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Förord 
Att tre år kunde gå så himla snabbt! Vägen fram till det färdigställda examensarbetet 

har stundtals varit lång, men vi har lärt oss mycket. Vi vill först och främst börja med att 

tacka oss själva som orkat med dessa fem månader av hårt slit, vi förtjänar en stor klapp 

på axeln! Det har varit en del ångest, men kämparglöden har alltid funnits där. Vi vill 

också tacka Hansi för handledningen vi fått, utan dig skulle vi kanske fortfarande ha 

sprungit runt som två förvirrade hönor utan någonting att skriva om. Vi skulle även 

vilja rikta ett stort tack till Mariana Johansson samt deltagarna i våra fokusgrupper, 

TACK! 

 

Slutligen skulle vi vilja tacka Anna och Linn som funnits där i vått och torrt under dessa 

år. Alla stunder och skratt tillsammans med er är något vi tar med oss härifrån och 

aldrig glömmer! Utan er hade det inte alls varit lika roligt att bo och plugga i Piteå. Nu 

är vi äntligen klara och livet kan börja på riktigt. 

 

Elin Hilme Klint och Frida Ohlsson 

2016-05-17



 

Sammanfattning 
Värdskap - konsten att få människor att känna sig välkomna. Värdskap blir ett allt viktigare 

verktyg för verksamheter runtom i världen och kan vara avgörande för ett företags 

överlevnad. Under vår utbildning till upplevelseproducenter förstod vi snabbt att 

värdskap är lika viktigt på en professionell nivå som i vardagen och valde därmed att 

intressera oss för att integrera upplevelseproduktion med värdskapet i vår vardagliga 

skolmiljö. 

 

Syftet med rapporten var att skapa en värdskapsmodell för Campus Piteå utifrån 

upplevelseproduktionsmodellen TEM-Total Experience Management. Studien bygger 

på en semikvalitativ semistrukturerad intervju med en nyckelperson från Luleå tekniska 

universitet som bland annat har hand om värdskapet på universitetets olika campus. 

Två fokusgrupper med studenter från olika utbildningar på Campus Piteå har också 

genomförts. Under intervjun och fokusgrupperna kom det fram att det värdskap 

universitetet ville förmedla inte upplevdes på samma sätt av de studenter som vi 

pratade med på Campus Piteå. Därför har vi i delstudie tre med en GAP-analys som 

utgångspunkt skapat en vad vi kallar värdskapsmodifierad version av TEM, utifrån 

resultatet av intervjun och fokusgrupperna.  

 

Nyckelord: Värdskap, Upplevelseproduktion, Total Experience Management, Campus 

Piteå 



 

Abstract 
Hostmanship - the art of making people feel welcome. Hostmanship is becoming a very 

important tool for organisations around the world and can be vital for a company’s 

survival. During our Bachelor of Arts-degree in becoming professional Experience 

producers we realized that hostmanship is as important on a professional level as in 

every-day life which is why we took an interest in integrating experience production 

with hostmanship in our daily school environment.  

 

The purpose of this essay is to create a hostmanship model for Campus Piteå based on 

the experience production model TEM-Total Experience Management. The study is 

based on a semi-qualitative semi-structured interview with a key figure at Luleå 

University of Technology who is in charge of the hostmanship at the university’s 

different campuses. Two focus groups with students from different courses at Campus 

Piteå has also been completed. It was revealed during the interview and the focus 

groups that the hostmanship the university wanted to convey was not experienced in 

the same way by the students at Campus Piteå. We have therefore, in sub study three, 

used Gap-analysis as a tool to create a hostmanship modified version of TEM, based on 

the results of the interview and the focus groups. 

 

Key words: Hostmanship, Experience production, Total Experience Management, 

Campus Piteå 
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1 Bakgrund 

1.1 Upplevelseproduktion 

Upplevelseproduktion är en av utbildningarna som Luleå tekniska universitet erbjuder 

vid Campus Piteå. Utbildningen startade år 2002 och studenterna på 

upplevelseproduktion har genom åren genomfört många projekt i samverkan med 

företag och andra studenter vid musik- och medieutbildningarna (Algotson & Daal, 

2007). Ämnet upplevelseproduktion definieras enligt ett rektorsbeslut från år 2012 på 

följande sätt:   

 

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). 

 

Enligt Gelter (2006) kan upplevelseproduktion som ämne delas upp i fem delar; 

upplevelsesamhället, upplevelseproducenten, upplevelseproduktionen, 

upplevelseprodukten samt gästupplevelsen. Inom upplevelseproduktion benämns 

kunder, klienter eller konsumenter som gäster för att lättare hålla isär serviceindustrin 

från upplevelseindustrin. Upplevelsesamhället styrs exempelvis av trender, 

samhällsutveckling samt kultur och påverkar de resterande delarna inom 

upplevelseproduktion (ibid). Upplevelsesamhället kommer presenteras närmre under 

nästa rubrik. Vidare menar Gelter (2006) att upplevelseproducenten exempelvis kan 

vara entreprenören bakom en upplevelse. Upplevelseproduktionen kan innefatta 

planeringsprocesser, produktutveckling eller dylikt och upplevelseprodukten är den del 

av processen där exempelvis ett koncept är färdigt för att paketeras, prissättas, eller 

marknadsföras. Gästupplevelsen är det sista steget i förloppet där gästens personliga 

upplevelse av upplevelseprodukten tar plats. Alla delar är beroende av varandra och 

bildar tillsammans ämnet upplevelseproduktion (ibid). 
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Figur 1.1 De fem områdena inom upplevelseproduktion översatt från Gelter (2006, figur 1). 

1.2 Upplevelsesamhället och upplevelseekonomin 

Efter det så kallade industrisamhället övergick västvärlden till tjänstesamhället, även 

kallat servicesamhället där teknikens framsteg effektiviserat produktionen av varor och 

allt fler människor började arbeta inom tjänstesektorn. Denna övergång skedde under 

1960-talet men i takt med att kunskaps- och informationsbaserade tjänster så som 

internet växte benämns emellanåt det moderna tjänstesamhället även som 

kunskapssamhället eller informationssamhället (Tjänstesamhälle, u.å.). 

 

Samhället är i ständig utveckling och olika samhällsindelningar kan existera parallellt 

med varandra (Wahlström, 2002). Wahlström (2002) menar att upplevelsesamhället är 

ett av informationssamhällets efterträdare. Idag drivs människor av hedonistiska begär 

och de vill gärna unna sig själva både ägodelar och upplevelser (Löfgren, 1999). 

Wahlström (2002) menar att människor idag vill klättra högre upp i Maslows (1987) 

behovstrappa och uppleva en känsla av självförverkligande. Detta stärks av Pine och 

Gilmore (1999) som menar att människor värdesätter upplevelser allt mer än 

traditionella servicetjänster och varor. De menar att människor söker minnesvärda 

erfarenheter samt att de vill bli engagerade inombords av sin upplevelse. Vidare hävdar 
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Pine och Gilmore (1999) att upplevelseindustrin är en helt egen ekonomi som kallas 

upplevelseekonomin. Enligt Algotson och Daal (2007) är den svenska definitionen av 

upplevelseindustrin ett begrepp som används för att beskriva företag och människor 

som arbetar med att skapa och leverera en upplevelse på ett kreativt sätt. Detta 

innefattar flera olika områden så som arkitektur, design, foto, litteratur, konst, media, 

film, upplevelsebaserat lärande, musik, måltider, turism- och besöksnäring samt dator- 

och tv-spel (ibid.). Pine och Gilmore (1999) menar att exempelvis pornografiska samt 

alkohol- och drogrelaterade upplevelser är en lika stor del av upplevelseekonomin som 

de mer traditionella. 

 

För att beskriva den så kallade upplevelseekonomin har Pine och Gilmore (1999) 

framställt en modell som kallas The progression of economic value (se Figur 1.2). Modellen 

illustrerar hur det ekonomiska värdet av en råvara stiger beroende på hur den erbjuds 

till slutkunden. Pine och Gilmore (1999) menar att det är stor skillnad på råvaror, 

produkter, service och upplevelser men skriver också att det finns människor som anser 

att upplevelser endast är en förlängning av servicetjänster och inte borde ses som en 

egen industri/ekonomi. Pine och Gilmore (1999) använder kaffe för att förklara förloppet 

i kedjan, kaffe som råvara är inte särskilt konkurrenskraftigt eller unikt och priset är 

därmed ofta lågt. När kaffet paketeras och omvandlas till en produkt stiger det i värde. 

När produkten i sin tur har bryggts och säljs på till exempel ett café stiger priset 

ytterligare. Nästa steg i trappan är när kaffet blir en del av en upplevelse och det är den 

omkringliggande miljön som ligger i fokus för gästen, det kan till exempel vara platsens 

inredning, utsikt, image eller liknande som därmed gör att kaffet kan kosta mer. Det 

femte och sista steget i trappan är transformationer där gästens upplevelse inte bara 

dröjer sig kvar i medvetandet under en längre tid utan att upplevelsen medför en 

förändring i gästens tänkande eller agerande. Det går inte att leverera en transformation 

likt det går att leverera en service eller iscensätta en upplevelse, det går endast att guida 

gästen mot förändringen. En transformation är individuell och individens 

förutsättningar så som tidigare kunskap och erfarenheter kan påverka huruvida de 

påverkas av sin upplevelse eller inte (Pine & Gilmore, 1999). Pine och Gilmore (2014) 

hävdar dock att nyckeln till transformationer är att anpassa en upplevelse utifrån 

individen, de menar att det är oundvikligt att inte förändra en gäst om upplevelsen 

formas efter deras förutsättningar. En transformerande upplevelse kan till exempel vara 

en utbildning eller ett gå på gym eftersom utövaren kan ha transformerats efter 

aktiviteten (Pine & Gilmore, 2014). Vidare hävdar Pine och Gilmore (1999) att 

upplevelsesamhället kommer att följas av transformationssamhället. De menar att 

människor värdesätter transformationer mer än andra sorters upplevelser och att det är 
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själva individen som är produkten i en transformerande upplevelse eftersom det är 

individens inre som strävar efter att genomgå förändring (Pine & Gilmore, 1999). Jensen 

(1999) skrev däremot att vi är på väg emot det han kallar drömsamhället där 

människans behov av materiella ting kommer att sjunka och att vi i stället kommer 

utmärka oss genom berättelser och känslor.  

 

 

 

Figur 1.2 The progression of economic value översatt från Pine och Gilmore (1999, s.166). 

1.3 Historien bakom modellen TEM - Total Experience 

Management 

I takt med upplevelseekonomins framväxt har flertalet modeller för 

upplevelseproduktion tagits fram. Gelter (2010) har kombinerat flera av dessa modeller 

till en modell som fått namnet TEM som står för Total Experience Management. TEM 

skapades ursprungligen som en slags checklista ur ett producentperspektiv för att 

integrera upplevelseproduktion med transformerande turistupplevelser. TEM illustrerar 

komplexiteten av upplevelser och syftar till att underlätta förståelsen för hur alla olika 

delar hänger ihop (Gelter, 2010). Nedan ska några av de mest relevanta modellerna 

presenteras närmre för att ge ökad förståelse för TEM.  
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1.3.1 Erlebnis och Erfahrung 

Ordet experience har dubbla betydelser inom engelskan och de två olika innebörderna 

kan översättas till upplevelse och erfarenhet på svenska. Gelter (2010) använder de 

tyska orden Erlebnis och Erfahrung för att skilja begreppen åt. Erlebnis betyder incident, 

upplevelse eller event men ordet betyder också känslor, alltså hur vi upplever något. 

Erfahrung betyder erfarenhet vilket baseras på tidigare lärdomar från livet (Gelter, 2010). 

Snel (2005) definierar Erlebnis som ett isolerat event som sker vid ett tillfälle medan 

Erfahrung är en pågående process där händelser och reflektioner går hand i hand. 

Utifrån denna definition menar Gelter (2010) att Erlebnis är lättare att analysera, upprepa 

och designa än Erfahrung eftersom den personliga utvecklingen som sker hos 

människor efter en Erlebnis är individuell. Snel (2005) anser att upplevelseekonomins 

fokus ligger på Erlebnis snarare än Erfahrung och att företag borde arbeta mer med 

Erfahrung för att skapa meningsfulla upplevelser som förändrar mottagaren i längden. 

 

Boswijk, Peelen och Olthof (2012) definierar begreppet Erlebnis som An immediate, 

relatively isolated event with a complex of emotions that leave an impression and represent a 

certain value for the individual within the context of a specific situation (s.61) vilket är likt 

Snels definition men inkluderar känslor. Vidare menar Boswijk et al. (2012) att 

processen som leder fram till meningsfulla upplevelser är en kedja av händelser. 

Processen inleds med att sinnena uppfattar omgivningen, sedan väcks känslor hos 

mottagaren som leder till en Erlebnis, som leder till Erfahrung som sedan kan mynna ut i 

en meningsfull upplevelse (ibid.).  

 

Gelter (2010) anser att Erlebnis och Erfahrung går i omlopp och påverkar varandra 

kontinuerligt till skillnad från Boswijk et al. (2012) som ser förloppet som en kedja. 

Gelter (2010) menar likt Pine och Gilmore (1999) att tidigare erfarenheter påverkar hur 

människor upplever kommande upplevelser. Vidare menar Gelter (2010) att människor 

går in i en upplevelse med en viss livserfarenhet som han kallar Erfahrung 1.0 för att 

sedan vara med om en Erlebnis som i sin tur medför nya livserfarenheter som han kallar 

Erfahrung 2.0. Detta förlopp pågår kontinuerligt i livet och Gelter (2010) anser att Erlebnis 

i modellen nedan innefattar både planerade arrangemang som kan besökas men också 

livshändelser som det inte går att styra över. Under en Erlebnis kan en mottagare lära sig 

nya saker som den sedan kan reflektera över och diskutera med andra. Mottagaren kan 

också lära sig ny kunskap på ett omedvetet plan, denna kunskap skulle kunna vara 

minst lika viktig som de medvetna lärdomarna och båda aspekter påverkar Erfahrung 

2.0 och möjligheten att transformeras av en upplevelse (Gelter, 2010). Trots att modellen 

fokuserar på transformation finns det ingen garanti att en människa transformeras 
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drastiskt till följd av Erlebnis och Erfahrung utan det kan vara en mindre förändring i den 

personliga utvecklingen som följer en Erlebnis (ibid.). 

 

 

Figur 1.3 En modell som visar hur Erlebnis och Erfahrung samverkar och kan leda till 

transformation efter Gelter (2010). 

