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Förord 
 
Nyfikenhet och vilja att förstå världen, en stark och ständig kunskapstörst samt möjligheten 
till erfarenhetsutbyte var tre av mina drivkrafter när jag tog beslutet att påbörja 
magisterprogrammet i Kvalitets- och ledarskapsutveckling hösten 2016. När jag nu kommer 
ut ”på andra sidan” har min nyfikenhet lett mig till fördjupad förståelse kring flera viktiga 
pusselbitar i bygget av framgångsrika organisationer och hållbara relationer. Min nyvunna 
kunskap har redan öppnat nya karriärvägar och gett mig värdefulla verktyg i min strävan att 
vara en drivande kraft bakom kvalitetsutveckling i min professionella roll såväl som i privata 
sammanhang. Att dessutom få dela upplevelserna genom min utbildning med många 
kompetenta och tillika utvecklingsinriktade personer har satt både samarbetsförmåga och 
tålamod på prov.  I slutänden har mina medstudenter bidragit med ovärderliga insikter kring 
möjligheter och begränsningar med olika organisationsstrukturer, betydelsen av rätt val av 
ledarskapsutövande och den enorma potential som finns i våra svenska organisationer om 
bara kvalitetsutveckling fördes högre upp på agendan på fler arbetsplatser.    
 
Detta examensarbete har gett mig möjlighet att fördjupa mig i ett ämne jag brinner för inom 
ett område där jag vill göra skillnad. I mitt arbete är jag en del av ett team som arrangerar ett 
av Sveriges största idrottsevenemang. Vi försöker alltid fråga oss om de förbättringsförslag vi 
har kommer göra upplevelsen bättre för våra deltagare. Men vad är det arrangörer av 
idrottsevenemang ska bidra med för att deltagarna ska uppleva ett högt kundvärde? Valet av 
ämnet värdeskapande inom idrottsevenemang växte successivt fram. Vägen mot målet har, 
som alltid när målet är åtråvärt, kantats av utmaningar. Skönt då att jag haft så många härliga 
människor runt omkring mig som har coachat och peppat mig hela vägen in i kaklet. 
 
Stort tack till min handledare Maria Eriksson vid Mittuniversitetet som har bidragit med tillit, 
saklighet och inspiration i våra avstämningsmöten via Skype. Ett tack går självklart också till 
studiens intervjupersoner Bo, Gunilla, Tomas, Eva-Lena och Henrik för er tid, entusiasm och 
engagemang för att bidra till min forskning. Det största och varmaste tacket går till min man 
Mattias för att du står ut med min ständiga kunskapstörst och våra fantastiska barn Victor och 
Vilma för all kärlek och energi jag får av er!   
 
 
Strängnäs 10 juni 2018 
 
Sofia Gyllenswärd 



Sammanfattning 

I Sverige har vi flera stora idrottsevenemang som var för sig lockar tiotusentals deltagare varje 
år. Arrangörerna av dessa idrottsevenemang har i uppgift att leva upp till varje deltagares 
(kunds) förväntningar och tillfredsställa deras behov. Kundvärde är ett centralt begrepp inom 
både kvalitetsutveckling och marknadsföring och kundvärdeskapande anses vara en viktig 
framgångsfaktor för alla organisationer. Inte minst i framtiden då konsumenterna allt mer vill 
vara med och utforma produkterna de köper. Syftet med studien var att uppnå ökad förståelse 
för kundvärdeskapande inom idrottsevenemang genom att undersöka hur arrangörer arbetar 
idag och vill arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare.  
 

Empiri samlades in genom fem intervjuer med arrangörer av idrottsevenemang. Analys av 
datamaterialet visade att arrangörerna som ingick i studien idag använder strategier och 
aktiviteter inom 12 olika teman med syfte att främja ett högt upplevt kundvärde.  Efter analys 
drogs slutsatsen att arrangörerna idag erbjuder sina deltagare möjlighet till samskapande av 
kundvärde framförallt genom att tillföra de tre förutsättningarna dialog, riskbedömning och 
transparens. Inför framtiden identifierades tre områden för fortsatt utveckling och förbättring 
kring kundvärdeskapande: utökad/differentierad dialog med deltagarna, fler samarbeten och 
ett tydligt socialt ansvar samt att ge deltagarna mer mandat att vara med och driva utveckling 
och vara delaktiga i utformningen av evenemangen.  
 
