdsutbildningen och att de 
därför skulle veta hur och varför utbildningen ska läggas upp som den gör. Därför gjorde 
jag, något som Denscombe (2009) beskriver som ett subjektivt icke-sannorlikhetsurval. 
Detta betyder att jag handplockat informanterna baserat på vad som är känt om dem, 
det vill säga, att de besitter den kunskap som behövs för att kunna svara på den 
forskningsfråga som är knuten till denna metod och att det inte fanns möjlighet till annat 
eller större urval än det valda (Denscombe, 2009). Eftersom jag själv varit en del av 
lagvärdsgruppen under tidigare år och är bekant med informanterna hade jag deras 
telefonnummer och valde därför att ringa dem för att fråga om de ville delta. Jag hade 
träffat dem bägge två någon vecka innan och förberett dem på mitt samtal. Innan jag 
ringde skrev jag ner en stödlapp (se Bilaga 5) med saker att informera den potentiella 
informanten om, såsom exempelvis möjlighet att inte ställa upp med namn i uppsatsen, 
att jag ville spela in intervjun samt att jag ville intervjua dem var för sig. Utöver detta 
frågade jag när de hade tid att ses och med båda kunde jag bestämma tider cirka en 
vecka bort. Båda intervjuerna planerades, efter överenskommelse, att ske på ett 
konditori i stan. Jag valde att göra intervjuerna en och en med informanterna eftersom 
jag ansåg att det skulle underlätta för mig att veta vem som sagt vad när det skulle bli 
dags för mig att lyssna igenom det inspelade. 
 
När detta var klart började jag förbereda för intervjuerna med ämnen att fråga kring. 
Intervjufrågorna (se Bilaga 6) blev semistrukturerade för att ge informanterna mer plats 
att svara samtidigt som det gav mig som forskare viss styrning samt 
anpassningsmöjligheter (Denscombe, 2009). Jag valde också att skriva frågorna själv då 
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ämnet inte gällde generellt tänkande och tyckande kring något, utan ett väldigt specifikt 
område, Piteå Summer Games värdutbildning. Detta innebar att mina frågor inte var 
vetenskapligt testade innan. För att främja tillförlitligheten gav jag båda informanter 
samma grundämnen att tala om. Inför intervjun förberedde jag mig genom att kolla 
igenom den utrustning jag skulle ta med mig så att den var komplett samt läste in mig på 
mitt bakgrundsmaterial så att lämpliga följdfrågor skulle kunna ställas om en sådan 
situation skulle uppstå under intervjun. Jag var även på plats cirka 5-10 minuter innan 
utsatt tid för att hinna förbereda placering i lokalen och utrustning innan informanterna 
kom. Vid en av intervjutillfällena var dock informanten där tidigare än mig och hade 
placerat sig i konditoriet. Tillsammans med informanterna testade jag sedan 
inspelningsutrustningen för att se så att den spelade in vår samtalsnivå. Före 
intervjuerna förklarade jag syftet med intervjuerna och vad uppsatsen handlar om, samt 
meddelade om att deras rätt att avbryta och att deltagandet var frivilligt. För att bidra så 
gott jag kunde med att ge informanterna möjlighet att vara konfidentiella meddelade jag 
dem att jag i uppsatsen kommer benämna dem som informant 1 och informant 2. Jag 
förberedde dem också på vilka frågor jag skulle ställa. När jag slagit igång inspelningen 
började jag med att ställa några kontrollfrågor där jag frågade om det är okej att jag 
spelade in och använde mig av deras svar i uppsatsen. Därefter genomförde jag 
intervjun med det tidigare skrivna manuset som stöd. Från en av informanterna fick jag, 
utöver intervjun, tillgång till ett e-postmeddelande vilket bekräftade det som sagts i 
intervjun med denne.  

2.4.2.2 Frågeformulär 
Syftet med att göra ett frågeformulär i denna studie är att analysera tidigare lagvärdars 
erfarenheter och tankar kring sitt arbete i lagvärdsgruppen. Utifrån detta syfte 
påbörjade jag mitt arbete med frågeformuläret med att sammanställa potentiella 
respondenter. Detta gjorde jag med hjälp av Piteå Summer Games information om 
tidigare deltagare i lagvärdsgruppen. För att få information som sträcker sig över ett, för 
forskningens syfte, relevant tidsspann, innehåller urvalsprocessen för respondenter till 
frågeformuläret de som varit deltagare i värdgruppen tidigast 2005 då den senaste 
värdgruppsansvarige, Emma Bogren, blev tillsatt. Med detta som urvalsram kontaktade 
jag henne för att få kontaktuppgifter till potentiella respondenter. Från henne fick jag 
sedan en lista med namn och mobilnummer till 21 stycken tidigare lagvärdar. Hon 
uppgav att listan med kontaktuppgifter inte innehöll samtliga lagvärdar för urvalsramen 
och att hon inte var säker på att mobilnumren stämde, varför jag började med att 
kontrollera mobilnumren gentemot hitta.se och eniro.se. Tre av numren verkade inte 
stämma med namnen på listan, eller inte finnas alls och därför strök jag dessa. Utifrån 
den bakgrund att jag själv deltagit i lagvärdsgruppen såg jag att listan kunde 
kompletteras med några namn, varför jag la till fem namn. Den totala populationen blev 
därför 21-3+5=23 personer med kontaktuppgifter. Storleken på mitt urval av 
respondenter till frågeformulären påverkar enligt Denscombe (2009) precisionen i min 
undersökning. Denscombe (ibid.) nämner ingen viss urvalsstorlek som är mer rätt än 
något annat, något som gör att vad som är ett lämpligt antal respondenter måste 
uppskattas på egen hand. Urvalsstorleken kan påverka huruvida de svaren som kommit 
in är generaliserbara på populationen som helhet då det inte är säkert att urvalet är 
representativt för denna grupp (Denscombe, 2009). Detta är något Denscombe (2009) 
menar är mycket viktigt att ta i beaktning. 
 
Eftersom listan med kontaktuppgifter endast innehöll två e-postadresser, och detta var 
en nödvändig uppgift för att kunna skicka ut frågeformuläret, samlade jag in detta med 
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hjälp av sms och privata Facebookmeddelanden. De 15 personer på listan som jag inte 
hade som vän på Facebook skickade jag sms till och till de kvarvarande 6 personerna 
skickade jag ett meddelande på Facebook. Meddelandet de fick innehöll en kort 
beskrivning av vad uppsatsen syftar till och varför jag skulle behöva deras hjälp att fylla 
i ett frågeformulär (se Bilaga 7 & Bilaga 8). Därefter bad jag dem att skicka mig ett 
meddelande med sin e-postadress om de ville delta så att jag kunde skicka formuläret 
och mer information via e-post. Den mänskliga faktorn gjorde att jag i sms:et skrev att 
frågeformuläret skulle ta cirka 5 minuter att fylla i och i Facebookmeddelandet att det 
skulle ta max 10 minuter. I övrigt skiljde sig inte informationen åt i de båda 
meddelandena. Jag råkade också skriva att de som valde att vara respondenter kunde 
vara anonyma, något som inte var möjligt i och med att flertalet av mobilnumren kom 
från den värdgruppsansvarige. Detta misstag ändrade jag till missivbrevet där jag istället 
skrev att respondenterna kunde vara konfidentiella. Av de som jag skickade sms till fick 
jag e-postadress till 8 personer och av de jag skickade Facebookmeddelande fick jag e-
postadress till 4 personer. Därav kunde jag skicka ut frågeformuläret till totalt 
8+4+2=14 personer. Detta kallas för ett snöbollsurval i och med att urvalet till stor del 
baseras på vilka jag hänvisats till från Bogren (Denscombe, 2009). Vidare urval från 
detta gjordes inte. 
 
Frågeformuläret skapade jag via internet genom att använda Google Drives verktyg för 
detta. Att jag använde mig av Google Drive istället för något annat berodde på att jag har 
erfarenhet av att skapa frågeformulär med hjälp av detta verktyg. Med Google Drive har 
jag möjlighet att, förutom skapa frågeformulär som jag kan länka till vem jag vill, även få 
hjälp att automatiskt sammanställa svaren i ett exceldokument. Detta ser jag som en bra 
start inför analysen av svaren. Frågeformulärets första fem frågor var bakgrundsfrågor 
om respondenten och dennes deltagande i guide-/lagvärdsgruppen och de följande 12 
frågorna formulerades som påståenden som handlade om hur de tidigare lagvärdarna 
sett på sina år som lagvärd och hur pass väl olika delar spelat in för deras upplevelse (se 
Bilaga 9). Dessa påståenden skulle sedan värderas på en skala 1-5 hur pass väl de 
stämde in för respondenten. 1 innebar att påståendet inte stämde alls och 5 innebar att 
det stämde helt och hållet. Frågor och påståenden utformade jag själv med min egen 
förförståelse och erfarenhet som grund, något som innebar att dessa inte var 
vetenskapligt testade innan. Utifrån denna förförståelse och erfarenhet satte jag även 
omfång på svarsalternativen som gavs på bakgrundsfrågorna.   
 
I e-posten innehållande länken till frågeformuläret skrev jag ett missivbrev (se Bilaga 
10) i vilket jag gav utförligare information om uppsatsen och frågeformuläret samt gav 
kontaktuppgifter så att respondenterna kunde höra av sig vid eventuella frågor. Jag 
påpekade att deltagandet var frivilligt och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. 
Sista dag att delta sattes till en dryg vecka efter att e-posten skickats ut för att jag skulle 
ha möjlighet att göra svaren rättvisa. Innan jag skickade ut frågeformulär och missivbrev 
bad jag min handledare att läsa igenom de båda samt se så att frågorna var så pass 
tydliga så att de inte skulle missuppfattas eller ses som diffusa eller oklara. Jag bad även 
Kjell-Anders Johansson läsa igenom frågorna och missivbrevet för att se så att Piteå 
Summer Games kände att de kunde stå bakom det som skickades ut. När det var tre 
dagar kvar innan sista dag att delta skickade jag en påminnelse via sms eller 
Facebookmeddelande (se Bilaga 11). Denna gång skickade jag även ett sms till de som 
jag från början redan hade e-postadress till.  
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När sista svarsdag var över hade frågeformuläret besvarats av 13 av de 14 som fått 
frågeformuläret. Den 14 och sista respondenten besvarade enkäten ytterligare några 
dagar senare, men då analysen av svaren inte redan var påbörjad  i detta skede, tog jag 
beslut om att räkna in även dessa svar i mitt resultat. Detta innebar en svarsfrekvens på 
100% baserat på antalet utskickade frågeformulär. Sett utifrån perspektivet av den 
totala populationen på 23 personer var det 14 personer som svarade på 
frågeformuläret. Detta innebar en svarsfrekvens på 60,8%.  
 
Svaren på de första fem frågorna har använts som grund för att visa hur representativt 
urvalet av respondenter varit baserat på kön, födelseår, antal år som guide/lagvärd, 
ålder vid deltagande som guide/lagvärd samt antal länder som guiden/lagvärden haft 
under sitt/sina år som guide/lagvärd inom Piteå Summer Games. Dessa redovisas 
nedan: 
 

 12 av respondenterna var kvinnor och 2 av respondenterna var män. 
 Respondenternas födelseår var i spannet mellan 1946-1993. 
 10 av respondenterna hade deltagit som lagvärd mellan 1-5 gånger och övriga 

respondenterna fördelades mellan att ha deltagit mellan 6-10 och 11-15 gånger. 
 Respondenterna representerade ett åldersspann mellan åldrarna" under 20" till 

"över 51 år" i sitt deltagande som lagvärd. 
 8 respondenter hade varit lagvärd för mellan 3-5 länder under sina år som 

lagvärd. Övriga respondenter fördelades mellan att ha varit lagvärd för mellan 1-
2 länder eller fler än 11 länder. 

 
Då respondenterna är konfidentiella i forskningen innefattas inte mer detaljerad  
information om detta i bilagorna. 