1.3.2 Upplevelseproduktions likheter med lärande 

För att illustrera hur de olika stegen i upplevelseproduktion kan liknas med de olika 

stegen inom utbildning framställde Gelter (2006; 2008) två modeller som visar hur en 

gästupplevelse och en students upplevelse kan jämföras. Likt en upplevelseproducent 

använder sig av olika metoder inom upplevelseproduktion för att skapa en 

upplevelseprodukt som en gäst sedan köper och upplever, använder sig en lärare av 

pedagogiska metoder för att förbereda en lektion där en student sedan tar del av det 

färdiga lektionsmaterialet. Precis som en gäst som tar del av en Erlebnis med tidigare 

kunskap (Erfahrung 1.0) och lämnar den med nya erfarenheter (Erfahrung 2.0) går en 

student in till en lektion med tidigare kunskap (Erfahrung 1.0) och lämnar den med nya 

lärdomar (Erfahrung 2.0). Den största skillnaden mellan de båda modellerna är att en 

gäst oftast går in i en upplevelse frivilligt medan utbildning är obligatoriskt för många 

studenter (Gelter, 2010).  
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Figur 1.4 Jämförelse mellan upplevelseproduktion Experience production och utbildning 

Education efter Gelter (2006, 2008). 

1.3.3 Servuctionsystemet 

Servuctionsystemet är en modell som är skapad av Eiglier och Langeard (refererad i 

Bateson & Hoffman, 1999) som beskriver servicemöten. Modellen består av två delar, 

den offentliga delen som är synlig för gästen så som personal, miljön och andra gäster 

samt den osynliga delen som exempelvis kan bestå av själva organisationen, ett 

städförråd eller ett lager (Bateson & Hoffman, 1999). Ett servicemöte definieras enligt 

Mossberg (2003) som ...ett möte mellan personal och kund (s.83) och modellen 

servuctionsystemet visar hur alla olika delar i upplevelsen påverkar varandra. Bateson 

och Hoffman (1999) menar att gästerna kan påverka varandras upplevelser, både 

positivt och negativt, en högljudd och otrevlig gäst kan förstöra för andra gäster. 

Mossberg (2003) kallar den osynliga delen som gästen inte bör se för backstage och den 

synliga delen för frontstage, uttryck som hämtats från teaterns värld. Vidare menar 

Mossberg (2003) att det finns tillfällen när det är ett aktivt val att som företagare göra de 

osynliga delarna så som ett kök i en restaurang synliga för att höja besökarens 

mervärde. 
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Figur 1.5 Servuctionsystemet, översatt och modifierad av Mossberg (2003, s. 17) efter Bateson 

(1995). 

 

Servicescape är ett begrepp som myntades av Bitner (1992) och används för att beskriva 

det fysiska så kallade landskap som en serviceupplevelse uppstår i, det vill säga den 

miljö där ett servicemöte äger rum. Bitner (1992) ansåg att tidigare forskning endast 

fokuserat på antingen gästen eller personalens upplevelse av något och hon ville skapa 

ett begrepp som tog hänsyn till båda parters påverkan av och på omgivningen. 

Mossberg (2003) försökte länge ta fram en lämplig svensk översättning av begreppet och 

beslöt sig för upplevelserummet vars definition lyder: Med upplevelserummet menas den 

fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom (s.113). 

Utifrån Eiglier och Langeards (refererad i Bateson & Hoffman, 1999) modell Servuction 

utvecklade Mossberg (2003) en modell som visar de olika interaktionerna som påverkar 

en gästs upplevelse. Dessa interaktioner är mötet mellan personal och gästen, mötet 

mellan andra kunder och gästen samt gästens upplevelse av omgivningen, 

upplevelserummet (Mossberg, 2003). Denna modell vidareutvecklades sedan av Mossberg 

och Nissen Johansen (2006) och ytterligare två dimensioner lades till. Gästens relation 

till en souvenir lades till eftersom tidigare forskning visat att memorabilia kan förstärka 

och förlänga en upplevelse i minnet. En ruta runt omkring modellen lades också till för 

att illustrera hur storytelling eller en plats historia kan påverka gästens slutliga 

upplevelse (Mossberg & Nissen Johansen, 2006). 
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Figur 1.6 En övergripande modell över vilka interaktioner som påverkar kundens upplevelse efter 

Mossberg och Nissen Johansen (2006, s.37). 

Gelter (2010) menar att Servuction och modellen över vilka interaktioner som påverkar 

kundens upplevelse ovan inte tar hänsyn till gästernas Erfahrung utan bara fokuserar på 

själva upplevelsen. Med utgångspunkt i Lovelock, Vandermerwe och Lewis (1999) syn 

på köpprocesser där ett köp av en tjänst delas upp i tre faser bestående av tiden före 

köpet, servicemötet och tiden efter köpet har Mossberg (2003) delat in upplevelser i tre 

faser, nämligen för- under och efterupplevelsen. Mossberg (2003) menar att tiden innan 

en upplevelse, förupplevelsen, är minst lika viktig som tiden efter upplevelsen. Olika 

faktorer så som behov, drömmar, humör och mående kan påverka tiden innan en 

upplevelse likväl som tiden efter och kan därmed influera helhetsintrycket av en 

upplevelse (Mossberg, 2003). 

1.3.4 Maslows behovshierarki  

Psykologen Abraham Maslow (1987) är skaparen av en modell som kategoriserar in 

människans behov i fem olika nivåer utifrån en hierarkisk ordning, kallad Maslows 

behovshierarki. Modellen visar på att behoven på en lägre nivå måste vara 

tillgodosedda innan en människa kan uppfylla behoven i de högre nivåerna. Dessa fem 

mänskliga behov som modellen innefattar är fysiologiska behov, trygghet, kärlek och 

gemenskap, uppskattning samt självförverkligande (Maslow, 1987). När en människas 

fysiologiska behov är uppfyllda genom tillräckligt med föda, tak över huvudet och 

kläder på kroppen förflyttas behoven till den andra nivån i hierarkin, trygghet. Med 

trygghet menas bland annat ekonomisk trygghet och bra hälsa. Den tredje nivån är 

kärlek och gemenskap där vänskap och familjerelationer är viktiga för människan. 

Uppskattning är den fjärde nivån i hierarkin där respekt för individer samt självsäkerhet 
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står i centrum. Att vara uppskattad och accepterad av andra människor behövs för att 

den sista nivån i hierarkin ska uppnås, nämligen självförverkligande (ibid.). Med 

självförverkligande menar Maslow (1987) att människan strävar efter att bli den bästa 

versionen av sig själv och uppnå långsiktiga livsmål. 

 

Gelter (2010) har modifierat Maslows modell för en tillämpning inom 

upplevelseproduktion genom att se på modellen ur ett managementperspektiv. Genom 

att se de olika nivåerna av mänskliga behov som en checklista över vad som behövs för 

att skapa en bra upplevelse skapas en enkel övergripande uppfattning av hur en 

upplevelseproducent kan tänka kring upplevelser (ibid.). Gelter (2010) menar att en 

upplevelseproducent bör sträva efter att gästen ska få en fullständig upplevelse. För att 

illustrera detta har Gelter (2010) lagt till transformation överst i pyramiden som en extra 

nivå efter självförverkligande. Bredvid självförverkligande har Gelter (2010) lagt till 

drömmar eftersom Jensen (1999) hävdar att strävan efter att uppfylla drömmar, känna 

och få vara med om något som blir en bra berättelse är en allt större drivkraft hos 

människor idag.  

 

 

 

Figur 1.7 Maslows behovshierarki integrerad med upplevelseproduktion efter Gelters (2010) 

modifierade version av Maslow (1987). 
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1.3.5 TEM - Total Experience Management 

Genom att slå samman den ovan nämnda kunskapen till en enda modell, uppdelad 

utifrån de fyra nivåerna upplevelseproducenten, upplevelseproduktionen, 

upplevelseprodukten och gästupplevelsen syftar Gelter (2010) till att ge ett 

övergripande helhetsperspektiv av hur komplicerat det kan vara att iscensätta en 

transformerande upplevelse samt hur många faktorer som påverkar slutresultatet. För 

att applicera modellen inom turism eller andra områden kan varje del i modellen 

anpassas utifrån företaget eller organisationens förutsättningar (ibid).  

 

Nivå ett som kallas upplevelseproducenten beskriver i likhet med en organisationsplan 

hur arrangören av en upplevelse ska arbeta, vilka arbetsroller samt vilka delar som 

ingår i arbetet (Gelter, 2006). 

 

Nivå två, upplevelseproduktionen, är till för att ett företag ska kunna få en överblick 

över hur de ska arbeta, vilka mål de ska ha, hur de ska fördela sina resurser, vilka 

marknadsföringsmetoder de ska använda samt hur de ska utvärdera sitt arbete (Gelter, 

2006). Båda av de ovanstående nivåerna är delar av en organisations backstage och 

följande två nivåer tillhör frontstage.  

 

Den tredje nivån i modellen är den som Gelter (2010) kallar för upplevelseprodukten. 

Denna sektion beskriver den produkt som en organisation erbjuder. För att kunna skapa 

förutsättningar för att en gäst ska transformeras är det viktigt att organisationen har 

planerat produktens delar utifrån behovshierarkin, andra 

upplevelseproduktionsmodeller samt att de har tänkt igenom miljön som gästen möter. 

Denna sektion är uppdelad i för- under och efterupplevelsen (ibid). 

 

Den fjärde nivån i modellen är gästupplevelsen. Sektionen illustrerar gästens Erlebnis, 

Erfahrung 1.0 och Erfahrung 2.0. Hur gästen upplever upplevelsen beror på hur väl de 

tidigare nivåerna i modellen har genomförts, om de har utförts bra ökar det 

förutsättningarna för att gästen ska kunna uppnå transformation (Gelter, 2010). 
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Figur 1.8 TEM - Total Experience Management efter Gelter (2010). 
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1.4 Gästfrihet och värdskap 

Gästfrihet och värdskap är två olika begrepp som inom upplevelseproduktion skiljs åt, 

likaså de engelska översättningarna hospitality och hostmanship (Gelter, 2013). I dagsläget 

finns det inte särskilt mycket vetenskaplig forskning skrivet om värdskap utan Gelter 

(2013) och Gunnarsson och Blohm (2008) är pionjärer inom området. Begreppet 

gästfrihet har å andra sidan varit på kartan bra mycket längre, Langvinienơ och 

Daunoraviþiǌtơ (2015) menar att gästfrihetsbranschen är en av de branscher som 

funnits längst inom serviceindustrin. Enligt Gelter (2013) är gästfrihet en första 

generationens upplevelse vilket enligt Boswijk et al. (2012) innebär att arrangören 

skapar en upplevelse där gästen deltar passivt. Gelter (2013) menar att värden 

“uppträder” för gästen. Vidare menar Gelter (2013) att värdskap är en andra 

generationens upplevelse vilket enligt Boswijk et al. (2012) betyder att gästen är med och 

co-producerar upplevelsen tillsammans med arrangören. Här bidrar gästen med viktiga 

delar i den egna upplevelsen. Att värdskap är en andra generationens upplevelse är på 

grund av att värden har ett genuint intresse för gästens välmående (Gelter, 2013). Till 

skillnad från gästfrihet så är värdskap en attityd och en värdering och ett sätt att leva 

där en människa ser och värdesätter varje gäst (ibid).  

 

Lashley och Morrison (2000) skriver att gästfrihet i första hand handlar om altruism, det 

vill säga ömsesidighet och ett utbyte människor emellan då en person får göra 

någonting gott för någon annan. Lashley och Morrison (2000) delar upp gästfrihet i tre 

olika områden nämligen det sociala, privata och kommersiella området. Det sociala 

området behandlar den sociala inramningen där gästvänligheten äger rum tillsammans 

med påverkan av konsumtionen av mat och dryck samt logi. Det privata området 

handlar om relationen mellan värden och gästen i hemmet. Det kommersiella området 

berör gästfriheten som en ekonomisk verksamhet vilket inkluderar både den privata och 

den offentliga sektorn (ibid.). Enligt Lashley och Morrison (2000) handlar gästfrihet i ett 

bredare spektrum om relationen mellan värd och gäst. För att gästfriheten ska vara så 

effektiv som möjligt krävs det att gästen känner att värden är generös, har inställningen 

att vilja behaga gästen och har ett genuint intresse för gästen som individ (ibid.). Lashley 

och Morrison (2000) hävdar att gästfrihet i grunden handlar om att etablera en relation 

eller att främja en redan existerande relation. Gunnarsson (Värdskapet, 2010a) skriver 

att gästfrihet innebär att erbjuda en plats där människan får vara den han eller hon är. 

En värd vill få människan att känna sig hemma fast personen i fråga är på en annan 

plats (ibid.). Vidare skriver Gunnarsson (Värdskapet, 2010b) att tillämpa gästfrihet 

handlar om att öppna upp och inkludera andra människor samt att inte utesluta. 

Gästfrihet innebär att se människan och värdesätta olikheterna hos varandra (ibid.).   
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Gunnarsson och Blohm (Värdskapet, 2010a) menar att skillnaden mellan traditionell 

service och värdskap är konsten att kunna reflektera över vad som händer och varför. 

Kvalitén på gästfriheten och värdskapet och hur personalen presterar på ett företag är 

en fråga för företagsledningen. Företagets värderingar måste lysa igenom för att kunna 

motivera personalen till att göra ett så bra jobb som möjligt (ibid.). Enligt Värdskapet 

Sverige AB (Värdskapet, 2010a) som arbetar med att bland annat föreläsa om värdskap 

innehåller ett gott värdskap begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och 

gästfrihet. Tanken är att ha en öppen och välkomnande inställning till andra människor 

och situationer som kan uppkomma (ibid.). 

 

Gunnarsson och Blohm (2012) definierar värdskap som konsten att få människor att känna 

sig välkomna (s.11). Enligt Gunnarsson och Blohm (2008) baseras värdskap på sex olika 

kärnvärden: tjänande, helhet, dialog, ansvar, omtänksamhet, kunskap. Att vara tjänande 

innebär att värden är beredd att ge service åt andra utan att det känns som en börda, det 

handlar snarare om en livsinställning och viljan att tjäna någon annan. Det är även 

viktigt för en värd att tänka på en gästs helhetsintryck, att alla delar av en upplevelse 

kan påverka detta. Genom dialog kan en värd lyssna på vad gästen har att säga och 

förstå innebörden av vad det är gästen vill ha sagt för att lära känna dem bättre och 

finna lösningar på problem som kan uppstå. Att ta ansvar handlar om att värna om en 

gästs framgångar och att se sin verksamhet genom gästens ögon, vara öppen för att ta 

emot kritik samt att ta ansvar för att inte döma någon. Omtänksamhet är den viktigaste 

förmågan en värd kan besitta enligt Gunnarsson och Blohm (2008). Som värd gäller det 

att ha ett omtänksamt synsätt där förutfattade meningar inte existerar. Med kunskap 

menas att du som värd ger ett trovärdigt intryck och har kunskap om gästens vanor och 

kultur (ibid.).   

 

Gunnarsson och Blohm (2008) skriver att ett bra värdskap kan uppfyllas genom 

följande: 

 

● Att det finns tydlig information vart gästen ska ta vägen och hur gästen ska bete 

sig. 

● Någon har brytt sig om designen. 

●  Att det är rent i miljön där gästen vistas.  

● Säkerheten på platsen är väl uttänkt så att gästen kan känna sig trygg. 

● Någon visar uppmärksamhet för gästen. 