 

Nyckelord: Idrottsevenemang, kundvärde, kundvärdeskapande, co-creation, servicelogik, 
service-dominant logik, DART-modellen 

  



Abstract 

In Sweden we have several major sports events and each of them attracts tens of thousands 
of participants each year. The organizers of these sporting events have the task of meeting 
the expectations of each participant (customer) and satisfy their needs. Customer value is a 
key concept in both Total Quality Management (TQM) and marketing and customer value 
creation is considered an important success factor for all organizations. Not least in the future 
when consumers increasingly want to be involved in designing the products they buy. The aim 
of the study was to achieve increased understanding of customer value creation in sports 
events by examining how organizers work today and want to work in the future to promote a 
high level of customer value for their participants. 
 
Data was collected through five interviews with organizers of sports events. Analysis of the 
data showed that the organizers today use strategies and activities within 12 different themes 
with the aim of promoting a high level of customer value. A conclusion from the analysis was 
that organizers today offer their participants the opportunity to co-create customer value by 
adding the three building blocks dialogue, risk assessment and transparency. For future 
improvements and continued development in customer value creation three areas were 
identified: expanded/differentiated dialogue with participants, more collaborations and clear 
social responsibility and giving participants more mandate to participate in development and 
participate in the design of the events. 

 

Key words: Sport event, customer value, customer value creation, co-creation, servicelogic, 

service-dominant logic, DART-model 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Idrottsevenemang lockar deltagare genom att erbjuda ett tävlingsmoment i en miljö av glädje 
och gemenskap (Faskunger & Sjöblom, 2017). Evenemangssektorn, med idrottsevenemang i 
spetsen, har sedan början av 2000-talet upplevt en eskalerande tillväxt och 
evenemangsturism är det största tillväxtområdet inom den svenska besöksnäringen (SOU 
2017:95). Sveriges regering har, som en del av sin nya strategi för utveckling av den svenska 
besöksnäringen och det svenska samhället, initierat en ökad satsning på idrottsevenemang 
(ibid). Men hur skapas den miljö av glädje, tävling och gemenskap som kännetecknar 
idrottsevenemang och gör dem attraktiva som regional och nationell tillväxtstrategi? 

Evenemang har tre viktiga kännetecken: de är avgränsade i tid och rum, de har ett bestämt 
innehåll och de har avsändare (arrangör) och mottagare (besökare/deltagare) (Getz & Page, 
2016). Idrottsevenemang kännetecknas dessutom av att idrotten är en del av 
attraktionsvärdet (ibid). Det finns en stark tradition av att idrottsevenemang arrangeras av 
ideella krafter. Dessa ideella krafter utgör fortfarande ryggraden i de största 
idrottsevenemangen vi har i Sverige, t.ex. Vasaloppet, Göteborgsvarvet och O-Ringen. Men 
för att kunna leverera högkvalitativa arrangemang år efter år drivs idag dessa evenemang helt 
eller delvis i aktiebolagsform och har professionell och betald arbetskraft anställd för att 
främja kontinuerlig utveckling och kvalitetsarbete kring evenemangen (Peterson, 2005). Dessa 
organisationer arbetar, i samarbete med destinationsbolag och kommuner, med målet att 
tillfredsställa deltagarnas behov och överträffa deras förväntningar (Faskunger & Sjöblom, 
2017; SOU 2017:95).  
 
Kunder anses vara den eller de som en organisation är till för (Bergman & Klefsjö, 2012). 
Utifrån det synsättet kan relationen mellan deltagare i ett idrottsevenemang och 
idrottsevenemangets arrangör likställas med relationen mellan företag och kund. Att 
systematiskt arbeta för att överträffa kundens förväntningar genom värderingar, arbetssätt 
och verktyg benämns offensiv kvalitetsutveckling (ibid). Den centrala värderingen för att 
lyckas med offensiv kvalitetsutveckling är att sätta kunden i centrum (ibid). För att kunna sätta 
kunden i centrum och åstadkomma kundorientering, kundnöjdhet och lojalitet är kundvärde 
ett centralt begrepp (Grönroos, 2015). 