2.4.2.3 Resonemang kring upplevelseteorier 
För att välja upplevelseteorier använde jag mig av min förförståelse inom området, vad 
som kommit fram från intervjuer och frågeformulär samt mina egna erfarenheter och 
förförståelse kring Piteå Summer Games. Svaren på intervjuer och frågeformulär visade 
att utbildningen kan komma att ta upp lagvärdarnas bemötande gentemot gästerna, 
samtidigt som dessa möten enligt frågeformulären var en viktig del i lagvärdens 
upplevelse av Piteå Summer Games. Jag pratade med biträdande professor Hans Gelter 
på Upplevelseproduktionsprogrammet och med detta i bakgrunden valde jag sedan att 
använda mig av "servuctionsystem", "upplevelserummet", "värdskapet", "FISK!" och 
"4E". Dessa beskrev jag sedan och kopplade till hur de olika delarna kunde ses i 
kontexten Piteå Summer Games. 

2.4.2.4 Konceptutveckling 
För att göra konceptutvecklingen identifierade jag de viktigaste delarna av vad som 
framkommit i empiri och teoriinsamlingen. Dessa delar använde jag sedan som grund i 
utformningen av den konceptutvecklingsmodell som beskriver Piteå Summer Games 
som upplevelserum och hur lagvärdarna kan stärka interaktionen och värdskapet i de 
möten som sker inom detta. För att närmare angripa den värdskapliga delen av 
modellen lyftes denna sedan ut och dess olika punkter sammanställdes. Med 
lagvärdsutbildningen och dess potentiella utlärningsmetod rollspel som grund formades 
ett praktiskt exempel på hur detta rollspel skulle kunna använda sig av 
konceptutvecklingsmodellen. 
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2.5 Analys - Databehandling 
Glaser beskriver en analysprocess för Grounded Theory (se Figur 5) inom vilken 
induktion är centralt och för forskningen mot en teori med stöd av empiri (Heath & 
Cowley, 2004). De insikter och idéer som uppkommer under arbetet ska enligt 
Grounded Theory antecknas på minnesanteckningslappar (ibid.) och användas 
tillsammans med data för att grunda teorin (Hartman, 2001). 

 
 
 
Eftersom att min forskningsprocess är modifierad utifrån Grounded Theory har jag inte 
använt mig av detta analyssätt rakt av utan istället anpassat för att fungera i detta 
arbete. Det innebär att den analys som jag har gjort har baserats på min förförståelse i 
form av den bakgrundsinformation jag samlat in, kombinerat med egna erfarenheter. 
Enligt Grounded Theory som förhållningssätt har jag analyserat den information jag fått 
från intervjun, parallellt med datainsamlingen (Jakobsson, 2011). Någon vidare analys 
utifrån insamlad information har jag inte gjort utan jag har istället valt att extrahera, för 
forskarfrågan relevant, fakta. Svaren på frågeformulären har jag valt att sammanställa 
genom att initialt räkna ut medelvärdet för svaren på vardera fråga. De, för arbetet, mest 
relevanta svaren sorterades sedan ut. Därefter påbörjades en analys enligt Grounded 
Theory, baserad på min egen förförståelse och erfarenhet, inom vilken jag ämnade se 
vilka relationer som gick att finna mellan de olika kategorierna. Dessa relationer 
tillsammans med de idéer jag fått under arbetets gång har sedan lett fram till en lokal 
teori om lagvärdsutbildningen och tidigare lagvärdar. Upplevelseteorierna har 
resonerats fram baserat på insamlad data från intervjuer och frågeformulär och 
analysen av densamma har skett gentemot denna kontext. Konceptutvecklingen har 
sedan baserats på den lokala teorin, i kombination med de utvalda upplevelseteorierna. 

Data Data 

Data Data 

Induction 

Theory 

Emerging questions and patterns 

Deduction/ 
verification Deduction/ 

verification 

Deduction/ 
verification 

Data 

Data Data 

Data 

Figur 5 Glasers analysprocess av Grounded Theory efter Heath och Cowley (2004) s. 144. 
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2.6 Studiens kvalitet 
Inom Grounded Theory skiljer sig synen på hur kvaliteten av en forskning avgörs 
(Lomborg & Kirkevold, 2003). Strauss inriktning använder sig av de kvalitativa 
kvalitetskriterierna medan Glaser menar att det inte går att följa dessa inom Grounded 
Theory (Starrin, 1996). Då denna forskning främst använder sig av Glasers inriktning av 
Grounded Theory presenteras hans kvalitetskriterier nedan. Enligt Glasers inriktning 
bedöms kvaliteten på en studie baserad på Grounded Theory utifrån om teorin som 
skapas längs vägen verkligen är grundad i data (passform), att teorin är relevant, 
fungerar/är användbar och är möjlig att modifiera (Guvå & Hylander, 2003; Lomborg & 
Kirkevold, 2003; Glaser, 2010). Hartman (2001) nämner endast de tre senare 
kvalitetskriterierna. Enligt Lomborg och Kirkevold (2003) samt Glaser (2010) hänger 
kvalitetskriterierna ihop och påverkar varandra. 
Nedan beskrivs samtliga fyra kvalitetskriterier kortfattat. 

 Passform - Med passform menas att den lokala teorin valideras under arbetets 
gång genom att den stämmer gentemot de data som samlats in (Guvå & Hylander, 
2003; Glaser, 2010).  

 Relevans - Relevansen av en forskning baserad på Grounded Theory innebär att 
teorin som framkommer bygger på vad som är relevant för de personer som 
teorin berör (Hartman, 2001; Glaser, 2010).  

 Fungerbarhet/Användbarhet - Användbarhet innebär att teorin som skapas 
måste kunna användas och förstås. För att uppnå detta måste processen kring 
dess utveckling och kopplingar mellan insamlad data och teori beskrivas 
(Hartman, 2001). 

 Modifierbarhet -  En teori skapad inom Grounded Theory bör kunna förändras 
och modifieras om nya saker uppstår som bör inkluderas (Guvå & Hylander, 
2003; Lomborg & Kirkevold, 2003; Glaser, 2010). 

2.6.1 Frågeformulär och intervjuer 
Verifiering av data skiljer sig mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Denscombe, 
2009). För att avgöra om en kvantitativ forskning innehar den kvalitet som krävs för att 
vara trovärdig måste den kunna visa på validitet, tillförlitlighet/reliabilitet, 
generaliserbarhet och objektivitet. Detta sätt att avgöra kvaliteten, menar Denscombe 
(2009) Patel och Davidson (2011) och Svensson (1996), är inte lika enkelt att använda 
sig av inom den kvalitativa forskningen. Detta är dock en fråga som skapar oenighet i 
forskarvärlden (Svensson, 1996). Denscombe (2009) skriver att kvalitativa forskare har 
utvecklat ett annat perspektiv på dessa kvalitetskriterier, trovärdighet, pålitlighet, 
överförbarhet och objektivitet. Den kvalitativa forskningen trovärdighetstestas därför 
gentemot detta (Denscombe, 2009). Jag har valt att inte ställa min person åt sidan under 
arbetet med denna uppsats. Jag har istället använt mig av mina erfarenheter som 
lagvärd och arbetande inom Piteå Summer Games under arbetets gång genom att såväl 
skapa kontakter med informanter, genomföra studien samt analysera data och komma 
fram till ett reslutat. Jag har därför skrivit frågor till intervjuer och frågeformulär på 
egen hand och inte använt mig av vetenskapligt testade frågor. I denna uppsats har 
kvantitativ data samlats in genom frågeformulären och kvalitativ information via 
intervjuerna, därav beskrivs dess olika kvalitetsaspekter kortfattat nedan.  

2.6.1.1 Kvantitativ forskning (frågeformulär) 
 Validitet - Validitet innebär att den data som samlas in mäter det som den var 

tänkt att mäta (Ejlertsson, 2005; Olsson & Sörensen, 2007; Trost, 2012). En sak 
som kan minska validiteten av den valda metoden frågeformulär via webben är 
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risken med att skicka e-post. Trost (2012) menar att riskerna som finns bland 
annat är att e-post lätt kan glömmas bort, skickas till felaktig eller upphörd 
adress eller sorteras till skräppostmapp. Enligt Trost (ibid.) är det även viktigt att 
vara medveten om att olika datorer ger olika förutsättningar till att besvara 
frågeformuläret. Med hjälp av internet kan forskaren i vissa fall få sin rådata från 
frågeformuläret sammanställd automatiskt i en fil, något som även detta bidrar 
till att minska risken för det mänskliga felandet och därigenom öka 
trovärdigheten i forskningen (Denscombe, 2009). 

 
 Tillförlitlighet/reliabilitet - Att en forskning är tillförlitlig beror på om  en 

datainsamling med samma grundförutsättningar och frågor skulle innebära 
samma svar vid flera olika tillfällen (Ejlertsson, 2005; Olsson & Sörensen, 
2007;Trost, 2012). Ett exempel på något som kan påverka tillförlitligheten till 
metoden frågeformulär är att forskaren inte vet om respondenten svarar ärligt 
på frågorna då de inte ses personligen och därigenom helt och fullt måste lita till 
att respondentens ärlighet i svaren (Denscombe, 2009).  

 
 Generaliserbarhet - Generaliserbarhet innebär att den data och det som gäller 

för ett område även gäller andra liknande områden (ibid.). 
 

 Objektivitet - Med detta menas att insamling och analys av data har gjorts på ett 
subjektivt sätt och inte färgats av forskaren (ibid.). 

2.6.1.2 Kvalitativ forskning (intervjuer) 
 Trovärdighet  - Trovärdigheten i en kvalitativ forskning bedöms beroende på 

huruvida forskaren valt lämpliga metoder samt urvalsgrupper för att bedriva sin 
studie. Trovärdigheten bedöms även i resultatet där det är viktigt att resultatet är 
väl förankrat samt trovärdigt gentemot vad som framkommit i studien 
(Jakobsson, 2011). Denscombe (2009) menar att det är svårt att definiera hur 
pass exakt och träffsäkra den kvalitativa information som samlats in är. 
Forskaren kan dock bidra till att öka trovärdigheten genom att triangulera svaren 
genom olika datakällor, återvända till respondenterna för att kontrollera den 
information de bidragit med samt ha en stabil grund för de slutsatser som dras. 
Detta kan göras löpande under en personlig intervju (Denscombe, 2009).  

 
 Pålitlighet - Pålitligheten till en kvalitativ forskning kan avgöras genom att se 

huruvida studien är möjlig för någon annan att utföra på samma sätt och ändå få 
ett likadant resultat som forskaren (Denscombe, 2009; Jakobsson, 2011). 
Pålitligheten kan stärkas genom att forskaren noga beskriver metoder denne 
använt, vilka beslut som tagits under forskningens gång samt hur information 
och data har analyserats. Detta kan göras genom exempelvis en beslutslogg vari 
det som beslutats kan granskas och bekräftats av andra (Denscombe, 2009).  
När det gäller metoden intervju refererar Starrin och Renck (1996) till Seidman 
(1991) som menar att intervjuaren kan påverkas av att intervjua någon denne 
känner och att detta i värsta fall kan leda till att intervjuaren inte klarar av att 
fråga det denne tänkt. Därav rekommenderar han att intervjuaren redan från 
början agerar professionellt inför intervjun och informanten. Enligt Denscombe 
(2009) kan en intervjusituation där forskare och informanten känner till 
varandra sedan  tidigare leda till att resultatet blir antingen mer eller mindre 
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pålitligt då det är svårt för andra att replikera tillvägagångssättet med den 
tidigare studien. 

 
 Överförbarhet - Att forskningens resultat är överförbart innebär att dess 

resultat inte nödvändigtvis är generaliserbart på andra liknande områden 
(Denscombe, 2009). För att bedöma överförbarheten måste författaren noga 
beskriva i vilket sammanhang som studien genomfördes (Jakobsson, 2011) samt 
genom denna bidra till djupare förståelse av det beskrivna för läsaren. Genom 
beskrivningen får läsaren den information som krävs för att denne själv ska 
kunna avgöra om resultatet kan användas i andra sammanhang än det 
forskningen avsett (Denscombe, 2009).  