● Att gästen blir bemött med vänlighet.  
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● Någon lyssnar på vad gästen har att säga. 

● Att gästen inte behöver vänta för länge på sin tur. 

● Att priset på en tjänst eller upplevelse inte är för högt eller för lågt. 

 

Vidare skriver Gunnarsson och Blohm (2012) att värdskapet idag är den avgörande 

skillnaden i en värld där mycket börjar se allt mer likt ut. För att värdskapet ska bli 

lyckat krävs det att människor börjar lita på verksamheterna i dagens samhälle samt 

upplever glädjen i att tjäna och bjuda på ett ledarskap som strävar efter detta (ibid.).  
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2 Problemformulering 

Vi värdesätter ett gott värdskap och anser att det är av stor betydelse både privat och 

inom yrkeslivet. Att en gäst bemöts av gott värdskap under sin vistelse på en 

destination eller i en butik anser vi är minst lika viktigt som att en student bemöts av 

gott värdskap under sin utbildningsperiod. Baserat på Gelter (2010), Maslow (1987) och 

Pine och Gilmore (1999; 2014) anser vi att hur studenter bemöts av personal och av 

varandra under sin studietid skulle kunna påverka huruvida de kan uppnå 

transformation och självförverkligande. 

 

På ett anonymt universitet i USA genomfördes nyligen en studie av Harmening och 

Jacob (2015) där 27 förstaårsstudenter blev intervjuade om vilka faktorer som påverkade 

deras välmående positivt under studietiden. I studien framkom det att lärare som 

engagerar sig och stöttar studenterna på ett genuint sätt bidrog till studenternas 

välmående och fick dem att prestera bättre och tro på sig själva. Studenterna ansåg även 

att en känsla av samhörighet i klassrum och på universitetsområdet överlag var viktigt, 

både för att må bra men också för att skapa engagemang. Den fysiska skolmiljön hade 

även den positiv inverkan på studenternas välmående eftersom de fann 

universitetsområdet vackert. Ytterligare en faktor som togs upp under studien var 

vikten av att ha goda kamrater som stöttar varandra (Harmening & Jacob, 2015). 

 

Under vår utbildnings gång har vi fått erfara nedläggningar och omstruktureringar av 

flertalet utbildningar på Luleås tekniska universitet, Campus Piteå, vilket fick oss två att 

känna oss otrygga. När vi fick höra att universitetet arbetar aktivt med värdskap blev vi 

intresserade av att se om vi kunde bidra med nya sätt att tänka kring ämnet. Genom att 

föra dialog med både universitetet och studenterna på Campus Piteå och utgå ifrån 

upplevelseproduktionsmodellen TEM hoppas vi att vi ska kunna bidra med nya insikter 

om värdskap som universitetet kan använda sig av för att vidareutveckla det befintliga 

arbetet med värdskap. 
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2.1 Syfte 

Syftet är att utveckla en värdskapsmodell för Luleås tekniska universitet, Campus Piteå, 

utifrån upplevelseproduktionsmodellen TEM-Total Experience Management. 

2.1.1 Forskningsfrågor 

1. Hur arbetar Luleå tekniska universitet med värdskap enligt universitetets 

värdskapsansvarig? 

2. Hur upplever studenterna på Luleå tekniska universitet, Campus Piteå, 

universitetets värdskap? 

3. Hur skulle en värdskapsmodifierad version av TEM kunna se ut utifrån svaren 

från forskarfråga 1 och 2? 

2.1.2 Avgränsningar 

I detta arbete kommer vi att lägga fokus på Campus Piteå och endast nämna Campus 

Luleå, Campus Skellefteå samt Campus Kiruna när de berörts av informanten och 

fokusgrupperna. På grund av att arbetet skulle bli alltför omfattande om intervjuer 

genomförts med representanter från varje institution på Luleå tekniska universitet valde 

vi att endast fördjupa oss i verksamhetsstödets arbete med värdskap då de har 

huvudansvar för frågan.  

 

Hädanefter kommer Luleå tekniska universitet att förkortas som LTU.  
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3 Metod 

För att svara på forskningsfråga ett använde vi oss av en semikvalitativ 

semistrukturerad intervju med positivistisk ansats med en ansvarig person för 

värdskapet på LTU. Forskarfråga två besvarades genom två fokusgrupper som bestod 

av studenter från Campus Piteå och datan bearbetades med grundad teori som 

utgångspunkt. Forskarfråga tre kom sedan att besvaras utifrån resultaten i 

forskningsfråga ett och två med GAP-analys som metod. 

3.1 Intervjuer 

När en forskare vill få kännedom om människors åsikter, tolkningar, känslor och 

upplevelser kan det vara ett bra att använda sig av intervjuer (Denscombe, 2009). Vi 

valde intervju som metod eftersom vi hävdar att det var en tidseffektiv och lämplig 

metod för att besvara forskningsfråga ett. Denscombe (2009) skriver dock att intervjuer 

kan medföra en del risker och kan bli totalt misslyckade om forskaren inte förbereder 

sig tillräckligt, därför är planeringen av intervjun mycket viktig. En intervju kan ske på 

olika sätt, genom mailkontakt, via telefon eller ansikte mot ansikte. När en person väljer 

att delta i en intervju måste det ske genom ett samtycke (Denscombe, 2009). Intervjun 

sker i ett forskningssyfte och personen som blir intervjuad, även kallad informanten, 

måste vara medveten om sin medverkan. Intervjuaren får under inga omständigheter 

spela in intervjun utan samtycke från informanten (ibid.). Denscombe (2009) skriver 

vidare att den intervjuade har rätt till att inte behöva ha med sitt namn i forskningen. En 

duktig intervjuare bör vara uppmärksam och känna av informantens känslor. 

Denscombe (2009) hävdar att det är en fördel för intervjuaren om han eller hon kan leva 

sig in i hur den intervjuade tänker då det kan göra det enklare att få ut det mesta av 

informationen. Hartman (2004) skriver att ordningen på frågorna som ställs under 

intervjun spelar stor roll. Detta beror på att hur den intervjuade svarar på en fråga kan 

ha att göra med hur personen besvarat tidigare frågor (Hartman, 2004). Eftersom den 

som intervjuar inte vill få missvisande svar måste frågorna vara i samma ordningsföljd 

vid varje intervjutillfälle (ibid.). 

 

Svensson och Starrin (1996) skriver att det finns två huvudsakliga varianter av 

intervjuer, nämligen kvantitativa och kvalitativa intervjuer. Svensson och Starrin (1996) 

hävdar att i en kvalitativ intervju växer frågor och svar fram genom tidigare frågor och 

svar. I denna uppsats besvarade vi forskarfråga ett genom att använda oss av en 

semikvalitativ semistrukturerad intervju med positivistisk ansats. Anledningen till att 

intervjun var semikvalitativ berodde på att vi ansåg det relevant att främst få fram rent 
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objektivt informativa svar över hur LTU arbetar men även personligare subjektiva svar 

över hur vår informant upplever arbetet med värdskap. Positivism kan enligt Bryman 

(1997) ha flera betydelser men i detta fall har intervjun en positivistisk ansats eftersom 

vårt huvudsakliga fokus ligger på att få fram ren fakta, att söka sanningen, i enlighet 

med Holme och Solvangs (1997) beskrivning. Den semistrukturerade intervjuformen 

ansåg vi lämpligast eftersom vi inte ville vara låsta vid ett specifikt frågeprotokoll utan 

vara öppna för att gå djupare in på eventuella svar. 

3.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vid en semistrukturerad intervju har den som intervjuar ett färdigt protokoll med vilka 

ämnen som ska tas upp och vilka frågor som ska besvaras (Denscombe, 2009). Den som 

intervjuar är dock inställd på att vara öppen för ämnenas ordningsföljd och att låta den 

intervjuade tala detaljerat om ämnet samt låta personen utveckla sina tankar 

(Denscombe, 2009). Svaren på frågorna är öppna och fokus ligger på att den intervjuade 

får förklara sina ståndpunkter (ibid.). Detta stärks av Hartman (2004) då han hävdar att 

tanken med intervjuer är att låta den som blir intervjuad själv berätta om erfarenheterna 

som intervjuaren undersöker.  

3.1.2 Fördelar med intervjuer 

Denscombe (2009) menar att det finns flera fördelar med intervjuer. Intervjuer kräver 

endast enkel utrustning så som penna, papper och eventuell inspelningsutrustning 

utöver intervjuarens befintliga konversationsförmåga. Intervjuer ger förutsättningar för 

att erhålla detaljerad och djupgående information eftersom informanterna kan delge 

sina personliga kunskaper och insikter. Genom intervjuer kan informanterna belysa sina 

prioriteringar och åsikter samt utveckla och förklara sina svar i detalj. Vidare menar 

Denscombe (2009) att intervjuer är flexibla då intervjuaren kan justera frågorna under 

intervjuns gång beroende på svarens karaktär. Validiteten under en intervju som sker 

ansikte mot ansikte är hög då datan som framkommer kan kontrolleras under tiden som 

intervjun genomförs. Intervjuer kan även ha en terapeutisk inverkan på informanten 

eftersom människor tenderar att tycka om att få berätta om sina tankar och kunskaper 

för en intervjuare vars uppdrag är att anteckna och lyssna (Denscombe, 2009). 

3.1.3 Nackdelar med intervjuer 

Denscombe (2009) belyser även ett antal nackdelar med intervjuer. Intervjuer mynnar 

ofta ut i icke-standardiserade svar i öppna formuleringar vilket gör att analysen av den 

insamlade informationen kan vara tidskrävande och svårhanterad till skillnad från 
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webbaserade enkäter där datan är förkodad och enklare att analysera. Resultatets 

tillförlitlighet kan påverkas negativt av intervjuaren och sammanhanget som intervjun 

genomförs i vilket gör att det kan vara svårt att få fram objektivitet i resultatet. Vidare 

menar Denscombe (2009) att informantens svar nödvändigtvis inte speglar vad de 

faktiskt gör, svaren kan påverkas av intervjuarens närvaro. Att spela in intervjun på en 

bandspelare kan även detta påverka informanten negativt då denne kan bli hämmad av 

vetskapen att samtalet spelas in. Om intervjuaren formulerar sig klumpigt eller 

förolämpande kan informanten uppleva intervjun som obehaglig och kränkande för 

privatlivet. Intervjuer kan även vara kostsamma för intervjuaren eftersom de kan ta tid 

att genomföra. Om intervjuaren behöver resa för att träffa informanten medför även 

detta en utgift (Denscombe, 2009).  

3.1.4 Val av informant till intervjun 

Enligt Hartman (2004) används oftast ändamålsenligt urval till kvalitativa 

undersökningar. Ändamålsenliga urval är en genomtänkt urvalsmetod som innebär att 

forskaren söker efter personer med en specifik kunskap och väljer informanterna till 

intervjun därefter. Denscombe (2009) menar att de människor som väljs ut ofta innehar 

en särskild befattning eller en speciell kompetens att bidra med.  

 

Vi använde oss av ändamålsenligt urval i detta arbete för att besvara forskningsfråga ett 

eftersom vi ansåg det lämpligt att prata med en nyckelperson som har en betydande roll 

och stor insikt i Luleå tekniska universitets arbete med värdskap. Vår informant var 

Mariana Johansson, gruppchef för delområdet support vid IT-service samt 

processledare för Säkra Service Processen på Luleå tekniska universitet. 

 

Informanten gav flera förslag på andra människor inom LTU som vi skulle kunna prata 

med för att få ökad förståelse för arbetet som sker på skolans olika campus för att 

förbättra verksamheten. Men vi gjorde bedömningen att tiden inte skulle räcka till för 

att kunna göra ett så pass omfattande fördjupningsarbete till detta arbete. Vi ansåg dock 

att alla personer verkade intressanta att prata med men då dessa inte har värdskap som 

ansvarsområde likt Mariana ansåg vi att det var ytterligare ett argument till varför de ej 

inkluderades i detta arbete. 
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3.1.5 Genomförande 

För att hitta rätt informant inledde vi processen med att göra en googlesökning på 

sökorden LTU och värdskap. I flertalet dokument med anknytning till Det goda 

värdskapets samarbete med LTU var Mariana Johanssons namn återkommande så vi 

valde att maila henne för att fråga om hon var rätt person att prata om värdskap med 

och boka in en intervju. Mariana ville ställa upp som informant och måndagen den 7 

mars träffades vi på universitetet i Luleå, där Mariana är verksam. 

Inspelningsapplikationen på den medhavda mobiltelefonen var testad i förväg enligt 

Denscombes (2009) anvisningar. Mariana gav sitt godkännande till att intervjun skulle 

spelas in samt publiceringen av sitt namn i arbetet. Under intervjun fördelade vi 

uppgifter på så sätt att Elin ställde frågorna och Frida antecknade det viktigaste och 

ansvarade för att inspelningsapplikationen fungerade som den skulle. Intervjun 

genomfördes i ett tyst grupprum vilket medförde att den efterföljande transkriberingen 

var lätt att genomföra eftersom det inte fanns några störande ljud på inspelningen.  

3.1.6 Analys och tolkning 

Syftet med att analysera data är enligt Backman (2008) att skapa en överblick och 

sammanställning över informationen som framkommit av den kvantitativa eller i det 

här fallet semikvalitativa undersökningen. Analysdelen består enligt Hartman (2004) av 

två delar. Den första delen är kategorisering av datamaterialet, även kallat kodning, där 

datan reduceras och bearbetas utifrån den ställda frågeställningen. Den andra delen är 

tolkningen där forskaren tolkar datans innehåll och mening (ibid.). Det händer att 

forskare tolkar datan på olika sätt beroende på vilket synsätt de har när de bearbetar 

informationen vilket gör att tolkningsfasen ofta är komplex och tidskrävande (Backman, 

2008). Denscombe (2009) bryter till skillnad från Hartman (2004) ner analysfasen av 

kvalitativ data i fem delar och det är denna metod som vi har valt att använda oss av vid 

analyseringen av intervjun till forskningsfråga ett eftersom vi anser att Denscombes steg 

är tydliga och lätta att följa. Dessa fem steg är; förberedelse av data, förtrogenhet med data, 

tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp) verifiering av data samt presentation av 

data (Denscombe, 2009, s.369). Vidare menar Denscombe (2009) att forskaren inte 

nödvändigtvis behöver gå igenom stegen i kronologisk ordning utan att det kan krävas 

att forskaren hoppar fram och tillbaka mellan stegen under processen för att fullborda 

analysen. 