Begreppet kundvärde har sin hemvist inom marknadsföring och området värdeskapande har 
de senaste decennierna varit föremål för en betydande del forskning (Mele, 2007). Synen på 
kundvärde som central för framgång är något som binder samman de båda disciplinerna 
kvalitetsutveckling och marknadsföring (ibid). Begreppet kundvärde kan beskrivas som 
skillnaden mellan de nyttor som kunden åtnjuter av att äga och/eller använda en vara eller 
tjänst och kostnaden för att tillgå varan eller tjänsten, i form av pengar, tid och/eller resurser 
(Kotler, Keller, Brady, Goodman & Hansen, 2009). 

Hur kundvärde skapas har traditionellt betraktats utifrån en varulogik (goods-dominant logic, 
GDL) (Vargo & Lusch, 2004). Värdeskapande är i detta perspektiv en aktivitet som sker i 
företagets värdekedja och värdet byts vid köptillfället ut mot kundens pengar (ibid).  I takt 
med att tjänstesektorn växt och förändrats har ett konkurrerande synsätt på värdeskapande 
fått fotfäste. Perspektivet service-dominant-logic (SDL) ser kundvärde som något som skapas 
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under konsumtion och användning av varor och tjänster (Vargo & Lusch, 2004). Kunden ses 
inom SDL som en av flera värdeskapare tillsammans med leverantör och övriga intressenter 
(ibid).  Detta perspektiv ligger väl i linje med aktuella samhällsförändringar såsom digitalisering 
vilka har ökat konsumenters vilja och förmåga att vara med och bestämma och forma de 
tjänster de köper och de upplevelser de konsumerar. Behovet är ömsesidigt eftersom företag 
idag i allt högre utsträckning även söker kundernas hjälp för samskapande av de tjänster man 
erbjuder (Dahlbom, 2007). De organisationer som vill bli framgångsrika idag och i framtiden 
behöver därför anpassa sig till de förändrade kundbehoven och förväntningarna och aktivt 
arbeta med co-creation (samskapande) av kundvärde (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Det 
råder således numera konsensus om att transaktioner av produkter och tjänster inte längre 
skapar tillräckligt kundvärde (Roser, DeFillippi & Samson, 2013). Forskning visar också att co-
creation genom att låta kunden vara med och utforma de tjänster företag erbjuder leder till 
både högre produktivitet och kundtillfredsställelse (Dadfar, Brege & Ebadzadeh Semnani, 
2013). Utifrån principen om bruksvärde i kombination med de förändrade samhällsvillkoren 
har ett ytterligare perspektiv på kundvärdeskapande utvecklats. Perspektivet servicelogik (SL) 
betonar att kunden inte bara är medskapare av värde utan är den centrala värdeskaparen och 
att värdet skapas i kundens egna processer (Grönroos och Ravald, 2011).  

1.2 Problemformulering 

Faskunger och Sjöblom (2017) konstaterar i rapporten Idrottens samhällsnytta att den ökade 
efterfrågan och utbudet på idrottsevenemang i Sverige gör dess effekter viktiga att studera. 
Samma slutsats drar regeringen i sin rapport Ett land att besöka (SOU 2017:95). Båda nämnda 
rapporter beskriver hur effekter av evenemang bedöms och studeras inom de tre kategorierna 
ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter och att sociala effekter för deltagare har fått 
alltför lite utrymme i forskningen (Faskunger & Sjöblom, 2017; SOU 2017:95). 
 