 
 Objektivitet - Kvalitén på en studie kan även påverkas beroende på hur pass 

mycket forskaren låter sin egen person med identitet, tro och värderingar, 
influera resultatet och analysen av information och data. Forskaren kan välja att 
aktivt koppla ifrån sin identitet, tro och värderingar, något Denscombe (2009) 
menar är svårt att göra helt och hållet i en kvalitativ studie. Forskaren kan också 
välja att använda sig av sin egen person som en resurs. Detta kräver, för att 
stärka kvalitén, att forskaren redogör för vilken roll dennes person med 
exempelvis erfarenheter eller värderingar haft under forskningsarbetet. 
Forskaren ska även vara öppen för avvikande information, data och alternativa 
teorier till den valda (Denscombe, 2009).  

2.6.2 Konceptutveckling 
Då konceptet byggs upp utifrån såväl Grounded Theory som de kvalitativa och 
kvantitativa data, analyseras konceptets kvalitet utifrån detta.  

2.7 Etiska ställningstaganden  
Som grund för de forskningsetiska riktlinjerna inom humanforskning ligger 
Helsingforsdeklarationen från 1964. Denna har under åren bearbetats (Jakobsson, 
2011) och den senaste versionen skrevs 2013 (World Medical Association, 2014). 
Helsingforsdeklarationen grundar sig i ett medicinskt perspektiv men behandlar även 
mer generella allmänetiska frågor (Jakobsson, 2011), utifrån vilka andra 
humanvetenskapliga områden utvecklat egna forskningsetiska riktlinjer (Olsson & 
Sörensen, 2007). I denna uppsats följs de samhällsvetenskapliga forskningsetiska 
riktlinjerna. Enligt dessa måste forskaren i forskningsprocessen se till att deltagarna 
skyddas från att ta skada av forskningen genom sitt deltagande eller av resultatet 
(Vetenskapsrådet, 2002; Denscombe, 2009, Patel & Davidson, 2011). Detta är något som 
forskaren måste tänka igenom innan forskningsarbetet inleds (Patel & Davidson, 2011). 
De samhällsvetenskapliga forskningsetiska riktlinjerna innebär enligt Vetenskapsrådet 
(2002) även att forskaren måste följa fyra etiska huvudkrav nämligen 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
Dessa krav främjar den deltagandes rätt att veta om vad forskningsuppgiftens syfte är, 
själva bestämma om de vill delta eller inte, uppgifterna om deltagarna ska behandlas 
konfidentiellt och säkert från obehöriga att ta del av, uppgifterna får inte heller 
användas till annat än den forskning som deltagaren är medveten om att denne deltar i 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Gällande denna forskning kan jag se att det, potentiellt, kan finnas en risk att 
informanterna ska känna en oro över att det de säger eller skriver ska kunna spåras till 
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dem. Jag kan se att en oro främst skulle kunna finnas för de som är informanter i 
intervjuerna då denna information inte kan ha kommit från andra ställen än just de två. 
Anonymitet för informanterna i såväl intervjuer som frågeformulär är svårt att ge då 
informationen om dem i grund och botten kommer från den organisation som de ska 
tala eller skriva svar på frågeformulär kring. Däremot är samtliga informanter i denna 
forskning konfidentiella. Denna potentiella risk till oro för mina informanter ser jag dock 
inte vara så överhängande att den medför att forskningen blir oetisk. För att säkerställa 
att övriga etiska huvudkrav följs i största möjligaste mån meddelar jag informanterna 
om dessa före deras deltagande. 

3 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av forskarfrågorna.  
 

3.1 Forskarfråga 1: Hur ser utvecklingen av Piteå Summer Games 
lagvärdsutbildning ut? 
Det som redovisas nedan är en sammanfattning av det som sagt i intervjuerna. Svaren 
sammanställs efter varje intervju i punktform utifrån vad som varit relevant för att 
besvara forskarfrågan. 

3.1.1 Intervju informant 1 2014-04-23 
Informant 1 berättade att utbildningen vid intervjutillfället inte var planerad mer än 
som en skiss med bitar som ska sättas ihop och att de utbildningsansvariga endast 
träffats två gånger tidigare för att prata om dess innehåll. Därav kommer utbildningen 
planeras mer i detalj i ett senare skede, närmare utbildningen, som sker under två dagar 
innan midsommar. Informanten tänkte sig att längden på utbildningsdagarna kommer 
att vara två halvdagar på sammanlagt sex timmar, men hur väl detta stämde var för 
informanten oklart. Informanten var inte säker på hur stort antal deltagare som skulle 
tänkas kunna delta i utbildningen men nämnde att det kanske var tio ungdomar som 
skulle få sommarjobb. Utöver det som lärs ut av de utbildningsansvariga kommer 
deltagarna att få lära sig om lokalkännedom om Piteå. 
 
Informanten menade att skissen över utbildningens innehåll innebär att 
utbildningsansvariga bland annat kommer informera om Piteå Summer Games, 
kulturskillnader, bemötande och vad som kan vara bra att tänka på. Detta är praktiska 
saker som utbildningsdeltagarna bör ha varit med om eller fått information om. 
Informanten beskrev en lagvärds egenskaper som positiv, glad och bestämd. "Man är 
lagvärd, man ska få dem att känna att "de här laget är viktigt för Piteå Summer Games". 
En lagvärd måste, enligt informanten, även kunna Piteå Summer Games och andra 
praktiska grejer kring detta för att kunna hjälpa lagen "....De kommer ju hit för att spela 
fotboll... det är det som först måste funka..."   
 
Andra exempel på utbildningsinnehåll som nämndes var exempelvis hur 
språkförbistringar kan hanteras, hur frågor och problem som uppstår kan lösas samt 
information om olika delar av turneringen såsom registrering, invigning och 
spelschema. "...Det allra viktigaste för laget då spelen kommer igång är att de är där de 
ska vara, i tid..." Enligt informanten är det därför viktigt att utbildningsdeltagarna har en 
viss grundkunskap i var allt från apotek till spelplaner ligger. 
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En annan sak som informanten menade förmodligen skulle tas upp var information 
kring lagens ankomst och lagvärdens emottagande av lagen. Informanten menade "...det 
ger ju en speciell känsla för laget att nån är där och bekymrar sig om dem specifikt..." 
 
Innehållet i utbildningen baseras bland annat på Piteå Summer Games "Bibel" och de 
praktiska saker som tas upp i denna kan vara omsatt i verkligheten utifrån de 
erfarenheter som utbildningsansvariga fått under sina år som lagvärd, något 
informanten berättade att denne varit i 10-11 år. De utbildningsansvarigas erfarenheter 
skiljer sig också till viss del från varandra beroende på att de varit lagvärd för olika 
nationer. Anledningen till att "Bibeln" används som utgångspunkt beror enligt 
informanten på att det i denna "...står allt...". Informanten menade att "Man kan inte ha 
Piteå Summer Games utan bibel, det går inte.. för där står allt, alltså såna här saker som 
kan skapa väldigt mycket förvirring...". De utbildningsansvariga ska, enligt informanten, 
även försöka att inte bara förmedla det positiva från sina erfarenheter utan även de 
problem som uppstått. 
 
Informanten betonade vikten av att utbildningsdeltagarna fick lära sig att även lag som 
har någon engelsktalande med sig behöver känna sig välkomna och att lagvärden har ett 
ansvar för laget även om det kan klara sig själv till stor del "...Det betyder väldigt mycket 
att de får en bra upplevelse och överhuvudtaget, alltså från början, att de känner att de är 
sedda, att nån bryr sig, att nån tar hand om mig..." "...vi ska se till att det fungerar för 
dem...i vardagen". Informanten menade även att det var viktigt att veta att en lagvärd 
kan komma att få besvara frågor från andra än sina lag.  
 
Informanten berättade att utbildningsdeltagarna kommer få vara delaktiga i 
iordningsställandet av det ställe lagen ska sova på genom att placera ut luftmadrasser, 
pumpar och sängkläder. Till detta ingår information om saker att tänka på, såsom 
skillnader i temperatur och ljus på natten jämfört med hur lagen är vana från sitt 
hemland. 
 
Informanten beskrev sättet som potentiellt kan användas för att lära ut allt, som teori 
som är väldigt praktisk. Det kommer också ges möjlighet att ställa frågor "...man måste ju 
försäkra sig om att, i det här fallet då... lagvärdarna klargör för sig själva, vad är det vi 
behöver veta...", men informanten menade att frågor dock inte alltid är det lättaste att 
komma på. Som stöd till frågeställningarna har de utbildningsansvariga fått en idé om 
att använda sig av rollspel då detta förhoppningsvis ger grund till frågor på ett naturligt 
sätt samt skapar insikt för utbildningsdeltagarna. Hur detta kan komma att se ut var, 
liksom mycket annat, inte klart vid intervjutillfället och skulle utvecklas närmare, men 
tanken är att använda det som avslutning på utbildningen. I funderingarna kring 
rollspelet beskrev informanten idéer om att basera det på realistiska situationer från 
lagvärdsskapet där exempelvis spelschemat kan användas som stöd. 
 
Enligt informanten kan den nya "Bibeln", när den släpps komma att innehålla nya saker 
som utbildningsansvariga aldrig tänkt på. Hur utbildningen kommer se ut i slutändan 
var informanten därför inte säker på men trodde inte att det skulle bli så stor skillnad 
från ovan nämnda innehåll.  

3.1.1.1 Sammanfattning i punktform utifrån Forskarfrågan 
 Utbildningen är inte färdigplanerad utan är bara en skiss. Mer planering görs 

senare. 
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 Utbildningen baseras på Piteå Summer Games "Bibel" samt personliga 
erfarenheter från de utbildningsansvariga. 

 Exempel på potentiellt utbildningsinnehåll: Information om de olika delarna av 
Piteå Summer Games, vad det innebär att vara lagvärd, kulturskillnader och hur 
problem som uppstår kan lösas. 

 Detta kan läras ut genom att konkretisera de praktiska kunskaperna inhämtade 
från "Bibeln" utifrån erfarenheter, spela rollspel samt ge möjlighet till frågor 
 

3.1.2 Intervju informant 2 2014-04-24 
I intervjun med informant 2 förklarade informanten att lagvärdsutbildningen än så 
länge inte planerats speciellt mycket eftersom det inte varit klart med hur många som 
ska delta eller åldrar på dessa. Informanten nämnde ungdomar från gymnasieskolan och 
eventuellt en del andra som potentiella deltagare men menade att "Man anpassar ju 
undervisningen efter publiken", varför utbildningen planeras mer när de 
utbildningsansvariga vet mer om detta. Beroende på förutsättningar såg dock 
informanten möjlighet att arbeta i grupp, helklass eller en och en. Enligt informantens 
vetskap kommer denne, tillsammans med den andra utbildningsansvarige, att undervisa 
i två dagar á 6 timmar per dag. Utöver detta kommer såväl Piteå Presenterar 
(Destination Piteå, förf. anm.) som den värdgruppsansvarige Emma Bogren att 
informera om Piteå, respektive lagvärdsskapet. Detaljer kring vem som ska göra vad 
med utbildningsdeltagarna stod inte klart vid intervjutillfället. 
 
Informanten berättade att utbildningen till stor del kommer att utgå ifrån Piteå Summer 
Games "Bibel", i vilken det står viktig information om hur det fungerar med turneringen 
och dess organisation. Att veta om vad Piteå Summer Games innebär och dess betydelse 
för Piteå och de inblandade var något informanten själv ansåg vara en viktigt att veta 
om. Utbildningen kommer också att baseras på de utbildningsansvarigas egna 
erfarenheter från sina år som lagvärd, vilka informanten menade, skiljer sig åt eftersom 
att de haft olika länder att ta hand om. Att innehållet baseras just på "Bibeln" och 
personliga erfarenheter är "...för att det ska  fungera, det ska ju gå så bra som möjligt. Det 
ska inte bli några missförstånd och de ska komma till matcherna. Det är ju a och o som 
man får tuta i alla. Man kan inte sitta och sova utan man måste vara på tå som lagvärd."  
 