 

Förberedelse av datan som ska analyseras är viktig eftersom det förenklar forskarens 

arbete. Förberedelserna kan skilja sig beroende på i vilken form den så kallade rådatan 

har men Denscombe (2009) föreslår följande råd; säkerhetskopiera allt material, 
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sammanställ materialet i liknande format för att förenkla granskningen och lämna om 

möjligt utrymme för egna anteckningar i marginalen av skrivet material för att kunna 

föra noteringar. Med förtrogenhet med data menar Denscombe (2009) att det är viktigt 

att forskaren har läst datan flertalet gånger och är insatt i vad som ska analyseras och 

tolkas. Tolkningen av data delar Denscombe (2009) upp i fyra steg; kodning av data, 

kategorisering av data, identifiering av samband och teman bland koderna och 

kategorierna samt utveckling av generella uttalanden och begrepp som därmed blir 

tolkningens slutsats. Verifiering av data är det steg där forskaren ska bedöma sin 

forskning utifrån dess validitet och tillförlitlighet. Det sista steget är presentation av 

data som innebär att slutsatsen och den process som lett fram till slutsatsen presenteras 

(Denscombe, 2009). 

3.1.7 Genomförande av analys och tolkning 

Inledningsvis förbereddes datan genom att den inspelade ljudfilen från intervjun 

säkerhetskopierades på våra datorer, sedan transkriberades intervjun ordagrant. 

Materialet skickades sedan till Mariana för godkännande. Förtrogenhet med datan 

skedde genom att vi läste igenom transkriberingen och lyssnade på ljudfilen flertalet 

gånger. Analysen och tolkningen av datan genomfördes genom att vi först plockade ut 

viktiga nyckelbegrepp och information från intervjun med forskningsfråga ett som 

utgångspunkt. Sedan kategoriserade vi in de urplockade delarna i fem kategorier 

beroende på vilka samband företeelserna hade. För att besvara forskningsfrågan lade vi 

extra fokus på den kategorin vi valde att kalla hur, där alla delar som tillsammans visar 

hur LTU arbetar med värdskap kategoriserades in. Den andra kategorin valde vi att 

kalla problem och utmaningar, där samlades all den data som påvisade problem och vad 

som fungerar sämre i dagsläget. De övriga kategorierna var organisation där vi sorterade 

in fakta kring hur universitetet är uppbyggt, varför där vi kategoriserade in svaren på 

varför värdskapsarbetet togs i bruk från första början samt studentupplevelsen där vi 

sorterade in svaren som berörde hur universitetet vill att studenterna ska uppfatta 

verksamheten. Dessa kategorier fick sedan längre och mer förklarande namn vilket 

presenteras i resultatet. Då intervjuformen var semikvalitativ på grund av att vissa 

frågor var av informativ karaktär har datan från de frågorna inte tolkats till samma grad 

som resterande frågor eftersom det var deskriptiv hård fakta som vi sökte. 

Avslutningsvis sammanställde vi ett antal konklusioner utifrån vår personliga 

uppfattning och tolkning, dessa fungerar som en sammanfattande analys. Verifieringen 

av datan skedde i bästa möjliga mån genom att intervjufrågorna finns bifogade samt att 

urvalsmetoden för att hitta informanten samt hur analys och tolkning har skett finns 

förklarade. Begreppen validitet och reliabilitet förklaras under rubriken med samma 
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namn och intervjuns validitet och reliabilitet diskuteras senare i rapporten under 

rubriken metoddiskussion för delstudie ett. Den bearbetade datan redovisas i resultatet 

medan transkriberingen i sin helhet uteblir eftersom irrelevant data har sållats bort 

baserat på vår subjektiva uppfattning om vilka delar av datan som var centrala för 

arbetet. 

3.2 Fokusgrupper 

En fokusgrupp är en grupp människor som forskaren, även kallad moderatorn, slagit 

samman för att undersöka ställningstaganden och åsikter samt känslor och idéer kring 

ett särskilt ämne (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) menar att det som skiljer en 

moderator från någon som gör en intervju är att moderatorn uppmuntrar deltagarna att 

prata med varandra. Moderatorn finns snarare där som ett stöd för gruppen än för att 

leda den (ibid.). Wibeck (2010) skriver att reliabiliteten ökar ifall det är samma 

moderator som genomför alla fokusgrupper i en undersökning. Av denna anledning 

kom vi överens om att Frida skulle sköta samtalen i båda grupper medan Elin 

antecknade diskussionerna ut i fall att inspelningsapplikationen inte skulle få med allt 

som sades. Denscombe (2009) hävdar att fokusgrupper är ett bra sätt att utnyttja 

gruppdynamiken som kan uppstå i en grupp. Connely (2015) hävdar dock att det inte är 

passande att använda fokusgrupper när undersökningens mål är att söka konsensus 

bland deltagarna, söka känslig information som normalt inte skulle diskuteras i grupp 

eller i känsloladdade situationer där tystnadsplikten inte kan garanteras. 

 

Enligt Denscombe (2009) finns det vissa viktiga och utmärkande drag för en 

fokusgrupp. Att mötet har ett fokus där diskussionen mellan deltagarna baseras på en 

viss sak eller erfarenhet som alla deltagare kan eller vet någonting om är av stor 

betydelse. Det är också viktigt att fokus läggs på interaktionen mellan deltagarna som 

ett sätt att få fram data (ibid.). 

 

Diskussionen i en fokusgrupp startar genom ett “stimulus”. Detta stimulus kan enligt 

Denscombe (2009) vara en gemensam erfarenhet som alla deltagare i gruppen har, i vårt 

fall att alla deltagare är studenter på Campus Piteå. Under mötet med fokusgruppen 

uppmuntras deltagarna att diskutera det valda ämnet som i detta fall handlar om 

värdskapet på Campus Piteå. När deltagarna diskuterar det valda ämnet hjälper det 

forskaren att förstå resonemangen bakom deltagarnas ståndpunkter och åsikter 

(Denscombe, 2009). Denscombe (2009) skriver att diskussionen mellan deltagarna kan 

leda till att alla håller med om det som sägs eller att deltagarna tycker olika vilket i sin 
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tur visar på tydliga skillnader. Genom detta får forskaren en insyn i hur deltagarna 

tänker och varför de resonerar som de gör (ibid.).  

 

Denscombe (2009) skriver att forskarens roll är att planera när fokusgruppen ska ses, 

välja ut passande deltagare och ordna en mötesplats samt en tid när alla kan delta. Det 

ligger enligt Denscombe (2009) på forskarens ansvar att: 

 

● skapa en behaglig stämning för diskussionen 

● presentera stimulus 

● se till att diskussionen inte lämnar det bestämda ämnet 

● uppmuntra alla i fokusgruppen att delta i diskussionen 

● hålla diskussionen fri från kränkningar och hot 

 

Enligt Denscombe (2009) finns det vissa tillfällen när fokusgrupper är synnerligen 

användbara. När en forskare vill förstå bakomliggande skäl och betydelser som 

förklarar en viss typ av attityder och uppfattningar kan fokusgrupper exempelvis vara 

lämpliga. Fokusgrupper kan också vara bra att använda sig av för att undersöka nya 

forskningsområden där forskaren snabbt vill få ett brett spektrum för frågorna som ska 

ställas och hur de tolkas av vissa typer av grupper. När forskaren vill få en uppfattning 

om en grupp tycker lika eller olika om ett visst typ av ämne kan det också vara 

passande att använda sig av fokusgrupper (Denscombe, 2009). 

 

Denscombe (2009) rekommenderar att en fokusgrupp bör bestå av mellan sex till nio 

deltagare. Detta antal rekommenderar Denscombe (2009) på grund av att det då går att 

medräkna ett skäligt antal synpunkter och kunskap från gruppdeltagarna. Av praktiska 

anledningar kan en fokusgrupp även bestå av mindre än sex deltagare. 

Minifokusgrupper används ibland i småskalig forskning där forskaren tar hjälp av tre 

till fyra deltagare (ibid.), vilket är den valda metoden i detta arbete. Wibeck (2010) 

hävdar att mycket små fokusgrupper även kan ge ett tillförlitligt resultat. Wibeck (2010) 

skriver vidare att en forskare inte bör ha för många fokusgrupper på grund av att det 

insamlade materialet kan bli för stort och övermäktigt. Det kan dock bli svårt för 

forskaren att se sammanhang och mönster om det blir en för liten skala på materialet 

(ibid.). Denscombe (2009) hävdar att en fokusgrupp oftast brukar ses och diskutera det 

valda ämnet under en och en halv till två timmars tid.  

 

Wibeck (2010) hävdar att ett bra sätt att dokumentera vad gruppdeltagarna säger är via 

ljudinspelning. Nackdelen med det är dock att forskaren inte ser vem det är som säger 
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vad (ibid.). Wibeck (2010) skriver att när forskaren analyser data från fokusgruppen 

handlar det om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka efter trender och mönster   

(s. 100).  Wibeck (2010) skriver vidare att det är väldigt viktigt att forskaren förstår hur 

han eller hon har gått tillväga för att kunna förklara analysprocessen. 

3.2.1 Val av deltagare till fokusgrupperna 

Eftersom att vi ville få insikt i hur studenter på Campus Piteå kände kring värdskapet 

på skolan har vi använt oss av studenter som deltagare i våra fokusgrupper för att 

besvara forskarfråga två. Målet var att ha med så många deltagare som möjligt för att 

öka reliabiliteten. För att hitta personer som kunde delta i våra två fokusgrupper 

började vi med att lägga ut en förfrågan på Facebook i en grupp för studenter som bor 

nära studentområdet Campus Piteå. Där skrev vi att vi sökte personer från olika 

utbildningar och föreslog dagar som skulle passa oss att ha fokusgrupperna på, men att 

vi var flexibla. Det var dock ingen som hörde av sig och var intresserad av att vara med 

så därför fick vi börja fråga personer som vi känner på skolan. Vi använde oss därför att 

ett subjektivt urval då vi handplockade personer som vi visste går på skolan. 

Denscombe (2009) skriver att vid subjektivt urval väljs personerna ut med en särskild 

avsikt och denna avsikt reflekterar de utvalda personernas särskilda egenskaper och hur 

relevanta de är för undersökningens tema. Fördelen med subjektivt urval är att 

forskaren kan närma sig människor eller händelser som han eller hon har kunskap om 

kan ha en betydande roll för undersökningen (Denscombe, 2009).  

 

Fokusgrupp ett bestod av tre män och en kvinna och deltagarna var mellan 23 och 27 år 

gamla. Två av deltagarna studerade TV-produktion i nya medier, en deltagare 

studerade Radioproduktion i nya medier och en deltagare studerade Mediedesign. 

 

Fokusgrupp två bestod av två män och en kvinna och deltagarna var mellan 26 och 28 år 

gamla. Två av deltagarna studerade Rockmusikerutbildningen och en av deltagarna 

Musiklärarutbildningen. Anledningen till att vi bara använde oss av tre deltagare till 

fokusgrupp två var på grund av att vi inte hittade någon fler person som kunde vara 

med som studerade vid någon av musikutbildningarna. Varför vi valde att ha en 

fokusgrupp med mediestudenter respektive en med musikstudenter beror på att vi ville 

undersöka ifall det finns någon skillnad mellan hur studenterna på de olika 

utbildningarna inom media upplever värdskapet på Campus Piteå i jämförelse med 

musikstudenterna.  
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3.2.2 Genomförande 

Torsdagen den 14 april hade vi den första fokusgruppen tillsammans med 

mediestudenterna i ett klassrum på Campus Piteå där vi bjöd på fika för att skapa en 

avslappnad stämning. Vi frågade i förväg ifall vi fick spela in samtalet samt publicera 

deras ålder, kön och programtillhörighet vilket samtliga deltagare gav sitt tillstånd till. 

Även här spelade vi in med en mobiltelefon där inspelningsapplikationen var testad i 

förväg. Under samtalet delade vi upp arbetet mellan oss där Frida presenterade 

stimulus och ställde frågorna samt såg till att inspelningen fungerade medan Elin 

antecknade viktiga nyckelord som kom fram under samtalet. Inledningsvis 

säkerhetsställde vi att alla deltagare i fokusgruppen förstod vad begreppet värdskap 

innebar för att underlätta samtalet. Båda Frida och Elin flikade in med frågor till 

deltagarna när något av deras resonemang behövde utvecklas.  

 

Tisdagen den 19 april hade vi den andra fokusgruppen tillsammans med 

musikstudenterna. Vi befann oss i samma klassrum och proceduren var den samma.  

Direkt efter att vi avslutat respektive fokusgrupp transkriberades samtalen för att 

säkerhetsställa att all information hade plockats upp av inspelningsapplikationen. 

3.2.3 Kodning och analys av fokusgrupper 

För att analysera det deltagarna i fokusgrupperna kom fram till använde vi oss av en del 

av metoden Grundad teori där kodning av text och sedan analys av koderna samt 

sortering står i centrum. Grundad teori beskrivs för första gången i Barney G. Glaser och 

Anselm L. Strauss bok The Discovery of Grounded Theory från år 1967 (Denscombe, 2009). 

Glaser och Strauss (1967) hävdar att grundad teori kan komma att användas i olika 

former och vi kommer modifiera den kodning- och analysdelen som vi nyttjar i grundad 

teori en aning för att göra den bättre anpassad för vår småskaliga forskning. Syftet är att 

i forskningsfråga tre utforma en lokal modell för Campus Piteå med hjälp av kodningen 

och de teoretiska minnesanteckningarna från fokusgrupperna.  

 

Hartman (2001) skriver att det arbete som utförs direkt efter att datan samlats in kallas 

kodning. Att koda en text betyder att forskaren begreppsliggör den genom att jobba 

fram koder (Hartman, 2001). Hartman (2001) menar att det finns två olika sorters koder, 

de faktiska koderna och de teoretiska koderna. De faktiska koderna är koder som står för 

kategorier eller egenskaper medan teoretiska koder är begrepp för de relationer som 

binder samman de existerande kategorierna (Hartman, 2001). Vidare skriver Hartman 

(2001) att det teoretiska kodandet är sökandet efter koder som kan användas för att väva 

samman faktiska koder i en teori. Den teoretiska kodningen görs i den sista fasen när 
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kategorierna med dess egenskaper har hittats (Hartman, 2001). Denscombe (2009) 

hävdar att när koderna börjar ta form kan forskaren komma att börja leta efter samband 

mellan koderna vilket gör det möjligt för vissa koder att hamna under bredare rubriker 

vilket gör att forskaren kan bedöma vissa koder som viktigare än andra. Hartman (2001) 

skriver att själva tillvägagångsättet för kodningen sker genom att bearbeta texten, rad 

för rad. I vårt fall är texten de transkriberade samtalen från fokusgrupperna. Det 

forskaren kan leta efter är ord eller fraser som beskriver enstaka företeelser. När 

forskaren hittat ett sådant ord eller fras formar forskaren ett övergripande begrepp 

(Hartman, 2001). Vidare skriver Hartman (2001) att det i texten finns ett antal 

indikatorer som på ett eller annat sätt indikerar på en begreppslig kategori. Denna 

kategori kan forskaren hitta genom att jämföra de olika företeelserna med varandra, 

vilket i sin tur ska peka på vad dessa företeelser har gemensamt och på vilket sätt de 

skiljer sig åt (Hartman, 2001). I slutskedet bör forskaren rikta in sig på de viktigaste 

kategorierna och främst fokusera på dessa (Denscombe, 2009).  