Om man vill studera idrottsevenemangs genomförande och effekter är det viktigt att skilja på 
åskådarevenemang och deltagarevenemang (Getz, 2008). Till åskådarevenemang hör de 
evenemang där upplevelsen konsumeras främst av åskådare och besökare i ett passivt format 
och till deltagarevenemang hör de evenemang som inte är beroende av åskådare och där 
upplevelsen både konsumeras och produceras av idrottens utövare (ibid). Exempel på svenska 
idrottsevenemang i den sistnämnda kategorin är Vasaloppet, Göteborgsvarvet och O-Ringen. 
Deltagarevenemang anses intressanta att studera eftersom sociala effekter för deltagare är 
en del av konceptet och målet med evenemangen (Getz, 2008; Faskunger & Sjöblom, 2017). 
 
Utifrån ett värdeskapande perspektiv bär deltagarevenemang inom idrott särdrag som är 
värda att utforska. MacIntosh och Nicol (2012) beskriver det som unikt att idrottsutövaren är 
både producent av evenemangets innehåll och konsument av samma innehåll. Trots att det 
finns publik och andra intressenter på plats vid dessa evenemang så är det deltagarna som 
utövar idrotten som är de primära kunderna. De både skapar och upplever evenemangets 
värde (ibid). Att upplevelsen produceras samtidigt som den konsumeras benämns inom 
marknadsföring som processkonsumtion (Grönroos, 2015). 
 
Idrottsevenemangs karaktär till trots så är tillgången på forskning kring värdeskapande inom 
idrottsevenemang begränsad. Dessutom uttrycker flera forskare hur en bristande förståelse 
för idrottens kontext har begränsat värdet på den forskningen som gjorts på området 

https://www.emeraldinsight.com/author/Brege%2C+Staffan
https://www.emeraldinsight.com/author/Sarah+Ebadzadeh+Semnani%2C+Sedigheh
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(Woratschek, Horbel & Hopp, 2014; Chelladurai, 2013; Cunningham 2013). Woratschek et al 
(2014) har därför utvecklat ett ramverk som utgår från SDL och syftar till att beskriva tio 
premisser som bör beaktas när idrottsevenemang studeras för att en korrekt tolkning av 
resultaten ska kunna ske. Ramverket benämns Sport Value Framework (SVF) och sju av de tio 
premisserna beskriver hur det inslag av samskapande som utmärker idrottens kontext ska tas 
i beaktande (Woratschek et al, 2014). Sedan SVF myntades har en handfull studier genomförts 
med ramverket som utgångspunkt. En av studierna har undersökt hur fans inom lagidrott 
interagerar och samskapar värde (Uhrich, 2014). Således ett exempel på ett 
åskådarevenemang där publiken är kunderna. Forskning kring värdeskapande och 
samskapande av värde inom deltagarevenemang är dock svår att finna.  
 
Behov av att utforska och förstå hur värdeskapande sker uttrycks också inom disciplinen 
kvalitetsutveckling. Swedish Quality Management Academy (SQMA), en organisation som 
bryggar forskning och tillämpning inom kvalitetsområdet, har i en rapport rankat detta som 
en av de fyra viktigaste utmaningarna för organisationer i Sverige de kommande tio åren 
(SQMA, 2012). Rapporten beskriver hur kunders förväntningar och behov har förändrats och 
att organisationer behöver anamma ett utvecklat kundsamarbete med utökad förståelse för 
kundbehov och erbjudande till kunderna om att vara mer delaktiga i förbättringsarbetet för 
att främja långsiktiga relationer (ibid). Rapporten skickar en tydlig uppmaning både till 
forskare och praktiker att öka förståelsen för hur värdeskapande sker genom slutsatsen: ”det 
blir alltmer kunden som kan beskriva vad som är värdeskapande” (SQMA, 2012, s.19).  
 