Attityd och kulturella skillnader samt hur lagvärden ska förhålla sig till detta är saker 
som informanten kan tänka sig är saker som kan tas upp under utbildningen. Även 
praktiska saker så som hur bussåkningen fungerar under turneringen och vem som ska 
kontaktas vid olika händelser är exempel på potentiellt utbildningsinnehåll. Enligt 
informanten kan innehåll liknande detta sedan komma att ingå i ett rollspel som 
avslutning på utbildningen. I detta rollspel får utbildningsdeltagarna olika roller och ett 
scenario att lösa som kan tänkas uppkomma under turneringen. 
 
Informanten poängterade att en viktig sak för lagvärdarna att tänka på är att vara 
representant för såväl landet som staden "Vi ska sälja Piteå", menade hon. Det är därför 
viktigt att lagvärdarna får veta detta så att lagen de är värd för vill komma tillbaka. 
 
3.1.2.1 Sammanfattning i punktform utifrån Forskarfrågan 

 Utbildningsplanering ej klar - planeras närmare genomförande när antal och 
ålder på deltagare är klart. 

 Utgår från "Bibeln" samt utbildningsansvarigas erfarenheter. 



31 
 

 Exempel på potentiellt innehåll: Piteå Summer Games organisation och 
turneringens betydelse, praktisk kunskap, attityd och kulturella skillnader.  

 Piteå Summer Games betydelse för Piteå - lagvärdarna är representanter för 
landet och staden. 

3.2 Forskarfråga 2: Hur upplever tidigare lagvärdar sitt ideella arbete i 
Piteå Summer Games värdgrupp? 
Svaren från frågeformulären redovisas i tabellen nedan i form av påståendet samt 
medelvärdet av svaren, för mer detaljerad data (se Bilaga 12).  
 
Tabell 1 Resultat av frågeformulärets påståenden 

Påstående nr.  Påstående (svarsalternativ från 1-5) Medelvärde 
1 Jag har bra erfarenheter som guide/lagvärd 

inom Piteå Summer Games 
4,43 

2 Jag har lärt mig mycket som guide/lagvärd 
under Piteå Summer Games 

4,15 

3 Min roll som guide/lagvärd har känts som en 
viktig del av Piteå Summer Games 

4,57 

4 Jag tycker att organisationen kring 
guide/lagvärdsgruppen gjorde min 
upplevelse av Piteå Summer Games bättre 

 

3,86 

5 Jag tycker att Piteå Summer Games som 
organisation har gjort att jag har känt mig 
viktig och uppskattad som guide/lagvärd 

4,21 

6 Jag tycker att guide-/lagvärdsgruppen var 
min största upplevelse med Piteå Summer 
Games 
 

3,43 

7 Jag tycker att mötet med lagen var min 
största upplevelse med Piteå Summer Games 
 

4,50 

8 Lagen och dess spelare/ledare/medföljande 
har gjort att jag känt mig viktig och 
uppskattad som guide/lagvärd 
 

4,71 

9 Jag tycker att mitt/mina år som 
guide/lagvärd varit dåliga 
 

1,07 

10 Jag tycker att det är viktigt att få betalt (i 
pengar) som guide/lagvärd 
 

1,50 
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11 Jag tycker att det har varit värt att arbeta 
ideellt som guide/lagvärd inom Piteå 
Summer Games 
 

4,64 

12 Jag skulle kunna tänka mig att arbeta ideellt 
som guide/lagvärd inom Piteå Summer 
Games fler år om jag har möjlighet 
 

4,36 

 

3.2.1.1 Relaterat till forskarfrågan har detta ansetts mest relevant: 
Medelvärdet på svaren indikerar att  

 Lagen och dess spelare/ledare och medföljande spelar en stor roll i hur lagvärden 
ser på sitt deltagande i Piteå Summer Games.  

 Rollen som lagvärd ger positiva upplevelser och erfarenheter. 
 Det positiva som kommer av att arbeta ideellt som lagvärd inom Piteå Summer 

Games överväger att inte få ekonomisk ersättning. 

3.3 Sammanfattning resultat Forskarfråga 1 & 2 
Data- /empiriinsamlingen i den selektiva fasen av konceptutvecklingen (se Figur 4 för 
översikt) har resulterat i följande relevant data (se Figur 6):  
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Analysen av insamlad  information och data visar att de potentiella innehållet i 
utbildningen bland annat kan komma att ta upp en del om hur mötet mellan lagvärd och 
de som besöker Piteå Summer Games kan te sig, samt hur lagvärden kan hantera detta. 
Då mötet mellan lagvärd och lagen (spelare, ledare, medföljande) anses spela en stor roll 
även för tidigare lagvärdar baseras valet av upplevelseteorier på mötet och de olika 
interaktioner som sker under Piteå Summer Games. I detta fall ses Piteå Summer Games 
som den plats som är viktig i detta sammanhang. 

 
Close 

 

Analys 

Explore 

 

Empiri 
Forskarfråga 1 & 2 

 
Intervju 1 

 Utbildningen är inte färdigplanerad utan är bara en skiss. 
Mer planering görs senare. 

 Utbildningen baseras på Piteå Summer Games "Bibel" samt 
personliga erfarenheter från de utbildningsansvariga. 

 Exempel på potentiellt utbildningsinnehåll: Information om 
de olika delarna av Piteå Summer Games, vad det innebär att 
vara lagvärd, kulturskillnader och hur problem som uppstår 
kan lösas. 

 Detta kan läras ut genom att konkretisera de praktiska 
kunskaperna inhämtade från "Bibeln" utifrån erfarenheter, 
spela rollspel samt ge möjlighet till frågor 
 

Intervju 2 
 Utbildningsplanering ej klar - planeras närmare 

genomförande 
 Utgår från "Bibeln" samt utbildningsansvarigas erfarenheter 
 Exempel på potentiellt innehåll: Piteå Summer Games 

organisation och turneringens betydelse, praktisk kunskap, 
attityd och kulturella skillnader  

 Piteå Summer Games betydelse för Piteå - lagvärdarna är 
representanter för landet och staden 

 
Frågeformulär  

 Lagen och dess spelare/ledare/medföljande spelar en stor 
roll i hur lagvärden ser på sitt deltagande i Piteå Summer 
Games.  

 Rollen som lagvärd ger positiva upplevelser och 
erfarenheter. 

 Det positiva som kommer ut av att arbeta ideellt som lagvärd 
inom Piteå Summer Games överväger att inte få ekonomisk 
ersättning. 

 

Teori 
Forskarfråga 3: Upplevelseteori 

Selektiv fas 

Figur 6 Sammanställning av svar Forskarfråga 1 & 2. 
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3.4 Forskarfråga 3: Vilka upplevelseteorier kan användas för att lagvärden 
ska bli en god upplevelseproducent? 
Utifrån det som framkommit om Piteå Summer Games lagvärdsutbildning och tidigare 
lagvärdars upplevelse ses en möjlighet att fördjupa lagvärdarnas kunskap om hur de kan 
bidra till goda interaktioner under Piteå Summer Games. Detta kan påverka både deras 
egna men även gästernas upplevelse av turneringen och staden. Platsen, Piteå Summer 
Games, ses vidare i uppsatsen ifrån det perspektivet att det är ett upplevelserum inom 
vilka interaktion mellan kunder samt interaktion mellan kunder och den fysiska miljön i 
rummet sker. Interaktionerna som sker mellan människorna bygger på värdskap. De 
teorier som används och presenteras för att beskriva upplevelserummet är 
"servuctionsystemet" och "upplevelserummet" och de teorier som berör värdskapet är 
"värdskapet", "FISK!" och "4E" som här ses utifrån ett värdskapsperspektiv.  

3.4.1 Servuctionsystemet 

Mossberg (2003) beskriver servuctionsystemet utifrån Bateson (1995) som en ramverk 
påvisande helheten för servicemöten. Denna innehåller en för kunden osynlig och en 
synlig del vilka båda påverkar varandra och upplevelsen (se Figur 7). I den osynliga 
delen sker arbetet före och under som kunden inte får se, men ta del under sin tid i det 
synliga rummet (Mossberg, 2003). Det är i den synliga delen, upplevelserummet, som 
kunden möter personalen och andra kunder och interaktionen som sker mellan rum, 
kunder och personal är det centrala i modellen (Davies et. al., 1999; Mossberg, 2003). I 
den synliga delen finns ett område för personalen inom vilket inte kunderna har 
tillträde. Samtliga interaktioner i servuctionsystemet påverkar de övriga delarna av 
modellen (Mossberg, 2003).  
 

 
 

 
Servuctionsystemet går att applicera på Piteå Summer Games. Den osynliga delen 
innehåller det som krävs för att evenemanget ska kunna genomföras såsom  samordning 
med Destination Piteå (kommun, Destination Piteå ekonomisk förening, polis etc.), Piteå 
Summer Games som organisation, utbildningsanvariga samt lagvärdsutbildningen. Detta 

Organisation och 
system 

 
 
 
 

Kund A 

Kund B 

Kund C 

Upplevelserummet 

 
 

Personal 

Synligt Osynligt 

Figur 7 "Servuctionssystemet" enligt Mossberg (2003) s.17 efter Bateson (1995). 
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är inte något som besökarna ser när de är på plats för turneringen utan något som sker 
"i det osynliga". Den synliga delen av Piteå Summer Games är den del som visas upp mot 
dess besökare, upplevelserummet. Detta kan liknas vid exempelvis hur staden 
presenteras utseendemässigt, hur besökarna tas emot och bemöts av funktionärer och 
hur besökarna interagerar mellan varandra. 

3.4.2 Upplevelserummet 

Mossberg (2003) har utvecklat en modell inom vilken processen kring kundens 
upplevelse beskrivs utifrån interaktion med andra kunder och personal vilket läggs 
samman med interaktionen som sker i det sammanhang som detta tar plats, 
"Upplevelserummet" (se Figur 8). I modellen är kunden aktiv och deltagande och 
interagerar med de olika delarna av rummet. Mötet mellan personal och kund beskriver 
Mossberg (ibid.) som ett servicemöte, vilket påverkas av hur såväl personal som kund 
beter sig gentemot varandra. Den enes beteende gentemot den andre bidrar till en 
interaktion vilken tolkas utifrån den situation som den uppstår. Från kundens sida 
påverkas dess beteende även av de känslor och kunskaper som denne har och får i form 
av exempelvis förförståelse av det som ska upplevas. Mötet med andra kunder menar 
Mossberg (ibid.) kan vara både på gott och ont beroende på situation. Mossberg (ibid.) 
beskriver upplevelserummet som: "...den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, 
levereras och konsumeras inom." (Mossberg, 2003, s. 113). Upplevelserummet i sig kan 
påverka hur deltagarna i servicemötet agerar beroende på hur omgivningen använts och 
anpassats för att skapa en helhet. Detta kommuniceras genom exempelvis enhetlig 
klädsel eller en viss ljudnivå (Mossberg, 2003). Mossberg (2003) gör skillnad på 
permanenta upplevelserum så som teatrar eller hotell, icke-permanenta upplevelserum 
som tillfälliga evenemang och upplevelseområde vilket innefattar en destinations olika 
upplevelseerbjudanden.  
 

 
 
 

I denna uppsats jämställs Piteå Summer Games med ett icke-permanent uppleveleserum 
och lagvärdarna som personalen. Mellan lagvärdarna och de utländska lagen (kunderna) 
sker interaktion genom servicemöten, samtidigt som även de andra lagen (de andra 
kunderna) påverkar hur de utländska lagen ser på sin upplevelse. 

Kundens 
upplevelse 

Upplevelserummet Personal 

Andra kunder 

Figur 8 Beskrivning av interaktioner i upplevelserummet efter Mossberg (2003) s. 28. 
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3.4.3 Värdskapet  

Värdskapet är en praktisk filosofi som handlar om hur var och en förhåller sig till och 
bemöter både andra så som gäster och kollegor, men även sig själv (Gunnarsson & 
Blohm, 2008; Värdskapet Utveckling AB, 2010a). Utvecklingen av värdskapsfilosofin 
inleddes 2001 av Jan Gunnarsson och gick från att vara projektet "Det Svenska 
Värdskapet" till att bli verksamheten Värdskapet Utveckling AB (2010b). Genom att 
naturligt agera välkomnande mot alla dessa, menar Gunnarsson och Blohm (2008) och 
Värdskapet Utveckling AB (2010a) att ett gott värdskap formas. Värdskapet bidrar i sin 
tur till välbefinnande genom att exempelvis gästen känner sig sedd och välkomnad. 
Gunnarsson och Blohm (2008) och Värdskapet Utveckling AB (2010a) beskriver sex 
uttryck som används för att uppnå detta (se Figur 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa uttryck kan för en lagvärd inom Piteå Summer Games innebära: 

 Att lagvärden gör sitt yttersta för att laget och andra lagvärdar ska få en så bra 
upplevelse som möjligt, något som i slutändan även gynnar lagvärden tillbaka 
(tjänande). 