 

Hartman (2001) är noga med att påpeka att kodning i sig inte ger en teori. Kodningen 

avgör heller inte vilka kategorier som sedan ska vara med i teorin eller vilken kategori 

som är en huvudkategori (Hartman, 2001). För att forskaren ska kunna generera en teori 

måste han eller hon komma fram till teoretiska idéer som sedan skrivs ner vilket kallas 

teoretiska minnesanteckningar vilket slutligen sorteras (Hartman, 2001). Det är alltså när 

forskaren skriver de teoretiska minnesanteckningarna som en teori genereras, inte i 

kodningen (Hartman, 2001). Hartman (2001) påpekar vikten av minnesanteckningarna 

och bearbetningen av dem då de har en stor roll inom grundad teori. Dessa 

minnesanteckningar ska forskaren börja skriva så fort kodningen börjat och ska ske 

genom hela undersökningen (Hartman, 2001). Hartman (2001) skriver att det forskaren 

bör skriva ner är idéer om koder och dess relationer. Hartman (2001) poängterar vikten 

av att hålla kodningen och minnesanteckningarna separat. Det finns tre faser under 

själva undersökningen där kodningen ser lite annorlunda ut (Hartman, 2001). I den 

öppna fasen handlar de teoretiska idéerna om hur forskaren ska hitta fler kategorier och 

vilken kategori som kan tänkas vara en huvudkategori. I den selektiva fasen handlar de 

teoretiska idéerna om vilka kategorier som kan plockas bort. Här har en huvudkategori 

valts ut och kategorier som på något sätt är besläktad med denna kommer att bli en 

underkategori. I den teoretiska fasens idéer fokuserar forskaren på de teoretiska koderna 

som ska binda ihop de olika kategorierna (Hartman, 2001). Hartman (2001) skriver att 

dessa idéer handlar om vilken relation som råder mellan kategorierna och hur forskaren 

bör göra för att hitta mer information om dessa relationer.  
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Hartman (2001) skriver att det sista steget i genererandet av en grundad teori är 

sortering. Det som sorteras här är varken data eller koder, utan minnesanteckningarna 

(Hartman, 2001). När forskaren sorterar jämförs minnesanteckningarna med den 

insamlade datan och det är sorteringen som avslutar själva arbetet genom att generera 

teorin (Hartman, 2001). Hartman (2001) hävdar att det inte är viktigt var forskaren börjar 

sorterandet, utan att forskaren börjar. När forskaren har börjat med sorteringen kommer 

han eller hon att upptäcka hur kategorierna hänger ihop med huvudkategorin 

(Hartman, 2001). Hartman (2001) skriver att när sorteringsarbetet är igång så ska 

forskaren bara sortera de kategorier och de egenskaper som på något sätt hänger ihop 

med huvudkategorin. Vidare hävdar Hartman (2001) att sorteringen är som att bygga 

ett pussel och att forskaren bör sluta sortera när teoretisk mättnad sker eller då 

forskaren har slut på teoretiska idéer.  

3.2.4 Genomförande av kodning och analys av fokusgrupper 

För att sätta igång med kodningen började vi med att läsa igenom transkriberingen av 

båda fokusgrupperna, rad för rad. Vi plockade ut återkommande ord och fraser och 

identifierade vilka egenskaper och företeelser som var relevanta för vår forskningsfråga. 

Dessa faktiska koder sorterade vi sedan in i olika kategorier med hjälp av mindmaps för 

att tydliggöra vilka samlingsnamn som kunde fungera som övergripande begrepp. 

Dessa mindmaps finns illustrerade i delstudie två där resultatet från forskningsfråga två 

presenteras längre fram i rapporten. Under bearbetningens gång sorterade vi ut de 

faktiska koderna från de teoretiska koderna men valde att presentera båda sorters koder 

i våra sammanställda mindmaps utan att markera ut någon skillnad. Anledningen till 

detta var att dessa kategoriserade mindmaps sedan beskrivs närmre i flytande text för 

att öka läsarens förståelse för dess betydelse. Vid sidan av kodningen förde vi teoretiska 

minnesanteckningar över vilka tolkningar och slutsatser vi personligen kunde dra 

utifrån resultatet av fokusgrupperna, den slutgiltiga texten fungerade sedan som vår 

analys av fokusgruppernas svar. De teoretiska minnesanteckningarna fördes ner 

skriftligen och var från början, i den öppna fasen, omfattande eftersom varje företeelse 

från transkriberingarna tolkades och diskuterades. Dessa texter bearbetades sedan i den 

så kallade selektiva fasen där mindre viktiga detaljer sorterades bort. Slutligen kvarstod 

den teoretiska fasen där endast de mest teoretiskt relevanta minnesanteckningarna 

kvarstod. De teoretiska minnesanteckningarna låg sedan till grund för vilka egenskaper 

vi valde att lägga till eller ta bort från den värdskapsmodifierade modellen för Campus 

Piteå i forskningsfråga tre. 
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3.3 GAP-analys 

Till forskningsfråga tre har vi använt verktyget GAP-analys som metod. GAP-analyser 

förekommer ofta inom företag där metoden till exempel används för att undersöka 

mellanrummet, gapet, som kan finnas mellan företagets nuvarande prestation och dess 

potentiella prestation i framtiden med syfte att förbättra verksamheten (Bureau Veritas 

Sweden, 2016). Inom serviceindustrin finns det en modell för servicekvalitet som bygger 

på GAP-analyser där företags syn på varan eller tjänsten jämförs med kunden eller 

gästens upplevda service för att kunna säkra servicens kvalitet (Bateson & Hoffman, 

1999). GAP-modellen över servicekvalitet, som kallas A conceptual model of service quality 

framställdes av Parasuraman, Zeithaml, och Berry (1985) genom intervjuer och 

fokusgrupper där det framkom att det kan finnas en kedja av så kallade gap eller 

kunskapsluckor inom ett företag som kan göra att servicenivån inte är optimal. Dessa 

gap kan till exempel uppstå mellan företagsledningen och kunden, ledningens visioner 

och faktiska styrdokument, företaget och externa intressenter och kan exempelvis bero 

på missförstånd, svårighet att översätta idéer till verklighet eller resursbrist 

(Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985). Bateson och Hoffman (1999) menar att det är ett 

komplext och oerhört omfattande arbete att undersöka alla gap som kan uppstå inom ett 

företag och därmed har vi valt att avgränsa och fokusera på den del av 

servicekvalitetsmodellen som kallas GAP 1 för att det ska vara möjligt att 

överhuvudtaget få en överblick av det eventuella gapet under den tidsram som denna 

studie genomförs. GAP 1 fokuserar på gapet som kan uppstå mellan ledningen i ett 

företag och kunden eller gästens upplevelse av tjänsten (Bateson & Hoffman, 1999). 

Vidare menar Bateson och Hoffman (1999) att det krävs detaljerad kunskap och 

förståelse för vad kunden eller gästen faktiskt efterfrågar och vill ha för att kunna 

generera en effektiv åtgärd om ett gap har identifierats. Detta beror på att fel resurser 

och åtgärder annars kan vidtas i onödan (Bateson & Hoffman, 1999). I figuren nedan har 

Zeithaml, Bitner och Gremler (2009) samlat nyckelfaktorer som ofta kan vara en 

anledning till att ett gap kan ha uppstått mellan kundens förväntningar och företagets 

upplevelse av kundens förväntningar. 
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Figur 3.1 GAP 1. Nyckelfaktorer som kan leda till ett gap mellan företag och kund, modifierad 

och fritt översatt efter Zeithaml, Bitner och Gremler (2009, s.34). 

I denna studie undersöktes det om det finns ett gap mellan LTUs arbete med värdskap 

och studenternas upplevelser av detta genom att jämföra svaren från intervjun med 

svaren från fokusgrupperna och se om de beskriver samma företeelser eller ej. Utifrån 

detta utformades sedan ett exempel på hur modellen TEM skulle kunna användas i 

kontexten värdskapsarbete på Campus Piteå för att se vilka luckor som skulle kunna 

tätas för att fylla gapet. Då forskningen är småskalig och tidsbegränsad är det troligt att 

arbetet endast ger en ytlig och övergripande bild av hur gapet mellan ledningen och 

studenterna på Campus Piteå ser ut. 
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3.4 Validitet och reliabilitet 

Denscombe (2009) skriver att det är mycket viktigt att kunna verifiera kvalitativ 

forskning. Forskaren måste kunna bevisa att forskningen och dess resultat faktiskt 

stämmer (ibid.). Thurén (2007) skriver att validitet innebär att man verkligen har undersökt 

det man ville undersöka och ingenting annat (s. 26). Denscombe (2009) menar att validitet är 

hur grundlig och exakt datan i fråga är. Reliabilitet menar Denscombe (2009) är 

huruvida ett forskningsinstrument är neutralt och huruvida instrumentet skulle visa 

samma resultat om det användes vid flertalet tillfällen. Thurén (2007) skriver att 

reliabiliteten innebär att de undersökningar som gjorts är gjorda på rätt sätt. Hartman 

(2004) skriver att för att en observation ska ha hög reliabilitet måste det gå att göra 

observationen flera gånger och även att andra ska kunna göra samma observation. 

Validiteten menar Hartman (2004) är hur korrekt observationen är. Denscombe (2009) 

hävdar dock att det inte är helt lätt att avgöra hur pass trovärdig kvalitativ forskning är 

utifrån bland annat validiteten och reliabiliteten. Detta på grund av att det inte går att 

upprepa forskningen på samma sätt som till exempel naturvetenskapsmän kan göra 

med ett experiment. Denscombe (2009) skriver vidare att det finns kvalitativa forskare 

som motsätter sig hur forskningskvaliteten bedöms idag, men även fast kvalitativ 

forskning inte går att styrka på samma sätt som kvantitativ forskning så är det ändå 

nödvändigt med verifiering.  

 

Denscombe (2009) skriver att det är svårt att verifiera validiteten i intervjudata. Det 

intervjuaren kan göra är att se om det informanten berättar stämmer i det stora hela 

genom att få informationen bekräftat av andra personer eller källor (Denscombe, 2009). 

Denscombe (2009) hävdar att det är omöjligt att verifiera en persons tankar eller känslor. 

Vidare skriver Denscombe (2009) att forskaren bör låta informanten ta del av utskriften 

för att kunna rätta till eventuella fel samt ge sitt godkännande. Ett annat sätt är att låta 

andra informationskällor se över intervjudatan för att kunna bekräfta den som vid till 

exempel skriftiga källor eller observationer. Forskaren bör även undvika att endast 

använda sig av resultatet av en intervju (Denscombe, 2009). 
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3.5 Forskningsetik 

Denscombe (2009) skriver att samhällsforskare ska vara etiska (s.193). En forskare ska värna 

om deltagarnas rättigheter, integritet och värdighet samt undvika att deltagarna får lida 

både fysiskt som psykiskt för att de har deltagit i forskningen. En forskare måste innan 

själva undersökningen tänka över sannolika påföljder av forskningen som i slutändan 

kan skada deltagarna och därefter vidta åtgärder (ibid.). Denscombe (2009) hävdar att 

det är särskilt viktigt att tänka på säkerheten angående forskningen då det inte är något 

som en forskare kan ta för givet. Allt som forskaren får berättat för sig måste hanteras på 

ett konfidentiellt sätt. Vidare skriver Denscombe (2009) att en forskare alltid ska vara 

ärlig mot de som deltar i forskningen samt undvika att framställa forskningen på ett sätt 

som inte är sant. En person får aldrig bli tvingad till att medverka i forskning, utan detta 

måste vara frivilligt (Denscombe, 2009). Därför är det viktigt att forskaren ger 

deltagarna nog mycket information så att de kan göra ett genomtänkt val om de vill 

vara med eller ej (ibid.). Denscombe (2009) menar dock att det finns undantag som till 

exempel vid stora evenemang där en forskare kan välja att göra observationer, då är det 

omöjligt för forskaren att få alla människors godkännande. 

 

För att utföra vår forskning så etiskt som möjligt var vi noga med att få godkännande 

från både informanten till intervjun samt fokusgrupperna vid publicering av namn, 

ålder eller programtillhörighet. Mariana fick dessutom, som nämnt tidigare, godkänna 

både transkriberingen och den slutgiltiga sammanställningen av intervjun. Under både 

intervjun och mötena med fokusgrupperna gjorde vi vårt bästa för att säkerhetsställa att 

alla deltagare kände sig välkomnade och vi var noga med att alla skulle få komma till 

tals och berätta om sina upplevelser utan att bli avbrutna. För att ytterligare säkra alla 

deltagande parters integritet har vi valt att inte bifoga några transkriberade dokument, 

varken från intervjun eller fokusgrupperna. Vidare valde vi att utelämna känslig 

information från fokusgruppernas svar, när exempelvis namn nämndes. 
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4 Resultat 

4.1 Delstudie ett - Intervjustudie 

Trots att intervjun ursprungligen genomfördes som en semikvalitativ semistrukturerad 

intervju med positivistisk ansats för att kunna ta reda på Marianas personliga 

upplevelser av värdskap som begrepp och arbetssätt så föll dessa frågor bort i 

bearbetningen av intervjun. Marianas djupare och personligare upplevelser ansågs inte 

relevanta för forskningsfrågan i delstudie ett och slutresultatet fick en ökad positivistisk 

karaktär där fokuset låg på att extrahera information ur intervjusvaren. De kategorier 

som uppstod i bearbetningen av intervjun utifrån Denscombes (2009) anvisningar ligger 

också till grund för styckesindelningen nedan. 

 

Organisatorisk information 
För att kunna besvara forskningsfråga ett Hur arbetar Luleå tekniska universitet med 

värdskap enligt universitetets värdskapsansvarig? behövs det först skapas en förståelse för 

hur verksamheten är uppbyggd. Enligt Mariana består LTU av sex institutioner och ett 

verksamhetsstöd som är till för att supportera och serva akademin. Verksamhetsstödet 

består av ca 450 medarbetare och innefattar universitetets serviceenheter samt 

administrativ personal. Mariana ansvarar för en process inom verksamhetsstödet som 

kallas Säkra Service Processen, SSP. Denna process är till för att förbättra 

serviceenheterna på LTU och det är också SSP som ansvarar för värdskapsarbetet. I 

Piteå är det serviceenheterna studentservice, IT-service och biblioteket som är delar av 

verksamhetsstödet och har närmst kontakt med studenterna.  

 

Varför började LTU arbeta med värdskap? 

Det började ju så att man såg att den servicen som vi gav inom verksamhetsstödet inte var 

samlad eller enad på något sätt utan man skickade studenter eller kollegor hit och dit till olika 

serviceenheter. 

 

Anledningen till att LTU började arbeta med värdskap från första början berodde enligt 

Mariana på ett behov av att förbättra servicen på universitetet. Tidigare brukade 

studenter och kollegor slussas mellan olika avdelningar när de behövde hjälp med 

servicefrågor vilket ledde till att Studenttorget skapades för att effektivisera arbetet och 

skapa en gemensam serviceingång för institutionerna. Skolan tog sedan in Värdskapet 

AB som en extern konsult för att genomföra utbildningar i värdskap inom 

verksamhetsstödet. 
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Man ska inte bolla kunder eller gäster mellan enheter utan det är ärendet man ska bolla. 