Sammanfattningsvis finns uttryckta forskningsbehov kring idrottsevenemangs sociala effekter 
på en samhällelig nivå samt kring hur idrottens särdrag påverkar värdeskapande. Dessutom 
finns en nyfikenhet inom disciplinen kvalitetsutveckling på hur kundsamarbeten kan utvecklas 
emot ett mer gemensamt värdeskapande. Dessa är tre starka anledningar att ägna denna 
studie till att ta ett steg mot ökad förståelse för hur värdeskapande sker i en kontext av 
idrottsevenemang. Studien kan vara värdefullt som uppslag för vidare forskning inom de 
akademiska områdena marknadsföring och kvalitetsutveckling, där värdeskapande är ett 
aktuellt ämne. I praktiskt syfte kan studiens resultat vara värdefulla för arrangörer som står 
inför utmaningen att välja rätt kvalitetshöjande satsningar kring sina idrottsevenemang såväl 
som regioner eller destinationer som använder eller vill använda idrottsevenemang som 
strategi för tillväxt och ökad attraktion. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att uppnå ökad förståelse för kundvärdeskapande inom 
idrottsevenemang genom att undersöka hur arrangörer arbetar idag och vill arbeta i framtiden 
för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare.  
 
För att uppnå syftet används följande forskningsfrågor: 

1. Hur arbetar arrangörer av idrottsevenemang idag för att främja ett högt upplevt 
kundvärde hos sina deltagare? 

2. I vilken utsträckning tillför arrangörer av idrottsevenemang förutsättningar för 
samskapande av kundvärde tillsammans med sina deltagare? 

3. Hur upplever arrangörer av idrottsevenemang att de i framtiden behöver arbeta för 
att fortsätta främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare?  
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2. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt tecknas den teoretiska referensram som ligger till grund för analys av studiens 
resultat. Avsnittet startar med att rama in den kontext inom vilken större svenska 
idrottsevenemang existerar. Därefter ges en överblick av området kundvärdeskapande med 
start i kvalitetsutveckling, via begreppen kund och kundvärde, vidare till perspektiv på 
kundvärdeskapande till att landa i verktyg för analys av kundvärdeskapande. 

2.1 Idrottsevenemang 

2.1.1 Den svenska idrottsrörelsen 

Den svenska idrottsrörelsen, med Riksidrottsförbundet (RF) som samlande organisation, 
består idag av tre miljoner barn, ungdomar och vuxna som är engagerade i 20 000 föreningar 
som tillhör 71 specialidrottsförbund (Faskunger & Sjöblom, 2017). Svensk idrott bidrar med 
positiva effekter för samhället och dess invånare genom de grundläggande värderingarna 
glädje, tävling, gemenskap och utveckling. En livsviktig och unik kugge i den svenska 
idrottsrörelsen är dess 650 000 ideellt engagerade ledare (ibid). 
 

Peterson (2004) beskriver hur idrotten sedan 1970-talet genomgått stora förändringar, både 
internationellt och i Sverige, sedan de två parallella processerna professionalisering och 
kommersialisering då sattes i rullning.  Pengar blev en naturlig del av idrotten och idrotten 
blev sedermera också en del av underhållningsindustrin (Billing, Franzén & Peterson, 1999). 
Professionaliseringen ställde på 1990-talet nya krav på idrottens organisation och i 
komplement till de ideella krafterna skapades avlönade heltidsarbeten inom idrottsrörelsen 
där formell akademisk utbildning snart blev en förutsättning för att driva dessa organisationer 
framgångsrikt (Peterson, 2005). RF ger sedan 1999 sina idrottsföreningar och förbund 
möjlighet att bedriva del av sin verksamhet i ett så kallat idrottsAB (Peterson, 2004). Dessa 
bolag är helägda av en förening eller ett specialidrottsförbund och har till syfte att bedriva 
delar av dess tävlingsverksamhet men har likt andra aktiebolag också ett vinstdrivande syfte 
(ibid).  

2.1.2 Att arrangera idrottsevenemang 

Att arrangera stora idrottsevenemang innebär idag ofta att den ideella och den kommersiella 
sidan av idrotten möts och ska samarbeta. Det formella arrangörskapet bärs ofta av en 
kommersiell part och ideella funktionärer utgör ryggraden i den genomförande 
organisationen (Hellström, 2004). Att arrangera idrottsevenemang benämns formellt som att 
arbeta med sport event management. Begreppet definieras av Hellström (2004) som: “att 
säkerställa att idrottsevenemang arrangeras i enlighet med fastlagda planer; att risker 
minimeras och att tillfredsställelsen hos evenemangets intressenter maximeras” (s.302). Sport 
event management består av en kombination av de tre områdena sport management, event 
management och project management (Hellström, 2004). Sport management fokuserar på 
idrotten och de ideella och kommersiella förutsättningar som råder där. Project management 
har fokus på att leda ett projekt effektivt utifrån en fastlagd plan. Event management utgår 
ifrån lösningar och metoder som används för alla typer av evenemang, inte bara idrott. För att 
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lyckas väl med sport event management behöver arrangören besitta kompetens inom alla 
dessa tre områden (ibid).  
 