 Att lagvärden är öppen för, medveten om och står för det som denne inte kan 
eller har upplevt och därför är ärlig med detta både gentemot de omkring sig och 
sig själva (ansvar). 

 Att lagvärden ser sin del i Piteå Summer Games och hur denne påverkar andra 
människors, så som andra lagvärdar eller lags, upplevelse av turneringen 
(helhet). 

 Att lagvärden sätter sig in i hur lagen upplever en situation och ger av sig själv 
genom att bemöta detta med respekt (omtanke). 

 Att lagvärden strävar efter att utvecklas och lära av de situationer och möten som 
uppstår (kunskap). 

 Att lagvärden i möten med andra visar att denne är engagerad och intresserad av 
att ta till sig av vad andra säger för att inte bara utgå från sina egna behov utan 
snarare behoven hos den de möter (dialog). 

3.4.4 FISK! 

FISK!-filosofin är en filosofi inspirerad av det arbete som Pike Place Fish market lagt ner 
på att inspirera personalen att göra sitt yttersta för att skapa en bra kundupplevelse 
(FISH!, 2014). Enligt Lundin et. al. (2000) utgår FISK!-filosofin från att personalen ska 
finna en positiv grundinställning till sitt arbete. Genom att bidra med energi, kreativitet 
och engagemang i sin egen vardag kan personalen känna sig stolta över vad de gör och 
detta är något som speglas till både medarbetare och kunder. Lundin et. al. (ibid.) menar 

 Tjänande före egennytta 

 Ansvar före ignorans 

 Helhet före delar 

 Omtanke före likgiltighet 

 Kunskap före arrogans 

 Dialog före konflikt 

Figur 9 "Värdskapets sex grunder" enligt Värdskapet Utveckling AB (2010a), 
http://www.vardskapet.se/Filosofin+om+v%E4rdskap__1053.html 
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att aktiva val till det som individen kan påverka, så som inställning till arbetet, är en av 
grunderna i filosofin. Om personalen i sin strävan efter att ha kul på sitt arbete kan 
involvera kunderna i en balans mellan ansvarsfullhet och lek i sitt utövande, kan detta 
bidra till att skapa en lättsam och rolig stämning för alla inblandade. Detta kräver full 
fokus och närvarande i mötet med kunden, som inte bara bemöts som kund utan även 
som den människa som den är (Lundin et. al., 2000). FISK!-filosofin kan sammanfattas 
med följande punkter (se Figur 10): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Som lagvärd inom Piteå Summer Games kan FISK!-filosofin innebära att lagvärden går in 
i sin uppgift med en attityd som utstrålar glädjen i det arbete som utförs. Att sprida 
denna glädje genom att vara här och nu och ha kul tillsammans med lagen och övrig 
personal i de möten som uppstår kan ge ett mervärde till samtliga inblandade. 

3.4.5 Experience realms - 4E 
Pine och Gilmore (2011) har, som tidigare nämnts på sidan 4 i denna uppsats, skapat en 
modell där viktiga aspekter för skapandet av en upplevelse tas upp. Modellen som de 
kallar de för "Experience realms" (se Figur 11) beskriver hur passiv eller aktiv (passive 
eller active) gästen är i skapandet av sin upplevelse och hur pass gästen absorberar eller 
fördjupar (absorb eller immerse) sig i det som händer (Pine & Gilmore, 2011). Denna 
modell innefattar vidare de fyra sfärer underhållning (entertainment), utbildning 
(educational), eskapism (escapist) och estetik (esthetic). Dessa sfärer kallas för de 4E:na. 
Med underhållning menar Pine och Gilmore (2011) att gästen ska roas på något sätt av 
sitt deltagande i upplevelsen. Gästen behöver inte vara aktiv i sitt deltagande, något den 
måste vara om ur den utbildande aspekten på de 4E:na (Pine & Gilmore, 2011).  Enligt 
Pine och Gilmore (2011) innebär eskapism att gästen är aktiv och bearbetar upplevelsen 
på ett djupare plan genom att den lever sig in i det som händer. Den estetiska aspekten 
av en upplevelse kräver inte ett aktivt deltagande av gästen för att den ska beröras 
djupare (Pine & Gilmore, 2011). Genom olika kombinationer av dessa sfärer går 
upplevelsen att anpassa för att engagera gästen på olika sätt. Detta gör att gästen minns 
och vill uppleva samma upplevelse igen (ibid.).  
 
Lagvärdarna kan under Piteå Summer Games använda sig av de 4E:na sett utifrån ett 
värdskapsperspektiv. I denna kontext kan utbildning (educational) innebära att 
lagvärden har ett lärande perspektiv på sitt värdskap och strävar efter att upplevelsen 
ska vara lärande både för lagen och för sig själv. Underhållning (entertainment) för en 
lagvärd kan innebära att lagvärden passivt absorberar det som sker under turneringen 
såsom när denne tittar på en fotbollsmatch. Eskapism (escapist) i denna kontext kan ses 
som något som lagen och lagvärden automatiskt får genom att besöka Piteå Summer 
Games och Piteå. Estetiken är det fysiska rummet (såsom Piteå stad) som lagvärden och 
lagen tar del av under Piteå Summer Games.  

 Välj inställning 

 Ha kul 

 Lys upp deras dag 

 Var uppmärksam - 

fokusera på kunden  

Figur 10 FISK!-filosofins huvudpunkter enligt Lundin et. al. (2000) s. 107. 
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3.4.5.1 Relaterat till forskarfrågan har detta ansetts mest relevant: 
 Från servuctionsystemet: Den synliga delen med interaktioner och den osynliga 

delen med exempelvis administrativt arbete. 
 Från upplevelserummet: Interaktionerna som sker i upplevelserummet mellan 

rum, personal, kund och andra kunder. 
 Från Värdskapet: De sex uttrycken tjänande, ansvar, helhet, omtanke, kunskap 

och dialog  
 Från FISK!: Välj inställning, ha kul, lys upp deras dag, var uppmärksam - fokusera 

på kunden.  
 Från 4E: underhållning "entertainment" och utbildning "educational". 

 
Lagvärdarna kan inte påverka hur de utländska lagen som besöker Piteå Summer Games 
ser på turneringens estetik i det fysiska rummet eftersom detta är något som påverkas 
av såväl stadens utseende som Piteå Summer Games som organisations planering av 
turneringens estetik. Eskapismen som uppstår under besöket är något som kommer på 
köpet av att de är i Piteå och besöker turneringen, varför inte lagvärdarna aktivt kan 
påverka detta heller. Däremot kan lagvärdarna påverka den stämning som finns i 
upplevelserummet genom det arbetsklimat som är och det beteende de väljer att ha 
både mot arbetsklimat, sig själv och de som de möter under turneringen. Detta bidrar till 
underhållning (4E). Utbildning från de 4E:na uppnås för lagvärden både av att genomgå 
lagvärdsutbildningen och i mötet med de utländska lagen. I de möten som sker mellan 
lagvärd och lag kan ett öppet sinne göra att båda parter lär sig om exempelvis varandras 
kulturskillnader och hur det lämpar sig att anpassa sig efter detta. Lagen får också en 
lärande del i sin upplevelse när de får ta del av det lagvärden lärt sig under 
lagvärdsutbildningen.  
  

Absorb 

Active 

Immerse 

Passive 

Educational 

Escapist 

Entertainment 

Esthetic 

Figur 11 Experience realms enligt Pine och Gilmore (2011) s. 46. 
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3.5 Sammanfattning resultat Forskarfråga 1, 2 & 3 
Data- /empiri och teoriinsamlingen i den selektiva fasen av konceptutvecklingen (se 
Figur 4 för översikt) har resulterat i följande relevant information (se Figur 12):  
 

 

 
Close 

 

Analys 

Explore 

 
Empiri 

Forskarfråga 1 & 2 
Intervju 1 

 Utbildningen är inte färdigplanerad utan är bara en skiss. Mer 
planering görs senare. 

 Utbildningen baseras på Piteå Summer Games "Bibel" samt 
personliga erfarenheter från de utbildningsansvariga. 

 Exempel på potentiellt utbildningsinnehåll: Information om de olika 
delarna av Piteå Summer Games, vad det innebär att vara lagvärd, 
kulturskillnader och hur problem som uppstår kan lösas. 

 Detta kan läras ut genom att konkretisera de praktiska kunskaperna 
inhämtade från "Bibeln" utifrån erfarenheter, spela rollspel samt ge 
möjlighet till frågor 
 

Intervju 2 
 Utbildningsplanering ej klar - planeras närmare genomförande 
 Utgår från "Bibeln" samt utbildningsansvarigas erfarenheter 
 Exempel på potentiellt innehåll: Piteå Summer Games organisation 

och turneringens betydelse, praktisk kunskap, attityd och kulturella 
skillnader  

 Piteå Summer Games betydelse för Piteå - lagvärdarna är 
representanter för landet och staden 

 
Frågeformulär  

 Lagen och dess spelare/ledare/medföljande spelar en stor roll i hur 
lagvärden ser på sitt deltagande i Piteå Summer Games.  

 Rollen som lagvärd ger positiva upplevelser och erfarenheter. 
 Det positiva som kommer ut av att arbeta ideellt som lagvärd inom 

Piteå Summer Games överväger att inte få ekonomisk ersättning. 

 

Teori 
Forskarfråga 3: Upplevelseteori 

 
 Från servuctionsystemet: Den synliga delen med interaktioner och 

den osynliga delen med exempelvis administrativt arbete. 
 Från upplevelserummet: Interaktionerna som sker i 

upplevelserummet mellan rum, personal, kund och andra kunder. 
 Från Värdskapet: De sex uttrycken tjänande, ansvar, helhet, 

omtanke, kunskap och dialog  
 Från FISK!: Välj inställning, ha kul, lys upp deras dag, var 

uppmärksam - fokusera på kunden.  
 Från 4E: underhållning "entertainment" och utbildning "educational". 

 

Selektiv fas 

Figur 12 Sammanfattning av resultat från Forskarfråga 1, 2 & 3. 
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3.6 Forskarfråga 4: Hur kan, utifrån ett upplevelseproduktionsperspektiv, 
lagvärdsutbildningen inom Piteå Summer Games utvecklas till att skapa 
goda upplevelseproducenter för egna och gästernas upplevelser? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
För att stärka interaktionen och värdskapet i de möten som sker kan detta vara bra att 
tänka på som lagvärd inom Piteå Summer Games (se Figur 14, extrahering av rutan 
"Interaktion = värdskap" från Figur 13): 

Synligt  

Destination Piteå 
(kommun, Destination 

Piteå ekonomisk 
förening, Polis etc.) 

Piteå Summer Games 
organisation 

Utbildningsansvariga 

Lagvärdsutbildning 

Fotbollsturneringen 
Piteå Summer 

Games 

Utländska lag 
(spelare/ledare/ 

medföljande) 

Lagvärdar 

Andra lag och 
besökare 

Osynligt 

Interaktion = 
värdskap 

Värdskap: 
 Värdskapet 

 FISK! 
 4E 

Figur 13 Egen konceptmodellmodell för Piteå Summer Games lagvärdsutbildning baserad på en 
kombination av Servuctionsystemet (Mossberg, 2003 efter Bateson (1995)), Upplevelserummet 
(ibid.), Värdskapet (Värdskapet utveckling AB, 2010a), FISK! (Lundin et. al., 2000) och 4E (Pine & 
Gilmore, 2011). 
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Punkterna (se Figur 14) kan exempelvis användas inom lagvärdsutbildningens rollspelet 
för att bidra till scenarion som antingen följer eller går emot dessa sätt att agera, bete sig 
och förhålla sig till olika situationer. 
  