 

Hur arbetar LTU med värdskap idag? 

De ovan nämnda utbildningarna i värdskap för alla medarbetare inom 

verksamhetsstödet är enligt Mariana ej kontinuerliga, något som är en kostnadsfråga. 

Som komplement anlitades istället Värdskapet AB igen för att utbilda tre medarbetare 

till certifierade värdskapare vilket ger dessa tre befogenheter att hålla i workshops in 

house. Dessa workshops genomförs på begäran av exempelvis enhetscheferna på 

universitetet och består av en session på två timmar exklusive en timme förberedelse för 

deltagarna där de får göra en övning på webben. Dessa workshops följs sedan upp av en 

enkät för att få synpunkter.  

 

...men värdskapstänket sträcker sig ju även in på kontoren om jag uttrycker mig så, kollegor 

emellan så ska vi också tänka värdskap. 

 

Mariana informerade om att LTU även har en broschyr som är en handbok i värdskap 

som alla medarbetare kan ta del av. Hon gav oss en kopia av broschyren och nedan 

följer ett utdrag:  

          

Att göra värdskap utifrån en LTU-kultur 

Respekt 

- En värdskapare ser sig själv som värd och fokuserar på sin gäst – från att 

en fråga ställs tills dess att den är avslutad. 

- En värdskapare lämnar alla besked på ett sakligt och respektfullt sätt. 

- En värdskapare är observant för tveksamhet hos gästen och förvissar sig 

alltid om att frågan eller behovet är korrekt uppfattat. 

- En värdskapare visar omtanke och anpassar sin kommunikation utifrån 

gästen 

- En värdskapare möter gästen utifrån ett jämlikt perspektiv. 

- En värdskapare värnar om gästens välbefinnande genom att bidra till 

ordning och reda i den fysiska miljön. 
 

Tillit 

- En värdskapare står på gästens sida och tar deras behov på allvar. 

- En värdskapare visar tillit även när kontroll behöver göras. 

- En värdskapare är professionell när problem ska lösas och lägger inte 

skuld på andra. 
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Öppenhet 

- En värdskapare låter gästerna påverka sig och sitt arbetssätt. 

- En värdskapare jobbar utifrån en prestigelös och öppen dialog. 

- En värdskapare verkar för rutiner som är lättbegripliga och kända. 
 

Ansvar 

- En värdskapare tar ansvar för egna frågor och för helheten. 

- En värdskapare är mån om att hålla sig uppdaterad och ge korrekta 

besked. 

- En värdskapare tar ansvar för en fråga till dess att någon annan tar över. 

- En värdskapare skickar aldrig en gäst vidare utan att med säkerhet veta 

att det är till rätt person och vid en tidpunkt som passar. 

- En värdskapare är proaktiv och förberedd genom att helst lösa problem 

innan de uppstår 

(Luleå tekniska universitet, u.å.) 

 

För att förbättra studenternas studiemiljö har programmet Sveriges bästa studentmiljö 

startats. Programmet syftar till att skapa fler funktionella studieplatser och studentytor 

med genomtänkt och smart design för att främja studenternas studieförmåga och 

upplevelse av skolmiljön på campusen i Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna. På Campus 

Piteå finns det även planer på en ombyggnation för att skapa en enad servicedisk dit 

besökare och studenter kan vända sig för frågor. I dagsläget är de olika serviceenheterna 

i Piteå utspridda och det finns enligt Mariana rum för förbättring vilket förhoppningsvis 

kommer gynna både personal, studenter men också besökare.  

 

Problem och utmaningar 

Workshoparna som Mariana och hennes kollegor har hållit i har främst anordnats för 

teknisk och administrativ personal inom verksamhetsstödet men hon har fått önskemål 

om att även akademin ska få ta del av värdskapsarbetet. Enligt Mariana arbetar alla 

olika avdelningar på LTU med bemötandefrågor och servicefrågor på något sätt men i 

vilken utsträckning är hon osäker på. Vid frågan varför inte alla verksamheter inom 

LTU får ta del av samma utbildningar som serviceenheterna svarade Mariana att det har 

med resurser men också intresse att göra. I slutändan krävs det att det drivande 

intresset att få arbeta med värdskapsfrågor finns inom de olika verksamheterna på 

universitetet så att fler workshops kan hållas.  

 

När vi frågar Mariana hur hon upplever att dialogen i Piteå, mellan studenter och LTU 

som organisation, har fungerat efter nedskärningar och omstruktureringar svarar hon: 
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Min spontana och första reaktion är väl att den är obefintlig. Jag tror så här; många gånger att 

det blir att man glömmer bort våra absolut viktigaste kunder eller gäster och det är studenter. 

Det ligger mer fokus på ekonomi och ekonomiska frågor. Det här måste gå hand i hand. Det är 

viktigt att ha en ekonomi som går ihop, men man får absolut inte exkludera studenter. 

 

Mariana lyfter fram utmaningen i att det inte har funnits en väl fungerande kår på 

Campus Piteå och därmed ingen naturlig representant att tala med från studenternas 

sida.  

 

Hur vill LTU att studenterna ska uppfatta universitetet?  

...att man ska få hjälp och att det ska finnas mycket aktiviteter, att man ska känna sig 

omhändertagen under hela studietiden oavsett vilket campus man än är på så ska man som 

student ha den känslan. 

 

LTU marknadsför sig med hjälp av is, snö, och en genomgående blå färg i sitt material 

och vill genom sin marknadskommunikation, enligt Mariana, förmedla att det finns 

värme trots det kyliga klimatet uppe i norr samt att det finns gott om vinteraktiviteter. 

Vidare menar hon att universitetet har som ambition att studenter inte ska uppleva 

några skillnader i hur de blir bemötta oavsett vilket campus de går på men att alla 

orterna har olika förutsättningar utifrån hur de är uppbyggda och vilka resurser de har.  

4.1.1 Konklusioner 

Utifrån svaren i intervjun har vi kommit fram till att universitetets värdskapsarbete till 

viss del är en kostnadsfråga, det kostar pengar att utbilda personal. Vi kunde även dra 

slutsatsen att de olika samverkande verksamheterna som tillsammans bildar LTU inte 

får ta del av samma värdskapsutbildningar och information utan att detta arbete skiljer 

sig från avdelning till avdelning. Det finns dock värdskapare att tillgå inom 

universitetets väggar vilket gör att alla institutioner och avdelningar har möjlighet att ta 

del av samma kunskap. Vidare kan vi konstatera att universitetet arbetar med att 

förbättra den fysiska studiemiljön och arbetsmiljön för både studenter och personal på 

Campus Piteå samt att skolan arbetar med att förbättra kommunikationen med 

studenterna. Detta kan sammanfattas i fyra punkter; pengar, uppdelade verksamheter 

inom LTU, tillgång till kompetens och vilja att förändra.  
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4.2 Delstudie två – Fokusgrupper 

Detta kapitel syftar till att besvara forskningsfrågan Hur upplever studenterna på Luleå 

tekniska universitet, Campus Piteå, universitetets värdskap? Nedan följer resultatet från 

fokusgrupp ett där deltagarna bestod av fyra studenter från några av 

medieutbildningarna på Campus Piteå. Efter det stycket följer resultatet från 

fokusgrupp två, bestående av tre studenter från några av musikutbildningarna på 

Campus Piteå.  

4.2.1 Fokusgrupp ett 

Svaren från fokusgrupp ett bearbetades och kodades in i en mindmap vilket presenteras 

både i figuren samt löpande text. Rubriceringen nedan följer de kategorier som uppkom. 

Lärare finns representerat två gånger i den löpande texten då ämnet förekom både under 

kategorin missnöje samt belåtenhet. 

 

 

Figur 4.1 Sammanställning av den kodade datan över värdskapet vid LTU, Campus Piteå, från 

fokusgrupp ett i mindmap-format (egen figur). 
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4.2.1.1 Missnöje 

Nedan följer en beskrivning av de kategorier som hamnade under huvudkategorin 

missnöje. 

 

Otrygg 

Alla fyra deltagare i fokusgrupp ett var överens om att Campus Piteås värdskap i 

skrivande stund är bristfälligt. En deltagare tyckte att det kändes som om att ingen i 

skolledningen bryr sig om campuset i Piteå. Vidare menar deltagaren att det påverkar 

studenternas välmående att känna sig bortglömda under sin studietid. Att höra om 

nedläggning av en utbildning, omstruktureringar i andra program och hot om 

nedläggning av flera utbildningar känns enligt en annan deltagare inte bra och bidrar 

till en otrygg skolmiljö. Vi frågade deltagarna hur de upplever kommunikationen 

mellan LTUs ledning och studenter varpå den första responsen från en av deltagarna 

var att den är under all kritik. Deltagarna lyfter fram att det är svårt att veta vem man 

ska vända sig till med frågor eftersom det är otydligt vilka anställda som gör vad på 

skolan och att dessa inte har presenterats tillräckligt bra. Deltagarna tillfrågades vilka 

förväntningar de haft på LTU innan de började samt om dessa förväntningar uppnåtts 

och uppfattningarna var blandade. En av deltagarna lyfte fram att LTU är duktiga på 

marknadsföring men att allt fokus ligger på Campus Luleå. Deltagarna upplevde att de 

blev besvikna när de började studera i Piteå eftersom de utifrån hemsidan upplevt att 

det skulle vara mer modernt och finnas massor av aktiviteter att göra. Vidare hade flera 

av deltagarna upplevt att hemsidans beskrivningar av programmen inte stämde överens 

med verkligheten och utgjorde tomma löften, t.ex. att alla inom mediedesign skulle bli 

tilldelade varsin privat ateljéplats. Gruppen menar även att hemsidan är svårnavigerad 

och att det är lättare att googla sig till rätt information om Campus Piteå än att försöka 

hitta rätt flik på hemsidan eftersom det mesta berör Campus Luleå. Detta bidrar enligt 

en av deltagarna till känslan av att vara ett bortglömt campus.  

 

Den fysiska skolmiljön 

Vid frågan hur deltagarna upplever skolans fysiska miljö svarade flera av dem att de 

saknar mysiga sociala ytor med sköna soffor i och med kårhusets nedläggning. En 

annan deltagare menade att skolans planlösning i allmänhet delar upp utbildningarna i 

olika korridorer vilket gör att samlingsytorna där alla program kan mötas blir extra 

viktiga. Deltagarna kände till skolans framtida planer på ombyggnationer och hoppas 

att detta ska ge skolan ett lyft framöver men tycker att det känns tråkigt att de själva inte 

får uppleva det. En deltagare fyllde i att hen aldrig hade sökt till skolan om denne hört 
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att det inte fanns något kårhus. Alla fyra deltagare höll med om att en ombyggnation 

och renovering av skolans lokaler behövs, skolan är enligt dem inte inbjudande. 

 

Lärare 

Vid frågan hur deltagarna upplever lärarnas värdskap upplevde tre av fyra deltagare att 

flera av deras lärare saknade engagemang. De menar att lärarna är snälla och trevliga 

men att studenterna ofta får intrycket av att några av lärarna inte tycker det är kul att 

undervisa längre. Detta leder enligt deltagarna till att undervisningen upplevs som icke 

pedagogisk och de skulle önska att några av lärarna skulle engagera sig mer i 

studenternas projekt samt att innehållet i vissa kurser skulle moderniseras och beröra ny 

kunskap inom ämnet.  

4.2.1.2 Belåtenhet 

Vid frågan hur deltagarna upplever biblioteket, servicecenter och studenttorgets 

värdskap var alla fyra deltagare mycket nöjda. De upplevde att de alltid får den hjälp de 

behöver när de besöker respektive verksamhet men att det är lite klurigt att förstå när 

studenttorget är bemannat och inte när det besöks så pass sällan. En av deltagarna lyfter 

fram att det märks att personalen på servicecenter verkar trivas med sina jobb och att de 

verkligen hjälper till att lösa problemen som studenterna kommer med. En annan 

deltagare berömde LTUs IT-service och berättade att telefonoperatörerna som mottagit 

inringda felanmälningar från datasalen alltid gjort ett exceptionellt jobb med att hjälpa 

till, deltagaren menar att alla anmälda fel har åtgärdats och att IT-service till och med 

hade ringt upp dagen efter vid ett tillfälle för att följa upp ärendet vilket hen 

uppskattade.  

 

Lärare 

En av deltagarna upplevde den totala motsatsen till de andras berättelser gällande 

lärares engagemang och berättade att en lärare till och med hade missat bussen för att 

hen varit så engagerad i att stanna kvar och diskutera ämnen med studenterna. Detta 

engagemang från läraren ledde till att deltagaren var mycket positiv till sin 

studieupplevelse och blev mer motiverad till att prestera bra.  
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4.2.1.3 Teoretiska minnesanteckningar från bearbetningen av fokusgrupp ett 

Nedan följer de teoretiska minnesanteckningar som vi förde parallellt med 

bearbetningen av fokusgruppens svar. Anteckningarna motsvarar en analys och bygger 

på egna slutsatser och tolkningar utifrån den data vi samlat in från fokusgrupp ett. 

 

● Den huvudsakliga slutsatsen är bristen på en fungerande dialog mellan 

studenter, detta bör förbättras genom ökad transparens över verksamheten 

genom exempelvis mailutskick, anslagstavlor eller fler informerande möten med 

olika institutioner innan beslut som påverkar studenterna tas. Detta skulle kunna 

komma att motverka studenternas upplevelse av att ingen bryr sig om Campus 

Piteå och motverka ryktesspridningen. Nedläggningar och hot om nedläggningar 

skapar otrygghet. 

● Hemsidan speglar främst Campus Luleå vilket bidrog till förväntningar som ej 

stämmer överens med verkligheten. Vissa texter är daterade och det är svårt att 

hitta information om Campus Piteå. Åtgärd: Campus Piteå kan exempelvis få en 

egen flik på hemsidan med uppdaterade korrekta utbildningsbeskrivningar, 

bilder från Piteå och en mer sanningsenlig image. 

● Skolans anställda kan förslagsvis presenteras närmre vid återkommande tillfällen 

för att studenterna ska veta vilken anställd som ansvarar för vad.  

● Fler gemensamma studieytor, uppfräschande av lokaler och en caféverksamhet 

behövs, ombyggnationer är dock planerade så detta håller på att åtgärdas. 

● Studenterna hade uppskattat ökat engagemang i sina studier från lärarna, detta 

kräver dock att de själva respekterar och visar intresse för sina lärare. Både elever 

och studenter har ett lika ansvar i att bemöta varandra med ett gott värdskap. 

När detta sker kan studiemotivationen öka likt en av fokusgruppens deltagare 

vittnar om. 

● Studenterna skulle uppskatta om det ingick fler schemalagda 

gränsöverskridande samarbeten i läroplanerna eftersom de flesta projekt i 

skrivande stund sker på fritiden. Detta skulle kunna stärka studenternas 

gemenskap ytterligare då det kan finnas studenter på skolan som inte känner så 

många andra elever och därmed inte deltar i projekt på fritiden. 