De idrottsevenemang som ingår i denna studie är fem årligen återkommande större svenska 
deltagarevenemang inom idrott. Benämningen på sådana event är hallmark events och de 
fungerar som ett kännemärke för antingen dess arrangör, den mötesplats vari det utspelar sig 
eller den destination vari det äger rum (Getz, Svensson, Peterssen, & Gunnervall, 2012). 
Hallmark events har, förutom ideella och kommersiella mål inom ramen för idrottsrörelsen, 
också målen att främja turism på den arrangerande orten samt generera en stark känsla av 
gemenskap och identitet för både platsen och de individer som ingår i sociala nätverk runt 
evenemanget (ibid). Denna komplexa målbild anses inte möjlig att uppnå utan effektiv 
marknadsföring och projektledning, alltså behöver evenemangen vara professionellt styrda 
(Getz et al, 2012).  

2.1.3 Idrottsevenemang som tjänst 

Ur ett marknadsföringsperspektiv kan idrottsevenemang identifieras som en tjänst som 
produceras i syfte att säljas till kunden. En tjänst är, till skillnad från en vara, en process som 
består av en serie aktiviteter som tillfredsställer kundens behov (Grönroos, 2015). Att kunden 
är högst delaktig både när tjänsten produceras och konsumeras är ett särdrag som skapar 
utmaningar för den som vill säkerställa en hög kvalitet. Vid varuproduktion kan önskad 
kvalitetsnivå kontrolleras innan varan når kunden och konsumtionen av varan blir en 
resultatkonsumtion. I en tjänsteprocess däremot så måste kvalitetssäkring ske samtidigt som 
tjänsten produceras och konsumeras och det blir således en processkonsumtion (Grönroos, 
2015).  
 

I utmaningen att skapa en upplevd hög kvalitet vid ett årligen återkommande 
idrottsevenemang ingår också utmaningen att arrangör och kund ofta bara har möjlighet att 
träffas fysiskt en gång per år för årligen återkommande idrottsevenemang. Detta är ett 
exempel på diskontinuerligt utförda tjänster till skillnad från kontinuerligt utförda tjänster där 
möjligheterna till interaktion sker betydligt oftare. När flödet av kontakter mellan kund och 
leverantör är kontinuerligt är det generellt sett lättare att skapa kundvärde jämfört med de 
tjänster som har ett    diskontinuerligt flöde med färre interaktioner (Grönroos, 2015).  
 

2.2 Kvalitet och kvalitetsutveckling 

2.2.1 Strävan efter kvalitet 

Som beskrivits ovan bedrivs idag de större årligen återkommande idrottsevenemangen likt 
företag och har således ett stort incitament att arbeta systematiskt för att kunna tillfredsställa 
sina kunder. Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är enligt Bergman och Klefsjö (2012) 
dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och förväntningar. För 
att upprätthålla en hög kvalitet på varor och tjänster så behöver de ständigt förändras i takt 
med att nya behov, krav och förväntningar uppkommer hos kunderna (Sörqvist, 2004). 
Utveckling och förbättring har varit en mänsklig drivkraft i alla tider. Bergman och Klefsjö 
(2012) beskriver hur tankarna om kvalitet har funnits som en röd tråd genom hela vår 
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moderna utveckling men att det var först i perioden mellan 1955-1985 som ”det japanska 
undret” lyfte kvalitetsutvecklingen till en ny nivå. Shewart, Deming och Juran är tre personer 
som starkt påverkade denna utveckling. De utvecklade grunderna till det fokus på process, 
kvalitet och kund som västvärlden från 1980-talet och framåt byggt sitt strategiska och 
systematiska förbättrings- och kvalitetsarbete på (ibid). Kvalitet som disciplin har gjort en resa 
från att innebära kvalitetsinspektion efter produktion, till kvalitetskontroll under produktion, 
till kvalitetssäkring innan produktion till dagens form av kvalitetsutveckling som innebär att 
det ständigt pågår utvecklingsprojekt både innan, under och efter produktion (Bergman & 
Klefsjö, 2012). 
 