Ett praktiskt exempel skulle kunna vara följande 

 En av utbildningsdeltagarna agerar lagvärd för ett lag från Spanien 
 En av utbildningsdeltagarna agerar coach i det spanska laget 

Det är turneringens första speldag och det spanska laget ska ta sig till sin första match. 
Lagvärden är nervös då detta är dennes första år som lagvärd inom Piteå Summer 
Games. När lagvärden kommer till lagets sovsal för att möta upp laget, är spelare och 
ledare inte i närheten av klara och det börjar bli kort om tid för att hinna till matchen. 
Först spelas rollspelet utifrån scenariot att lagvärden låter sin nervositet och stress ta 
över situationen. Denne klandrar sig själv i det tysta för att inte ha sett till att laget haft 
mer tid på sig att ta sig till matchen. Vad händer i mötet mellan lagvärd och lag med 
dessa förutsättningar? Sedan spelas rollspelet utifrån scenariot att lagvärden väljer att 
bortse från sin nervositet och stress och istället ser och lyssnar till hur laget kan ha 
uppfattat den information som angetts. Istället för att vara negativ till att laget inte är 
klar till den utsatta tiden väljer lagvärden att engagerat ta tag i uppgiften, eftersom den 
positiva upplevelsen av att vara lagvärd är kul och något denne vill visa för andra. 
Lagvärden ser hur dennes roll påverkar lagets möjligheter att kunna spela matchen och 
intar utifrån detta ett lärande förhållningssätt för att få laget att öka tempot så det 
hinner i tid för att spela matchen. Hur påverkar detta mötet mellan lagvärd och lag? 

4 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras studiens kvalitet, resultatets innebörd för Piteå Summer Games, 
dess lagvärdar och den kommande lagvärdsutbildningen samt förslag på vidare forskning. 
 

4.1 Studiens kvalitet 
Kvaliteten på denna studie sett utifrån min modifierade variant av Glasers inriktning på 
Grounded Theory anser jag vara hög främst när det gäller passform, relevans och 
modifierbarhet. Eftersom konceptmodellen inte är visad för Piteå Summer Games ännu 
och lagvärdsutbildningen inte är startad är det svårt att veta om den fungerar och är 
användbar i verkligheten. Därför kan jag inte säga säkert att Piteå Summer Games kan 
använda sig av modellen i sin lagvärdsutbildning. Jag kan däremot säga att modellen är 
menad att kunna användas och fungera. Vid eventuella problem med detta ser jag att det 
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Figur 14 Bra att tänka på som lagvärd inom Piteå Summer Games. 
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är möjligt att utveckla beskrivningen av konceptmodellen för att öka fungerbarheten 
och användbarheten. 
  
Trovärdigheten till intervjuernas resultat är svår att mäta då informationen som 
insamlats inte finns att få tag på någon annanstans. Den e-post som skickades till mig 
gällande lagvärdsutbildningen innehöll dock samma information som sades till mig i 
intervjuerna, något som bidragit till att stärka trovärdigheten till svaren. 
 
Validiteten för frågeformuläret anser jag vara hög eftersom jag aktivt gjort det jag 
kunnat för att bidra till detta. Jag har bett de som vill delta att skicka sin korrekta e-
postadress till mig för att den ska stämma, bett dem kolla sin skräppostmapp så att mitt 
e-postmeddelande med frågeformuläret inte hamnat där, samt använt mig av Google 
Drives egen sammanställning av frågeformulärens svar. Baserat på att vissa svar på 
frågorna i frågeformuläret skiljer sig drastiskt mot samtliga andra svar ser jag en risk i 
att jag eventuellt varit otydlig i vissa formuleringar av frågor/påståenden. En 
omformulering av dessa hade möjligtvis kunnat öka validiteten ytterligare. 
 
Eftersom jag själv varit en del av värdgruppen under några år innebar detta att jag 
känner eller är bekant med de flesta som deltagit i såväl intervjuer som frågeformulär.  
Det kan, som jag ser det,  vara både på gott och ont, men urvalet har inte baserats på hur 
väl jag och informanterna känner varandra utan snarare på den kunskap eller 
erfarenhet de besitter. Jag hoppas att de informanter och respondenter som deltagit i 
intervjuer och frågeformulär gjort det för att de velat bidra med sin kunskap och 
erfarenhet men detta är inte något jag vet eller kommer få veta. Jag anser därför att 
pålitligheten till mitt urval av informanter och respondenter är högt. 
 
Eftersom att informanterna till intervjuerna var de enda som hade den kunskap jag 
sökte hade varken jag eller någon annan forskare kunnat intervjua någon annan för att 
få reda på samma saker. Däremot hade svaren kanske blivit annorlunda om det varit 
någon annan som intervjuat eftersom att vissa ord och innebörder inte förklarades 
närmare då bägge parter i detta fall underförstått förstod varandra då informanterna 
visste att jag har liknande förkunskaper som dem. Själva intervjusituationerna upplevde 
jag dock som avslappnade och ärliga, något jag tror kan bero på att jag och 
informanterna kände varandra innan intervjuerna. Jag anser att jag gjort vad jag kunnat 
för att öka pålitligheten till uppsatsens intervju, genom att beskriva hur jag gått tillväga i 
metoden. På detta sätt har jag gjort det möjligt för någon annan att genomföra samma 
sorts forskning som jag. Det största problemet för att någon annan ska kunna få samma 
resultat som jag är den relation som finns mellan mig och mina informanter. Detta går 
inte att återskapa för någon annan.  
 
Liknande gäller med tillförlitligheten/reliabiliteten till frågeformuläret. Det är även i 
detta fall svårt för någon annan att ha samma förutsättningar som jag, men jag anser att 
ett frågeformulär via datorn gjort att respondenterna haft lite mer distans till mig som 
person. Därför kanske de inte låtit mig som person influera hur de besvarat frågorna i 
lika hög grad som det kunnat göra i en intervjusituation. På samma sätt som gällande 
intervjun kan jag se att respondenterna kunnat känna sig pressade att delta i studien på 
grund av att de känner till mig, men eftersom datorn skiljt oss åt så anser jag att det inte 
blir lika personligt att avböja eller strunta i att svara. Därav har datorn potentiellt blivit 
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ett verktyg i denna metod, som bidragit till att stärka pålitligheten och möjligheten för 
andra forskare som vill göra en liknande studie, att få likadana svar.  
 
En fördel med att jag och informanten eller respondenten känner eller är bekanta med 
varandra kan vara att denne vill delta för att hjälpa både mig och Piteå Summer Games 
och därför gör sitt yttersta för att svara så utförligt och ärligt som möjligt. En nackdel jag 
kan se är att det kan finnas en risk att denne känt sig pressad att delta och att svara på 
ett visst sätt genom att denne känner till mig.  
 
Då urvalsramen för frågeformuläret inte fylldes utan stannade på en population på 23 
och vidare en svarsfrekvens på 100%  av de 14 utskickade frågeformulär innebär detta 
att det kan finnas ett antal åsikter som inte representeras i forskningen. Genom att ha 
fler respondenter skulle resultatet potentiellt kunna bli än mer representativt, men med 
en på förhand ganska liten urvalsram anser jag att detta är en tillräcklig mängd 
respondenter för att kunna bygga en lokal teori och slutligen konceptmodellen och ändå 
få ett resultat med validitet. 
 
Objektiviteten i denna uppsats är inte så hög. Detta på grund av att kontaktuppgifter till 
informanter och respondenter till stor del kommer från Piteå Summer Games och jag 
själv varit en del av värdgruppen och därmed känner eller är bekant till många av 
informanterna och respondenterna. Objektiviteten hade dock inte kunnat göras högre 
eftersom dessa förutsättningar är nödvändiga då det är jag som genomfört studien.  
Genom att jag inte ställt mina förkunskaper åt sidan i denna uppsats kan den inte räknas 
som objektiv varken gällande intervju eller frågeformulär. Jag har dock varit medveten 
om detta och istället aktivt gjort ett ställningstagande om att använda mig av mina 
förkunskaper för att avgöra vad som varit relevant. Detta i enlighet med Strauss syn på 
teoretisk känslighet inom Grounded Theory (Hartman, 2001). 
 
I och med att jag skrivit frågor till intervjuer och frågeformulär på egen hand utefter det 
sammanhang som råder innebär detta att frågorna och dess svar får en svårare 
överförbarhet och generaliserbarhet och därför inte går att applicera på annat än Piteå 
Summer Games och dess lagvärdsutbildning.  
 
Konceptmodellen är baserad på empiri från Piteå Summer Games och dess 
förutsättningar så som ideellt arbetande funktionärer och en lagvärdsutbildning under 
utveckling. Detta gör att modellen är svårare att använda på andra fotbollsturneringar 
eller evenemang om än de också kan behöva använda sig av sitt upplevelserum och 
värdskap i sina interaktioner. I denna uppsats har jag till viss del utgått från att Piteå 
Summer Games lagvärdar ser ett stort värde i de möten som sker under turneringen, 
något som inte är säkert att andra fotbollsturneringars lagvärdar skulle värdera lika 
högt.  
 
De misstag jag gjorde när jag skickade ut sms och Facebookmeddelanden är något som 
var klart onödigt och hade kunnat undvikas genom att jag jämfört dem mot varandra 
innan jag skickat dem. Jag vet inte om respondenterna lagt märke till detta men jag ser 
själv att det kan påverka de etiska aspekterna, främst när det gäller huruvida 
respondenten kan vara anonym eller konfidentiell. Då den värdgruppsansvarige, Emma 
Bogren, bidragit med kontaktuppgifter till respondenterna kan jag kan inte erbjuda 
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respondenterna annat än konfidentialitet något jag hoppas att de förstått när de läst 
missivbrevet som följde med frågeformuläret. 

4.2 Vad innebär resultatet för Piteå Summer Games, dess lagvärdar och den 
kommande lagvärdsutbildningen? 
Enligt svaren på frågeformuläret är det ideella arbetet inte det som avgör huruvida 
tidigare lagvärdar återkommer som lagvärd inom turneringen eller ej. Det är istället de 
möten som sker under Piteå Summer Games som är det mest värdefulla. Inom detta 
område skulle min konceptmodell kunna vara till hjälp eftersom denna syftar till att 
främja ett positivt möte mellan lag och lagvärd. Detta kan bidra till att båda parter får en 
bättre upplevelse av Piteå Summer Games och även främja lagvärdens vilja att 
återkomma som lagvärd och lagens vilja att återkomma för att spela turneringen. Piteå 
Summer Games satsning på att, via bland annat Piteå Kommuns sommarjobb, 
Volontärbyrån och sociala medier, öka medvetenheten om möjligheten att vara lagvärd 
resulterar förhoppningsvis i att de som är intresserade söker sig till värdgruppen och 
lagvärdsutbildningen. Genom ett intresse från deltagarna att bidra till positiva 
interaktioner under turneringen kan även chansen att konceptmodellen används, öka.  
 
För Piteå Summer Games kan konceptmodellen, med viss modifiering, eventuellt vara 
möjlig att använda även inom andra arbetsgrupper eftersom turneringen som helhet 
engagerar 48 000 (år 2013) personer i form av spelare, ledare, funktionärer, domare, 
föräldrar och andra anhöriga. Detta innebär flertalet möten med interaktioner mellan 
såväl gäster och upplevelserum, som mellan gäster och funktionärer. Även i många av 
dessa möten kan värdskap gynna både individen och turneringen. 

4.3 Vidare forskning 
Vidare forskning kring lagvärdsutbildningen och lagvärdarnas upplevelse av Piteå 
Summer Games skulle kunna undersökas genom: 
 

 En fallstudie som undersöker hur konceptmodellen fungerar för 
lagvärdsutbildningen och lagvärdarna, både under utbildningen och efter 
genomförd turnering. 