● Då serviceenheterna, som fått ta del av värdskapsutbildning, lyftes fram som 

goda värdskapare anser vi att det kan vara klokt att satsa resurser på att hålla 

workshops i värdskap med all personal på universitetet, även om vi är medvetna 

om att det är en kostnadsfråga. 
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4.2.2 Fokusgrupp två 

Svaren från fokusgrupp två bearbetades och kodades likadant som fokusgrupp ett och 

sattes även de in i en mindmap vilket presenteras både i figuren samt löpande text. 

Rubriceringen nedan följer likt föregående stycke de kategorier som uppkom. Fysiska 

skolmiljön finns representerat två gånger i den löpande texten då även detta ämne 

förekom både under kategorin missnöje samt belåtenhet. 

 

Figur 4.2 Sammanställning av den kodade datan över värdskapet vid LTU, Campus Piteå, från 

fokusgrupp två i mindmap-format (egen figur). 

4.2.2.1 Missnöje 

Den fysiska skolmiljön 

Vid frågan hur deltagarna upplever skolans fysiska miljö ansåg alla deltagare att 

lokalerna känns lite tråkiga och omoderna samt att ventilationen är oerhört dålig. En 

deltagare anser att det är mycket saker som bara står i lokalerna utan att användas. 

 

Dålig kommunikation 

Deltagarna menar att skoltiden kantas av mycket rykten eftersom studenterna inte 

upplever att de får ta del av officiell information direkt från skolledningen när 

förändringar sker på skolan. Alla deltagare var överens om att de upplever att deras 

lärares chefer är oförstående för studenternas utbildningar och mest pekar på siffror. 

Fokusgruppens deltagare anser att LTU i stort känns luddigt. Deltagarna saknar dialog 

och diskussion från skolans ledning och vill inte bara få luddig information efter att 

beslut som påverkar studenterna har tagits.  
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En deltagare lyfter fram att det har saknats lärare i flera kurser för andra program och 

ifrågasätter hur en sådan sak kan ske på ett universitet. Vidare blev deltagaren besviken 

över att undervisningen till stor del hölls på Campus Luleå fast utbildningen var förlagd 

i Piteå, något som inte framkommit innan skolstart. Samma deltagare ansåg också att 

hen saknade en tydlig introduktion till hur praktiska detaljer så som Fronter och 

scheman fungerade på skolan, vilket ledde till att hen kände sig inkastad och inte 

särskilt välkommen. 

 

Oro 

En deltagare berättade att skolans ekonomiska situation ofta diskuteras av studenter på 

fritiden och menar att det är ett dåligt betyg att studenter pratar och oroar sig om 

skolans framtid när det inte borde vara deras uppgift. En annan deltagare påpekar att 

det känns jobbigt att investera sin tid på en utbildning och höra rykten om att den 

kanske ska läggas ned. Vidare menar en av deltagarna att alla olika program påverkas 

av förändringar på skolan, när ett program läggs ner eller hotas så skapas oro och 

besvikna studenter vilket i sin tur påverkar lärarnas engagemang på lektionerna och 

andra studenters uppfattning av skolan.  

 

En av deltagare lyfte fram att kårhusets nedläggning är dåligt för skolans image. En 

annan deltagare saknar kårhusets funktion och uppskattade möjligheten till att lämna 

skolans lokaler för att få lite miljöombyte då och då. Vid frågan hur deltagarna tror de 

kommer se tillbaka på sin studietid på LTU svarade en person att den tyvärr inte skulle 

rekommendera skolan vidare. 

4.2.2.2 Belåtenhet 

Människor 

Alla deltagare i fokusgrupp två ansåg att deras närmsta lärare har ett bra värdskap. 

Två av deltagarna lyfte fram att deras närmsta lärare ger otroligt mycket stöttning. Vid 

frågan hur deltagarna upplever servicecenter och bibliotekets värdskap svarade en 

deltagare att hen anser att det nästan fungerar bäst på skolan. Deltagaren känner sig 

alltid välkommen och får alltid den hjälp den behöver. En annan deltagare påpekar att 

servicecenter har en viss jargong som kan vara svår att förstå men att värdskapet är bra 

när man väl lärt sig hur den fungerar. Avslutningsvis tillade en av deltagarna att hen 

har haft väldigt tur med sin klass vilket har bidragit till att hen trivs så bra. 
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Programmets upplägg 

När utbildningarna började fick två av deltagarna ett mycket bra intryck, de upplevde 

att strukturen var genomarbetad, men dessa två deltagare kände också majoriteten av 

sina klasskompisar sedan tidigare. Två av deltagarna kände att möjligheterna till att få 

genomföra projekt på skolan är mycket stora.  

 

Fysiska skolmiljön 

En av deltagarna lyfte fram att hen var positiv till nedläggningen av kårhuset. 

Deltagaren menade på att nedläggningen av kårhuset resulterat i mindre lunchytor där 

studenter som aldrig tidigare pratat med varandra tvingas konversera och sitta nära 

varandra vilket hen menar är bra för gemenskapen mellan klasserna. Vid frågan hur 

deltagarna tror de kommer se tillbaka på sin studietid på Campus Piteå svarade dessa 

två personer att de definitivt skulle rekommendera andra att studera vid LTU. 

4.2.2.3 Teoretiska minnesanteckningar från bearbetningen av fokusgrupp två 

Nedan följer de minnesanteckningar som vi förde parallellt med bearbetningen av 

svaren från fokusgrupp två. Anteckningarna bygger på egna slutsatser och tolkningar 

utifrån den data vi samlat in från fokusgrupp två och fungerar som vår analys. 

 

● Kommunikationen mellan studenter och ledning måste bli bättre. Ledningen bör 

varje år vid exempelvis nollningen komma till Campus Piteå och presentera sig 

samt berätta vad de gör och vilket campus de arbetar på. Studenterna behöver 

veta vem som gör vad och vart de ska vända sig vid frågor. 

● När program läggs ner eller skolans ekonomi är “i fara” bör studenterna på något 

sätt informeras och det gärna innan pressen får reda på det, via mail eller möte. 

Det är inget gott värdskap när studenterna ständigt får information via en tredje 

part.  

● Tydlig information behöver förmedlas innan studenten börjar studera på LTU 

när det gäller vilket campus kurserna ligger på. Ännu en gång brist i 

kommunikationen. Chansen att känna sig välkommen ökar om studenterna 

känner sig trygga.  

● Skolan i sig känns inte inbjudande och ventilationen är dålig. Skolans lokaler bör 

därför ses över och mer moderna inslag bör finnas. Studiemotivationen kan 

komma att öka med fräschare lokaler och bättre luft. Eftersom att kårhuset lades 

ner bör en yta finnas som “bara” är till för studenterna, vilket i skrivande stund 

planeras att byggas.  
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● Bättre introduktion till praktiska detaljer på Campus Piteå bör finnas med under 

antingen nollningen eller under den första veckan av studierna. En “riktig” 

rundtur där någon går igenom hur t.ex. skrivarna fungerar och en genomgång av 

Fronter samt scheman skulle kunna göra första tiden på skolan lättare för nya 

studenter.   
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4.3 Delstudie tre - Värdskapsmodell 

Utifrån resultaten från forskningsfråga ett och två kunde vi konstatera att det finns ett 

gap mellan LTUs arbete med värdskap och studenternas upplevelse av detta på 

Campus Piteå. När vi jämför svaren från intervjun och fokusgrupperna med Zeithaml et 

al. (2009) modell över nyckelfaktorer som ofta ligger bakom upplevda gap (se Figur 3.1) 

kunde vi konstatera att flera av dessa faktorer stämmer överens med Marianas och 

fokusgruppernas svar. Dålig kommunikation, missvisande marknadsföring och 

ekonomirelaterat fokus snarare än relationsfokuserat arbete var alla tre företeelser som 

återkom både i Gap-modellen och resultatet i denna studie. Med kunskapen från 

forskningsfråga ett och två som utgångspunkt utformades ett förslag på en 

värdskapsmodifierad version av TEM – Total Experience Management för Campus 

Piteå för att besvara forskningsfråga tre Hur skulle en värdskapsmodifierad version av TEM 

kunna se ut utifrån svaren från forskarfråga 1 och 2? Den värdskapsmodifierade versionen 

av TEM syftar till att ge en överblick över vad som behöver fungera bättre samt hur de 

olika sektionerna som presenteras nedan hänger ihop. I modellen (se Figur 4.3) har vi 

använt oss av färgen rött för att markera vilka delar som är borttagna, färgen blått för att 

markera vad som är omgjort och färgen grönt för att visa vad som är tillagt i modellen. 

Under utformandet av den värdskapsmodifierade modellen valde vi att använda oss av 

det svenska språket istället för originalmodellens engelska eftersom modellen utformas 

för ett campus på ett svenskt universitet.   

 

Sektion ett har fått namnet LTU som organisation och syftar till att lyfta fram vad LTU har 

för befintliga resurser inom organisationen, vad de bör förändra med sin 

marknadsföring för att göra den mer sanningsenlig för studenterna i Campus Piteå samt 

att en av universitetets målsättningar är att studenterna ska trivas, något som är 

grundläggande inom värdskap.  

 

Sektion två symboliserar i denna modell Campus Piteå. Rutan innehåller en redogörelse 

över vilka komponenter som tillsammans bildar Campus Piteå, det vill säga den fysiska 

skolmiljön, lärare, serviceenheter och annan administrativ personal. Rutorna på sidan visar 

vilka verktyg Campus Piteå förslagsvis kan använda sig av för att förbättra studenternas 

upplevelse av sin studietid. Dessa är värdskapsarbetet, marknadsföring samt ökad 

presentation av de anställda för att tydliggöra för eleverna vart de kan vända sig. 

Värdskapsarbetet är utmarkerat både i början och slutet av tidsaxeln eftersom det 

arbetet bör pågå genom hela studietiden. 
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Sektion tre representerar utbildningarna och deras innehåll. Likt originalmodellen har 

Maslows behovshierarki förblivit intakt då den är lika relevant inom värdskap som 

upplevelseproduktion. Under nivån gemenskap ingår fler gränsöverskridande 

samarbeten mellan de olika utbildningarna utifrån fokusgruppernas önskemål. 

Experience dramaturgy och experience facilitator har ersatts med pedagogiska metoder och 

utrustning så som teknik och lektionsmaterial eftersom dessa precis som begreppen i 

originalmodellen kan behövas för att möjliggöra transformation hos mottagaren av 

upplevelseprodukten eller i detta fall utbildningen. Sektionen är även i den 

värdskapsmodifierade versionen uppdelad i för- under- och efterupplevelse men 

begreppen för- och efterupplevelse är utbytta till förkunskap och ökad kunskap eftersom 

studenten som mottar en utbildning förhoppningsvis lämnar den med ökad kompetens. 

 

Begreppet gästupplevelsen i sektion fyra är utbytt till studentupplevelsen eftersom 

arbetet handlar om värdskapsarbetet på LTU. De två begreppen har en snarlik innebörd 

då studenter är en form utav gäst på Campus Piteå och nästan alla ursprungliga 

begrepp har därmed fått vara kvar i sektionen eftersom de enligt oss är lika relevanta 

även i den värdskapsmodifierade modellen. Vi valde dock att ta bort raden där det stod 

Meaning, significance eftersom vi ansåg att om en student transformeras av värdskapet 

och programinnehållet under sin utbildning så ingår den förändringen både i känslor 

och Erfahrung 2.0 i sektion fyra samt pilen med ökad kunskap i sektion tre. Gelter (2010) 

menar att alla sektioner är beroende av varandra och att den fjärde sektionen kan märka 

av om någon av de tidigare leden inte fungerar, något som studenterna som deltog i 

fokusgrupperna hade känt av. 

 

Vidare modifieringar som genomförts är att en pil i nedåtgående riktning har lagts till 

mellan varje sektion för att symbolisera vikten av kommunikation mellan alla 

inblandade parter. Vidare lades en pil till från studentupplevelsen till Campus Piteå 

eftersom både Campus Piteå och studenterna har ett lika ansvar att bemöta varandra 

med ett gott värdskap, det är inte bara institutionens uppgift. Tidslinjen som även utgör 

gränsen mellan frontstage och backstage valde vi att flytta ner och placera mellan LTU 

som organisation och Campus Piteå. Anledningen till detta är att studenterna i Piteå 

utifrån de tidigare forskningsfrågorna har närmre kontakt med och större insikt i sitt 

eget campus i Piteå, frontstage, men näst intill ingen inblick i LTU som organisation, 

backstage.  
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Figur 4.3 En värdskapsmodifierad version av TEM för Campus Piteå där förändringarna från 

originalmodellen är markerade, modifierad efter Gelter (2010). 



48 
 

 

Figur 4.4 Den slutgiltiga värdskapsmodifierade versionen av TEM för Campus Piteå, modifierad 

efter Gelter (2010). 
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion för delstudie ett - Intervjustudie 

Då vi endast intervjuade en person kan intervjuns reliabilitet endast betraktas som en 

röst från en människa, även fast vi i detta fall intervjuade en nyckelperson för 

värdskapsarbetet på LTU. Denscombe (2009) rekommenderar att forskare undviker att 

endast använda resultat från en intervju vid forskning men vi valde att göra den 

avgränsningen ändå. Under intervjun blev vi tipsade om andra personer som vi kunde 

prata med angående förändringarna på Campus Piteå men som vi ansåg var irrelevanta 

då de inte arbetar med själva värdskapet på skolan samt att tiden inte skulle räcka till. 

Dock hade reliabiliteten kunnat stärkas ifall vi pratat med fler personer från andra delar 

av universitetet som till exempel prefekt, studievägledare och utbildningsledare och på 

så vis fått deras syn på värdskapsarbetet. Något vi har gjort för att stärka reliabiliteten 

för både intervjun och fokusgrupperna är att vi noga beskrivit hur arbetsprocessen gått 

till för att möjliggöra en upprepning av studien.  

 

I dagsläget får inte lärarna på LTU, utifrån vår insamlade vetskap, någon 

värdskapsutbildning även fast de är i kontakt med studenter dagligen och därför vet vi 

inte hur lärarna tänker kring ämnet värdskap. Därmed hade vi även kunnat intervjua 

lärare för att få deras syn på det hela, men även detta var något vi valde bort för att 

avgränsa studiens omfattning. Vi är dock medvetna om att lärare främst är pedagogiska 

ledare och deras huvuduppgift är att lära ut kunskap, vilket kan göra att rollen som 

värd inte alltid kommer som högsta prioritet. 

 

Validiteten anser vi är acceptabel då våra frågor till informanten i delstudie ett handlade 

om värdskapet på LTU, vilket vi fick svar på. Dock hade vi även med frågor av 

subjektiv karaktär där informantens personliga åsikter stod i centrum vilket egentligen 

inte var till nytta för oss då det inte var något som LTU som organisation stod för. 