Internationellt går kvalitetsutveckling under namnet Total Quality Management (TQM) och 
även om de exakta benämningarna på de värderingar som ingår i begreppet varierar så råder 
idag en enighet om att en helhets- och systemsyn hjälper organisationer att skapa kvalitet och 
att undvika kostnader relaterade till kvalitetsbrister (Bergman & Klefsjö, 2012). Senge (2006) 
beskriver hur alla aktiviteter och processer i en organisation hänger ihop och att människornas 
förmåga att koordinera systemet är avgörande för att nå en framgångsrik och välmående 
organisation. Dahlgaard, Kristensen och Kanji (2012) trycker på att det finns behov av 
kvalitetsutveckling på alla nivåer i en organisation och att det är minst lika viktigt att inkludera 
sina leverantörer och samarbetspartners för att säkerställa att kunderna upplever en hög total 
kvalitetsnivå. Lilja (2010) beskriver syftet med TQM som att ”förbättra organisationens 
förmåga att skapa förstklassigt kundvärde”(s.34). 

2.2.2 Offensiv kvalitetsutveckling och Hörnstensmodellen 

Bergman och Klefsjö (2012) har, utifrån våra svenska förhållanden, myntat begreppet offensiv 
kvalitetsutveckling som motsvarighet till TQM. För att maximera förmågan att skapa kvalitet 
är ingredienserna i offensiv kvalitetsutveckling värderingar, arbetssätt och verktyg. De sex 
önskvärda värderingarna beskrivs som hörnstenar och formar således Hörnstensmodellen (se 
figur 2.1 nedan). Värderingarna handlar om att sätta kunderna i centrum, arbeta med 
processer, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet, ständigt arbeta med 
förbättringar av verksamheten samt att ovan beskrivna värderingar ska efterlevas med hjälp 
av ett engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 2012). 
 

 
Figur 2.1. Sex grundläggande värderingar i Hörnstensmodellen för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & 
Klefsjö, 2012). 
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Den centrala värderingen i Hörnstensmodellen handlar om att sätta kunderna i centrum 
(Bergman & Klefsjö, 2012). Souza och Coelho (2013) konstaterar i en forskningsöversikt att det 
finns en enighet om att kundorientering är nyckeln till framgång inom alla typer av 
organisationer. Whelan, Davies, Walsh och Bourke (2010) har funnit att vägen till en hållbar 
organisatorisk utveckling är att bygga förtroende hos kunderna och därigenom 
kundnöjdhet.  Ivarsson (2005) har identifierat att ett ökat kundfokus kan effektivisera 
verksamheten. Kundorientering bidrar också till ökad innovation i företag (Shah, Rust, 
Parasuraman, Staelin & Day, 2006). Ljungberg och Larsson (2012) beskriver hur ett lyckat 
samarbete med kunder kan bidra till att kunden och leverantören skapar gemensamt värde 
och att kunden deltar aktivt i det gemensamma skapandet av personliga upplevelser. Att 
beskriva sin verksamhet som “kundorienterad” eller säga att “hos oss är kunden i fokus” är 
idag snarare regel än undantag i företag och organisationer (Elmgart & Bloch, 2017). Men att 
verkligen leva upp till detta löfte är det enligt Elmgart och Bloch färre som lyckas med.  
 