 Andra upplevelseteorier som kan påverka lagvärdarna exempelvis Pine och 
Gilmores (2011) modell där produktionen liknas vid en teater och lagvärdarna är 
rollinnehavare. 

 Att använda sig av frågeformulär eller intervjuer för att kunna utgå från gästens 
(lagens) perspektiv på lagvärdsskapet. 

 Att utgå från andra metoder för att samla in data exempelvis djupintervjuer med 
tidigare lagvärdar för att ta reda på hur de upplevt sitt/sina år som lagvärd. 

 Att inte utgå från lagvärdarna som producenter utan som de som tar del av 
upplevelsen. 

 Att utöka forskningsområdet för att jämföra, samt hitta likheter och skillnader, i 
hur Piteå Summer Games lagvärdars upplevelser är jämfört med andra 
internationella barn- och ungdomsfotbollsturneringars motsvarighet till detta. 
Hur påverkas upplevelsen om arbetet sker ideellt eller med ersättning? 

 För någon som inte studerar upplevelseproduktion skulle ett annat perspektiv på 
lagvärdsutbildningen kunna beröra exempelvis pedagogiskt upplägg.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Missivbrev intervju Anna Bogren Dalberg 
 
Hej Anna! 
  
Hoppas allt är bra med dig.  
Du kanske har hört från Tjalle att jag ska skriva mitt examensarbete om värdgruppen 
(guidegruppen) och den kommande värdutbildningen. Som grund för detta skulle jag 
behöva veta lite historik om värdgruppen. Jag fick jag tips av Tjalle att höra av mig till 
dig, då du har erfarenhet av de tidiga värdgruppsåren. 
  
Vi har fått i uppgift att, tills på fredag den 21/2, göra en intervju med valfri person och 
jag undrar därför om du har tid och möjlighet att hjälpa mig med detta innan dess?  
  
Får jag: 
Ta max 60 minuter av din tid? 
Intervjua dig? 
Spela in intervjun? 
Använda dina svar i examensarbetet och i redovisningen av uppgiften på fredag?   
  
Jag har grupparbete imorgon, tisdag, mellan 9-16 och lektion på torsdag mellan 9-16, så 
därför skulle det passa mig bäst på onsdag, om du har tid då. Före eller efter skolan på 
tisdag eller torsdag fungerar också för min del. 
  
Om du inte har möjlighet att ses innan fredag, träffar jag dig gärna för en intervju en 
annan vecka eftersom din kunskap och erfarenhet i ämnet är bra att känna till när jag 
ska skriva. 
Har du möjlighet att hjälpa mig och vilken tid passar dig? 
  
Vid frågor, kontakta mig gärna på telefon eller mail. 
Tack på förhand! 
  
Med vänliga hälsningar, 
Malin Karlström 
Upplevelseproduktion åk 3 
070-459 53 85 
quexida@live.se alt. malkal-7@student.ltu.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:quexida@live.se
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Bilaga 2: Missivbrev intervju Emma Bogren 
 
Hej Emma! 
  
Hoppas allt är bra med dig.  
Du kanske har hört från Tjalle att jag ska skriva mitt examensarbete om värdgruppen 
(guidegruppen) och den kommande värdutbildningen. Som grund för detta skulle jag 
behöva veta fakta om värdgruppen och hur den varit under tiden du varit del av den, 
som jag kan källhänvisa till.  
  
Jag undrar därför om du har tid och möjlighet att hjälpa mig med detta?  
  
Får jag: 
Ta max 60 minuter av din tid? 
Intervjua dig om hur värdgruppen är organiserad, fungerar och liknande? 
Spela in intervjun? 
Använda dina svar i examensarbetet?   
  
Då det är så pass få dagar kvar denna vecka och jag har lektion hela morgondagen, 
träffar jag dig gärna för en intervju nästa vecka eftersom din kunskap och erfarenhet i 
ämnet är bra att känna till när jag ska skriva.  
Har du möjlighet att hjälpa mig och vilken tid passar dig? 
  
Vid frågor, kontakta mig gärna på telefon eller mail. 
Tack på förhand! 
  
Med vänliga hälsningar, 
Malin Karlström 
Upplevelseproduktion åk 3 
quexida@live.se alt. malkal-7@student.ltu.se 
070-459 53 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



51 
 

Bilaga 3: Grundmanus intervju Anna Bogren Dalberg 19/2 2014 
 
Syfte: få reda på bakgrundsinfo om guidegruppen till uppsatsen. Guidegruppens historia. 
Presentation mig, Anna, 19/2 kl 14.??    
 
Namn, befattning?  
Är det ok att jag spelar in?  
Får jag använda svaren?  
Kan jag referera till dig eller vill du vara anonym/konfidentiell i uppsatsen?    
Hur länge varit med i gruppen/mellan vilka år?  
Vad var din roll?  
Utformning av gruppen från början/då du var guide (organisation)?  
Värvning av nya?  
Hur visste ni vad/hur ni skulle göra (utbildning)?  
Arbetsbelastning från starten till det att du slutade (antal lag/länder/guider)? 
Något du minns att du ville skulle utvecklas då gällande guidgruppen och hur den 
fungerade?  
Något annat du vill tillägga?    
Kan jag återkomma med ytterligare frågor i efterhand om det är något mer jag skulle 
behöva veta eller om jag behöver komplettera svaren?    
 
Tack för medverkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 
 

Bilaga 4: Grundmanus intervju Emma Bogren 31/3 2014  
 
Syfte: få reda på bakgrundsinfo om guidegruppen till uppsatsen. Guidegruppens historia 
tom idag.    
Presentation mig, Emma, 31/3 kl 10.??    
 
Namn, befattning?  
Är det ok att jag spelar in?  
Får jag använda svaren?  
Kan jag referera till dig eller vill du vara anonym/konfidentiell i uppsatsen?    
Hur länge varit med i gruppen/mellan vilka år?  
Vilka roller har du haft? När?  
Utformning av gruppen från början/då du var guide (organisation)? Åldrar, kön?  
Varför bytte gruppen namn (namnbyte grupp)?  
Nytt i år eller förra året att kallas värdar (namnbyte guide-värd)?  
Vad innebär det att vara lagvärd? Uppgifter?  
Hur skulle du definiera en lagvärd (definition lagvärd)?  
Värvning av nya?  
Hur visste ni vad/hur ni skulle göra (utbildning)?  
Arbetsbelastning för gruppen (antal lag/länder/guider)?  
Varför svårt att få folk att börja/fortsätta vara lagvärd?    
Något annat du vill tillägga?    
Kan jag återkomma med ytterligare frågor i efterhand om det är något mer jag skulle 
behöva veta eller om jag behöver komplettera svaren?    
 
Tack för medverkan      
 
Kan du ställa upp på en till intervju senare? 
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Bilaga 5: Manus för telefonsamtal intervju 
 
Malin 
Skriver uppsats om värdutbildningen 
Vill göra intervju för att få info om upplägg, innehåll och varför 
Tar max 60 minuter 
Vill spela in 
Deltagandet är frivilligt 
Behöver inte ställa upp med namn 
När passar? 
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Bilaga 6: Grundmanus intervju informant 1 23/4 2014 & intervju informant 2 

24/4 2014 
 
Informera om  
Forskningen handlar om hur upplevelseproduktion kan bidra till lagvärdsutbildningen 
 
"Hur en värdutbildning av lagvärdar inom Piteå Summer Games kan planeras så att 
värdarna blir goda upplevelseproducenter för sin egen och gästernas upplevelser av 
turneringen och Piteå, så att både värdar och gäster återvänder." 
FF1: Hur har utvecklingen av Piteå Summer Games lagvärdsutbildning sett ut och var 
står den idag? 
 
Syfte med intervju (ta reda på hur de tänkt när de planerat utbildningen och dess 
innehåll för att kunna göra en konceptutveckling som ska sammanlänka 
upplevelseproduktion med lagvärdsutbildningen) 
 
Frivilligt deltagande 
Möjlighet att avbryta 
Möjlighet att vara konfidentiell 
Ta max 60 min 
Spela in 
 
Inledning vid start av inspelning 
Malin 
Datum, tid (23/4 kl 14), (24/4 kl 11.30) 
 
Frågor  
Namn? 
Spela in? 
Använda svaren i uppsatsen? 
Referera? Konfidentiell eller med namn?  
 
Innehåll? 
Varför? 
Hur lära ut detta? 
 
Annat att tillägga? 
Återkomma med ytterligare frågor för mer kunskap eller komplettering av svar? 
Vill du att jag ska maila dig när jag skrivit det du sagt så du får se så att det jag skrivit 
stämmer med vad du sagt och menar? 
 
Tack 
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Bilaga 7: Fråga om e-postadress via sms 
 
Hej!  
Jag håller på att skriva ett examensarbete som ska kunna bidra till utvecklingen av Piteå 
Summer Games lagvärdar och dess kommande utbildning. För att få reda på 
erfarenheter från tidigare guider/lagvärdar hör jag av mig till dig och undrar om du 
anonymt vill fylla i en kort enkät som tar ca 5 minuter att fylla i. Har du möjlighet och vill 
delta, vänligen svara på detta sms (tel. nr. 0704595385) och skriv din mailadress så 
skickar jag både enkäten och mer information till din mail. Jag skulle behöva svar på 
enkäten senast den 8 maj så ju snabbare jag kan få din mailadress, desto snabbare kan 
jag skicka dig enkäten.  
Glöm inte att kolla så att mitt mail till dig inte hamnar i  skräppostmappen.  
Vänliga hälsningar, Malin Karlström, tidigare guide/lagvärd inom Piteå Summer Games 
samt studerande åk 3 Upplevelseproduktion via Luleå tekniska universitet 
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Bilaga 8: Fråga om e-postadress via Facebook 
 
Hej! 
Jag håller på att skriva ett examensarbete som ska kunna bidra till utvecklingen av Piteå 
Summer Games lagvärdar och dess kommande utbildning. För att få reda på 
erfarenheter från tidigare guider/lagvärdar hör jag av mig till dig och undrar om du 
anonymt vill fylla i en kort enkät som tar max 10 minuter att fylla i. Har du möjlighet och 
vill delta, vänligen svara på detta meddelande och skriv din mailadress så skickar jag 
både enkäten och mer information till din mail. Jag skulle behöva svar på enkäten senast 
den 8 maj så ju snabbare jag kan få din mailadress, desto snabbare kan jag skicka dig 
enkäten.  
Glöm inte att kolla så att inte mitt mail till dig hamnar i skräppostmappen.  
Vänliga hälsningar  
Malin Karlström 
Tidigare guide/lagvärd inom Piteå Summer Games samt  
studerande åk 3 Upplevelseproduktion via Luleå tekniska universitet 
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Bilaga 9: Frågeformulär - Upplevelse av att vara guide/lagvärd inom Piteå 

Summer Games 
 
Hur har DU upplevt DITT/DINA år som guide/lagvärd inom Piteå Summer Games 
 
Kön?  
Man 
Kvinna 
 
Vilket årtal är du född?  
 