Därför hade det kunnat vara en fördel om vi hade gjort en intervju där vi endast sökte 

informantens objektiva svar utifrån hur LTU resonerar kring ämnet. Detta för att det 

skulle bli enklare att analysera informantens svar utan att ha med hennes personliga 

åsikter, även fast vi i detta fall har uteslutit alla informantens personliga uppfattningar 

efter bästa förmåga i resultatet av delstudie ett. 
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5.2 Resultatdiskussion för delstudie ett - Intervjustudie 

Utifrån forskningsfråga ett anser vi att vi har fått en inblick i hur Luleå tekniska 

universitet arbetar med värdskap, utifrån vår informants synvinkel. Då vårt syfte var att 

utveckla en värdskapsmodell för Campus Piteå anser vi dock att det kunde ha varit bra 

att intervjua någon som arbetar på Campus Piteå då vi endast talade med en person från 

LTU i Luleå gällande värdskapet. De kommande ombyggnationerna och förändringarna 

på Campus Piteå skulle kunna påverka resultatet i studien om den skulle genomföras 

igen om några år. 

5.3 Metoddiskussion för delstudie två - Fokusgrupper 

Till en början var vi en aning oroliga över valet att använda oss av fokusgrupper då det 

var svårt att hitta personer som kunde ställa upp och det var därför det slutade med att 

vi fick handplocka personer som studerar på Campus Piteå. De personer vi valde att 

handplocka till fokusgrupperna var vi båda bekanta med sedan tidigare vilket kan ha 

haft både positiv och negativ inverkan på samtalen. En positiv aspekt av detta kan ha 

varit att deltagarna kände att de kunde uttrycka sina känslor utan att bli dömda av två 

okända personer. Det faktum att vi kände deltagarna kan dock även ha haft en negativ 

inverkan på samtalen då de skulle kunna ha utelämnat information som de hade delat 

med sig av till en utomstående forskare. Deltagarna skulle även kunna ha utelämnat 

information som var rena spekulationer eller rykten till utomstående forskare. 

 

Valet att använda oss av fokusgrupper för delstudie två ansåg vi var det mest lämpliga 

alternativet då vi kunde täcka in flera personers åsikter och upplevelser om LTUs 

värdskap utan att behöva intervjua varje person individuellt. I båda fokusgrupperna har 

det funnits deltagare som inte känt varandra sedan tidigare vilket skulle kunna ha 

medfört att någon kände sig mindre trygg vilket i sin tur kan ha gett återhållsamma 

svar. Detta är dock inget vi märkte av under någon av fokusgrupperna då samtliga var 

med och diskuterade ämnet ohämmat. Eftersom det var svårt att få ihop personer till 

fokusgrupperna blev det inte samma antal i båda grupperna, dock ett godkänt antal för 

småskalig forskning enligt Denscombe (2009). Könsfördelningen var heller inte jämn då 

två kvinnor och fem män deltog, detta anser vi kan ha påverkat resultatet då männen i 

högre grad var representerade. Resultatet av vad fokusgrupperna kom fram till hade 

kunnat se annorlunda ut ifall deltagarna hade anmält sig helt frivilligt utan att vi först 

tillfrågade dem. Det hade kunnat komma fram både fler positiva samt negativa aspekter 

utifrån hur LTUs värdskap ser ut idag. 
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Denscombe (2009) menar att det är forskarens uppgift att se till så att en fokusgrupps 

deltagare håller sig till ämnet. Under båda fokusgrupperna hände det att ämnet till viss 

del lämnades och deltagarna började prata om sådant som inte rörde själva värdskapet 

på Campus Piteå. Detta var något som var svårt att styra och som snarare upptäcktes 

vid transkriberingarna av samtalen. En av anledningarna till att det var svårt att leda 

tillbaka samtalet på rätt spår anser vi berodde på att vi för det första var personligt 

intresserade i vad deltagarna hade att säga, även när de frångick ämnet. För det andra 

försökte vi att inte vara alltför kontrollerande över vilken riktning samtalet skulle ta 

utan låta deltagarna få ur sig alla tankar för att få bättre flyt i samtalen. Validiteten anser 

vi ändå är godkänd då vi fick utförliga svar på de frågor som diskuterades kring 

värdskapet på skolan. Reliabiliteten anser vi också är godkänd då vi i fokusgrupperna 

hade med personer som representerade många av utbildningarna på skolan, dock inte 

alla. Det är dock möjligt att resultatet i delstudie två hade sett annorlunda, och att 

reliabiliteten hade varit högre, utifall att vi hade haft möjlighet att ha fler fokusgrupper 

då vi endast träffade en bråkdel av skolans studenter. Teoretisk mättnad uppstod alltså 

inte på grund av att tiden inte fanns till att ha fler än två fokusgrupper. Eftersom 

underökningen var småskalig var det dessutom en utmaning att utifrån grundad teori 

se vissa sammanhang och mönster då resultatet som ovan nämnt kunde ha blivit 

annorlunda om fler fokusgrupper hade tagits i bruk.   

5.4 Resultatdiskussion för delstudie två - Fokusgrupper 

Eftersom att vi har läst på mycket angående värdskap samt gått in i studien med 

förväntningar på vilka resultat vi skulle kunna få kan detta subjektiva förhållningssätt 

till ämnet till viss del ha påverkat resultatet. Relevant data kan ha fallit bort då vi 

undermedvetet är färgade av personliga upplevelser av värdskapet på Campus Piteå 

och kan ha sorterat informationen utifrån oss själva trots ansträngningar att förbli 

objektiva. Viss relevant data från fokusgrupp två kan också ha sorterats bort då mycket 

av datan från fokusgrupp två liknade fokusgrupp ett. Det behöver dock inte 

nödvändigtvis vara negativt om vi har påverkat resultatet då vi själva är studenter på 

Campus Piteå och därmed en del av den grupp som var relevanta att prata med i 

studien. Det som vi anser blev mycket tydligt utifrån deltagarna från fokusgruppernas 

synvinkel var den upplevda bristen på kommunikation mellan ledningen och 

studenterna, det var något som kom på tal flertalet gånger i båda fokusgrupperna. Hade 

vi dock intervjuat personer från LTUs ledning hade de kunnat ha en helt annan 

uppfattning och därmed hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Men för att 

värdskapet ska bli bättre på Campus Piteå bör helt enkelt kommunikationen mellan alla 
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olika delar som tillsammans utgör LTU förbättras, vilket är exemplifierat i 

värdskapsmodellen.  

 

Något vi fann intressant med fokusgrupperna var att fokusgrupp två där musikerna 

fanns representerade var mer positivt inställd till skolan än fokusgrupp ett. Detta kan 

bero på att musikerutbildningarna har färre studenter i varje klass och har ett nära 

samarbete med sina lärare, enligt den information som kom fram under fokusgrupp två. 

Något vi lade märke till under särskilt första fokusgruppen var att studenterna tycktes 

skylla mycket dåligt på skolan utan att faktiskt inse att de också har en bidragande 

effekt till hur bland annat värdskapet upplevs. Dialog och gott bemötande bör vara 

ömsesidigt för att kunna skapa förutsättningar för en välkomnande miljö och 

fungerande värdskap.  

 

Att båda fokusgrupperna var positivt inställda till värdskapet på biblioteket, 

servicecenter och studenttorget tyckte vi var intressant. Vi anser att detta kan ha att göra 

med att serviceenheterna har fått delta i värdskapsutbildningar och dessa kurser verkar 

utifrån fokusgruppernas svar ha gett resultat.  

  

Utifrån syftet anser vi att fokusgrupperna gav en inblick i vad som fungerar bra samt 

mindre bra på Campus Piteå vilket gjorde att vi hade en del information att utgå ifrån 

när vi sedan skulle börja arbeta med forskningsfråga tre, värdskapsmodellen för 

Campus Piteå.  

5.5 Metoddiskussion för delstudie tre - Värdskapsmodell genom 

GAP-analys 

Att göra en fullständig GAP-analys där alla gap hade undersökts hade varit för 

tidskrävande för denna småskaliga forskning och det var därför vi endast undersökte 

GAP 1, alltså om det uppstått något gap mellan företaget, i detta fall LTU som 

organisation, och kunden, i detta fall studenterna. För att göra en fullständig GAP-

analys krävs ofta också en hel del resurser, något vi i detta fall inte hade. GAP 1 är det 

gap som vi ansåg var det mest relevanta att undersöka ur ett värdskapsperspektiv, men 

vi är medvetna om att vi endast skrapat på ytan av vad en GAP-analys egentligen är. 

Eftersom att vi endast undersökte GAP 1 anser vi att reliabiliteten inte är särskilt hög, 

dock fick vi en inblick i både hur universitetet och studenterna tänkte och kände för 

värdskapet på LTU vilket till stor del stämde överens med Zeithaml, Bitner och 

Gremlers (2009) modell över de vanligaste anledningarna till att gap uppstår. Ifall vi 
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hade genomfört en mer omfattande undersökning där alla gap som skulle kunna finnas 

inom LTU hade bearbetats hade studien kunnat bli mer tillförlitlig. När det kommer till 

validiteten så anser vi att den är godkänd då vi hela tiden utgått från vår kunskap om 

värdskap samt hela tiden tittade på skillnaderna mellan studenternas upplevelse och 

hur LTU arbetar med värdskap.  

 

Vidare vill vi belysa att den ursprungliga versionen av TEM inte, utifrån vår kännedom, 

är en erkänd modell som används rent praktiskt inom transformerande 

turistupplevelser vilket gör att vi kan ifrågasätta dess trovärdighet och funktion. Utöver 

Gelters (2006; 2008) beskrivning av likheterna mellan upplevelseproduktion och 

utbildning som ledde fram till den slutgiltiga versionen av TEM så finns det inget mer 

än vår personliga åsikt som stärker att TEM är den bäst lämpade modellen att 

värdskapsmodifiera för Campus Piteå. TEM är dessutom ursprungligen utformad som 

en slags checklista vilket naturligtvis avspeglar sig på vår version vilket vi diskuterar i 

nästa stycke. 

5.6 Resultatdiskussion för delstudie tre - Värdskapsmodell 

genom GAP-analys 

Vi anser att vårt syfte att utveckla en värdskapsmodell för Luleås tekniska universitet, Campus 

Piteå, utifrån upplevelseproduktionsmodellen TEM-Total Experience Management uppnåddes 

då vi med hjälp av intervjun och fokusgrupperna kunde modifiera TEM-modellen till en 

värdskapsmodell.  

 

Då den värdskapsmodifierade versionen av TEM för Campus Piteå endast är en 

övergripande modell kan den vara svår att översätta till verklighet. Vår modell ger inga 

konkreta och fullt utvecklade åtgärdsplaner utan indikerar endast vad som behöver 

förbättras och hur de olika sektionerna påverkar varandra. Vi anser att studenterna 

själva också måste ta ansvar, kommunicera och visa ett gott värdskap gentemot Campus 

Piteås personal för att det ska fungera och därför har vi valt att lägga mycket vikt på det 

i modellen. Det mest centrala i modellen är där med kommunikationen som är tillagd 

mellan alla inblandade parter samt värdskapspilen som sträcker sig från studenterna till 

Campus Piteå. Den ursprungliga TEM-modellen är i sig komplex på grund av att den 

innefattar många delar ur ett upplevelseproduktionsperspektiv och den kan därmed 

vara svår att förstå och tolka.  
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Modifieringarna i TEM bygger endast på resultaten från forskningsfråga ett och två 

vilket innebär att den skulle kunna ha sett helt annorlunda ut om studien hade varit 

större och omfattat fler undersökningar och deltagare. Modellens innehåll kan även ha 

influerats av att vi är personligt investerade i studien och därmed undermedvetet kan 

ha vinklat och anpassat modellen efter vår subjektiva uppfattning av vad som behöver 

förändras utöver fokusgruppernas svar. Detta behöver inte heller här vara något 

negativt eftersom vi själva tillhör den målgrupp som studien förde dialog med och även 

våra personliga erfarenheter av hur värdskapet fungerar på Campus Piteå kan vara till 

nytta för modellen och verkligheten.   

5.7 Vidare forskning 

Gunnarsson och Blohm (2012) hävdar som tidigare nämnt att ett gott värdskap kan vara 

skillnaden för företag i dagens samhälle. Trots detta var en av de största utmaningarna i 

skrivandet av denna rapport att hitta vetenskaplig information angående värdskap, 

därför anser vi att det bör forskas mer kring just det ämnet.  

 

Vidare forskning skulle kunna vara att utveckla vår modell ytterligare genom att 

genomföra en mer omfattande undersökning där fler studenter medverkar samt där fler 

samtal med personal från LTU prioriteras. Detta skulle ge en fördjupad kunskap om 

vilka åtgärder och förändringar som bör ske på LTU samt vad som fungerar bra i 

nuläget. Vi vill vara noga med att påpeka att vår modell endast är utvecklad för 

Campus Piteå, men skulle kunna gå att anpassa till fler campus och universitet ifall det 

skulle göras mer efterforskningar för den specifika platsen.  
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Bilaga 
 

Intervju med Mariana Johansson 

På vilket sätt arbetar du med värdskap inom LTU, vad är din arbetsroll? 

 

Hur skulle du definiera begreppet värdskap? 

 

Hur kommer det sig att LTU började intressera sig för att arbeta med värdskap, hur ser 

historien bakom det arbetet ut?  

 

På vilket sätt arbetar LTU med värdskap idag? 

 

Vad tror du att ni får ut av att arbeta med värdskap? 

 

Har personalen i Campus Piteå varit med på dessa utbildningar? Finns det någon grupp 

på skolan som ej deltagit? På vilket sätt tror du att lärare som deltagit har kunnat 

integrera värdskap i sin undervisning? 

 

Skiljer sig arbetet med värdskap åt mellan Luleå och Piteå? Finns det någon som 

ansvarar för värdskapet i Piteå? 

 

Finns det några områden inom LTU där du känner att värdskapet behöver utvecklas 

ytterligare? 

 

Någon slags uppföljning bland de som deltagit i utbildningarna? Hur mäter ni effekten 

av utbildningarna som personal gått på? Märkt någon skillnad? 

 

Vad vill ni förmedla för image och intryck till studenter före deras utbildning? 

 

Vad vill LTU att studenterna ska känna under sin utbildning? Vad tror du att 

studenterna rent generellt tänker om sin tid på skolan? 

 

Hur vill ni att studenterna ska minnas sin tid på LTU efter utbildningen? 

 

Har ni integrerat värdskapsarbete i några styrdokument, vad säger dessa? 

 

Skolan har ju haft en hel del nedskärningar och omstruktureringar i verksamheten, hur 

tycker du att dialogen med studenterna har fungerat?  
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I vilka sammanhang har du känt att du har haft nytta av din värdskapsutbildning? Vad 

gör du annorlunda sedan du utbildades? 

 

Hur upplever du att skolmiljön är, främst i Piteå? Är den välkomnande, trivsam osv? 

 

Kan vi få ta del av eventuella interna styrdokument där ni pratar om värdskap? Får vi 

citera ur dessa om det skulle vara nödvändigt? 