Hur många år har du varit guide/lagvärd inom Piteå Summer Games?  
1-5 
6-10 
11-15 
16-20 
21-24 
 
I vilken ålder har du varit när du varit guide/lagvärd? 
-20 
21-30 
31-50 
51- 
 
Hur många länder har du varit guide/lagvärd för under dina år i Piteå Summer 
Games? 
1-2 
3-5 
6-10 
11- 
 
Jag har bra erfarenheter som guide/lagvärd inom Piteå Summer Games 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
Jag har lärt mig mycket som guide/lagvärd under Piteå Summer Games 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
Min roll som guide/lagvärd har känts som en viktig del av Piteå Summer Games 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
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Jag tycker att organisationen kring guide/lagvärsgruppen gjorde min upplevelse 
av  Piteå Summer Games bättre 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
 
Jag tycker att Piteå Summer Games som organisation har gjort att jag känt mig 
viktig och uppskattad som guide/lagvärd 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
Jag tycker att guide-/lagvärdsgruppen var min största upplevelse med Piteå 
Summer Games 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
Jag tycker att mötet med lagen var min största upplevelse med Piteå Summer 
Games 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
Lagen och dess spelare/ledare/medföljande har gjort att jag känt mig viktig och 
uppskattad som guide/lagvärd 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
Jag tycker att mitt/mina år som guide/lagvärd har varit dåliga 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
Jag tycker att det är viktigt att få betalt (i pengar) som guide/lagvärd 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
 
Jag tycker att det har varit värt att arbeta ideellt som guide/lagvärd inom Piteå 
Summer Games 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
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Jag skulle kunna tänka mig att arbeta ideellt som guide/lagvärd inom Piteå 
Summer Games fler år om jag har möjlighet 
Håller inte med alls    Håller med fullständigt 
 
 1 2 3 4 5 
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Bilaga 10: Missivbrev frågeformulär 
 
Hejsan! 
Jag heter Malin Karlström och går sista terminen på Upplevelseproduktionsprogrammet 
vid Luleå tekniska universitet. Du kanske känner igen mig som en av 
guiderna/lagvärdarna inom Piteå Summer Games och det är just apropå ditt deltagande 
i guide-/lagvärdsgruppen som jag skickar detta till dig. Det är nämligen så att jag håller 
på att skriva mitt examensarbete på Upplevelseproduktionsprogrammet och det handlar 
om guiderna/lagvärdarnas egen upplevelse av Piteå Summer Games och hur denna 
upplevelse kan stärkas genom utbildning. För att få information om detta vänder jag mig 
därför till dig som har tidigare erfarenhet av att vara guide/lagvärd och jag hoppas att 
du vill delta i följande enkät: 
 
Klicka här för att komma till enkäten.  
Om inte länken fungerar, vänligen klistra in följande i din webbläsare: 
https://docs.google.com/forms/d/1sWFjBibuOiaRH4IRx4we38cbfilCOYJRdEPVHnYR_lc
/viewform?usp=send_form 
 
Enkäten tar max 10 minuter att fylla i. De första 5 frågorna är bakgrundsfrågor om dig 
och ditt deltagande i guide-/lagvärdsgruppen och de följande 12 frågorna är påståenden 
där du, på en skala mellan 1-5, värderar hur pass väl påståendet stämmer in på dig och 
hur du tyckt att dina år som lagvärd inom Piteå Summer Games varit. 
 
För att jag ska hinna göra enkätsvaren rättvisa skulle jag behöva ditt svar senast den  8 
maj.  
  
Deltagandet i enkäten är frivilligt och om du väljer att delta kommer jag att behandla 
dina svar konfidentiellt. Dina svar kommer enbart användas i mitt examensarbete  och 
de har som syfte att bygga en grund för en konceptutveckling som ska kunna bidra till 
utvecklingen av Piteå Summer Games lagvärdsutbildning.  
 
Tack på förhand för din medverkan, med din hjälp kan vi bidra till en positiv utveckling 
för Piteå Summer Games lagvärdar. Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till 
mig, min handledare eller Kjell-Anders Johansson (Tjalle) på Piteå Summer Games enligt 
kontaktuppgifterna nedan! 
 
Vänliga hälsningar,  
Malin Karlström 
Upplevelseproduktionsprogrammet åk 3 
070-459 53 85 
malkal-7@student.ltu.se eller quexida@live.se 
 
Handledare examensarbete 
Jennie Gelter 
jennie.gelter@ltu.se 
 
Verksamhetschef, Piteå Summer Games 
Kjell-Anders Johansson (Tjalle) 
0911-147 00 
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Bilaga 11: Påminnelse om frågeformulär via sms/Facebook 
 
Hej! Jag vet inte om du sett det, men jag har skickat enkäten "Upplevelse av att vara 
guide/lagvärd inom Piteå Summer Games" till din mail. Eftersom deltagandet i enkäten 
är frivilligt och sker utan att jag kan se vilka som redan fyllt i enkäten, skickar jag nu 
denna påminnelse om att delta till alla.  
Har du redan deltagit tackar jag så oerhört mycket för din hjälp och ber dig att bortse 
från detta meddelande. Jag ber dig även att bortse från detta meddelande om du valt att 
inte delta. 
 
Om du inte deltagit i enkäten och skulle vilja göra det, ber jag dig om att fylla i den senast 
på torsdag den 8 maj. Ditt deltagande är till stor hjälp för mitt examensarbete. 
Tack för din hjälp! 
Med vänliga hälsningar Malin Karlström, tidigare guide/lagvärd inom Piteå Summer 
Games samt studerande åk 3 Upplevelseproduktion via Luleå tekniska universitet 
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Bilaga 12: Resultat frågeformulär 
 

 
 
 
 
 
 

 Påstående 1       

Person Jag har bra erfarenheter som guide/lagvärd inom Piteå Summer Games 
(1-5)  

1 5        

2 5        

3 4        

4 5        

5 2        

6 2        

7 5        

8 5        

9 4        

10 5        

11 5        

12 5        

13 5        

14 5        

         

 N=23        

 n=14        

         

Frekvens  Frekvenstabell %     

2  2 2 14%     

2  4 2 14%     

4  5 10 71%     

4  Totalt 14 100%     

5         

5  Medelvärde 4,43     

5         

5         

5         

5         

5         

5         

5         

5         
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 Påstående 2       

Person Jag har lärt mig mycket som guide/lagvärd under Piteå Summer Games 
(1-5) 

1 4        

2 5        

3 4        

4 5        

5 4        

6 2        

7 5        

8 5        

9         

10 4        

11 4        

12 4        

13 3        

14 5        

         

 N=23        

 n=13        

         

Frekvens  Frekvenstabell %     

2  2 1 8%     

3  3 1 8%     

4  4 6 46%     

4  5 5 38%     

4  Totalt 13 100%     

4         

4  Medelvärde 4,15     

4         

5         

5         

5         

5         

5         
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 Påstående 3        

Person Min roll som guide/lagvärd har känts som en viktig del av Piteå Summer Games (1-
5) 

1 5         

2 5         

3 5         

4 4         

5 5         

6 3         

7 5         

8 5         

9 4         

10 4         

11 5         

12 5         

13 4         

14 5         

          

 N=23         

 n=14         

          

Frekvens  Frekvenstabell %      

3  3 1 7%      

4  4 4 29%      

4  5 9 64%      

4  Totalt 14 100%      

4          

5  Medelvärde 4,57      

5          

5          

5          

5          

5          

5          

5          

5          
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 Påstående 4           

Pers
on 

Jag tycker att organisationen kring guide/lagvärdsgruppen gjorde min upplevelse 
av Piteå Summer Games bättre (1-5) 

1 3            

2 4            

3 4            

4 5            

5 5            

6 3            

7 4            

8 4            

9 4            

10 2            

11 4            

12 5            

13 2            

14 5            

             

 N=23            

 n=14            

             

Frek
vens 

 Frekvenstabell %         

2  2 2 14%         

2  3 2 14%         

3  4 6 43%         

3  5 4 29%         

4  Totalt 14 100%         

4             

4  Medelvärde 3,86         

4             

4             

4             

5             

5             

5             

5             
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 Påstående 
5 

           

Pers
on 

Jag tycker att Piteå Summer Games som organisation har gjort att jag har känt mig 
viktig och uppskattad som guide/lagvärd (1-5) 

1 5             

2 5             

3 4             

4 5             

5 5             

6 4             

7 4             

8 5             

9 4             

10 1             

11 5             

12 4             

13 3             

14 5             

              

 N= 
23 

            

 n= 
14 

            

              

Frek
vens 

 Frekvens-
tabell 

%          

1  1 1 7%          

3  3 1 7%          

4  4 5 36%          

4  5 7 50%          

4  Tota
lt 

14 100
% 

         

4              

4  Medel- 
värde 

4,21          

5              

5              

5              

5              

5              

5              

5              
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 Påstående 6         

Person Jag tycker att guide-/lagvärdsgruppen var min största upplevelse med Piteå 
Summer Games (1-5) 

1 5          

2 3          

3 4          

4 4          

5 5          

6 1          

7 4          

8 4          

9 3          

10 1          

11 4          

12 5          

13 2          

14 3          

           

 N=23          

 n=14          

           

Frekve
ns 

 Frekvens-
tabell 

%       

1  1 2 14%       

1  2 1 7%       

2  3 3 21%       

3  4 5 36%       

3  5 3 21%       

3  Totalt 14 100%       

4           

4  Medelvärde 3,43       

4           

4           

4           

5           

5           

5           
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 Påstående 7        

Person Jag tycker att mötet med lagen var min största upplevelse med Piteå Summer 
Games (1-5) 

1 5         

2 4         

3 5         

4 5         

5 5         

6 2         

7 5         

8 5         

9 4         

10 5         

11 5         

12 5         

13 5         

14 3         

          

 N=23         

 n=14         

          

Frekvens  Frekvenstabell %      

2  2 1 7%      

3  3 1 7%      

4  4 2 14%      

4  5 10 71%      

5  Totalt 14 100%      

5          

5  Medelvärde 4,50      

5          

5          

5          

5          

5          

5          

5          
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 Påstående 
8 

          

Perso
n 

Lagen och dess spelare/ledare/medföljande har gjort att jag känt mig viktig och 
uppskattad som guide/lagvärd (1-5) 

1 4            

2 5            

3 5            

4 4            

5 5            

6 4            

7 5            

8 5            

9 4            

10 5            

11 5            

12 5            

13 5            

14 5            

             

 N= 
23 

           

 n= 
14 

           

             

Frekv
ens 

 Frekvens-
tabell 

%         

4  4 4 29%         

4  5 10 71%         

4  Tota
lt 

14 100
% 

        

4             

5  Medelvärde 4,71         

5             

5             

5             

5             

5             

5             

5             

5             

5             
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 Påstående 9      

Person Jag tycker att mitt/mina år som guide/lagvärd varit dåliga (1-5) 

1 1       

2 1       

3 1       

4 1       

5 1       

6 1       

7 1       

8 2       

9 1       

10 1       

11 1       

12 1       

13 1       

14 1       

        

 N=23       

 n=14       

        

Frekvens  Frekvenstabell %    

1  1 13 93%    

1  2 1 7%    

1  Totalt 14 100%    

1        

1  Medelvärde 1,07    

1        

1        

1        

1        

1        

1        

1        

1        

2        
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 Påstående 10       

Person Jag tycker att det är viktigt att få betalt (i pengar) som guide/lagvärd (1-
5) 

1 3        

2 1        

3 1        

4 1        

5 1        

6 1        

7 1        

8 1        

9 2        

10 1        

11 1        

12 3        

13 1        

14 3        

         

 N=23        

 n=14        

         

Frekvens  Frekvenstabell %     

1  1 10 71%     

1  2 1 7%     

1  3 3 21%     

1  Totalt 14 100%     

1         

1  Medelvärde 1,50     

1         

1         

1         

1         

2         

3         

3         

3         
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 Påstående 11         

Perso
n 

Jag tycker att det har varit värt att arbeta ideellt som guide/lagvärd inom Piteå 
Summer Games (1-5) 

1 5          

2 5          

3 4          

4 5          

5 5          

6 5          

7 5          

8 5          

9 4          

10 4          

11 5          

12 5          

13 5          

14 3          

           

 N=23          

 n=14          

           

Frekve
ns 

 Frekvens-
tabell 

%       

3  3 1 7%       

4  4 3 21%       

4  5 10 71%       

4  Totalt 14 100%       

5           

5  Medelvärde 4,64       

5           

5           

5           

5           

5           

5           

5           

5           
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 Påstående 

12 
          

Pers
on 

Jag skulle kunna tänka mig att arbeta ideellt som guide/lagvärd inom Piteå 
Summer Games fler år om jag har möjlighet (1-5) 

1 5            

2 4            

3 4            

4 4            

5 5            

6 5            

7 3            

8 5            

9 2            

10 5            

11 4            

12 5            

13 5            

14 5            

             

 N= 
23 

           

 n= 
14 

           

             

Frek
vens 

 Frekvens-
tabell 

%         

2  2 1 7%         

3  3 1 7%         

4  4 4 29%         

4  5 8 57%         

4  Total
t 

14 100
% 

        

4             

5  Medelvärde 4,36         

5             

5             

5             

5             

5             

5             

5             

 
 
 