2.3 Kundvärde 

2.3.1 Kund 

Ett första steg mot att kunna sätta kunderna i centrum och arbeta kundorienterat är att 
definiera vad en kund är och vilka som är organisationens kunder (Dahlgaard, Kristensen & 
Kanji, 2012). Deming (1986) ansåg att en kund som den som avgör kvaliteten. Juran och Gryna 
(1988) menade att den som tar emot det som genereras i den producerande organisationens 
processer, direkt eller indirekt, är en kund, oavsett om det är en person eller organisation. 
Bergman och Klefsjö (2012) ser kunden som den en organisation finns till för och vill skapa 
värde för, vilket kan vara både externa kunder och interna kunder i form av medarbetare. 

2.3.2 Kundvärde 

Kvalitet hänger intimt ihop med förmågan att skapa värde (Lilja, 2010). Värde är ett begrepp 
som kan mätas både i monetära termer och i en känsla av upplevt värde (Grönroos, 2015). I 
denna studie ligger fokus på det upplevda värdet. Värdet kan upplevas av olika personer i olika 
roller. I denna studie fokuseras på det värde som kunder upplever. Rust och Oliver (1994) 
konstaterar att det till syvende och sist är det upplevda värdet som attraherar en kund och 
lockar bort kunden från konkurrenterna.  
 
Kundvärde kan definieras på ett flertal olika sätt. Kotler et al (2009) menar att kundvärde är 
den skillnad som uppstår mellan de nyttor som kunden åtnjuter av att äga eller använda en 
produkt och kostnaden för att tillgå produkten. I de kostnader som refereras till ovan kan 
pengar ingå men också tid, kraft och andra investerade resurser (ibid). Grönroos (2008) menar 
att värde för kunderna innebär att de efter en självbetjäningsprocess (egen matlagning) eller 
en fullserviceprocess (middag på restaurang) har fått det bättre eller känner att de har fått 
det bättre än förut. Kristensson, Gustafsson och Witell (2014) poängterar att det upplevda 
värdet är beroende av kontexten, situationen och var och när värdet skapas. Därför är det 
essentiellt att förstå kundens behov och situation för att kunna skapa kundvärde (ibid). Att 
genom kundfokus skapa förståelse för vad som skapar kundvärde är centralt för att kunna 
överleva i konkurrens (Slater & Narver, 1998). Att lyckas skapa ett högt upplevt kundvärde 
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sägs vara den mest betydelsefulla faktorn för att bygga framgångsrika organisationer (Matzler, 
Hinterhuber, Bailom & Sauerwein, 1996). Woodruff och Gardial (1996) poängterar att 
kundvärde handlar om det värde kunden upplever och att det således är väldigt individuellt. 
Därför bör organisationer hitta vägar att ta reda på vad som skapar värde för just deras kunder 
(ibid).  
 
Föreställningarna kring vad kundvärde är och hur det skapas har sin ursprungliga hemvist inom 
marknadsföring (Mele, 2007). Intresset för kundvärde och hur det skapas har sedan växt sig 
stort även inom kvalitetsutveckling och idag fyller både kvalitetsutveckling och 
marknadsföring viktiga roller i definition och mätning av kundvärde (ibid). 

2.3.3 Kundvärde inom idrott och upplevelser 

Getz (2008) menar att deltagande i ett idrottsevenemang kan ses som en upplevelse och att 
denna är högst personlig. I början av 2000-talet myntades begreppet upplevelseindustri av KK-
stiftelsen, ett begrepp som avser individer och organisationer som har som primärt syfte att 
skapa och leverera upplevelser (Lagerholm & Sjögren, 2005). Forskningen vittnar om hur 
organisationer vid denna tid genomgick ett skifte från försäljning av varor och tjänster till att 
erbjuda unika kundupplevelser (Tsai, 2005; Sundbo & Sörensen, 2013; Poulsson, 2014).  
 
Centralt för upplevelser är enligt flera forskare att de tillför ett hedoniskt värde till kunden. 
Jiang och Wang (2006) beskriver hur ett hedoniskt värde innebär spänning, njutning och 
lekfullhet och att upplevelser bidrar till individens utveckling genom att tillföra just dessa 
värden. Pine och Gilmore (1999) poängterar att upplevelsen behöver göra en individ 
emotionellt, fysiskt, intellektuellt och/eller spirituellt engagerad för att kundvärde ska skapas. 
Eriksson (2017) definierar en kommersiell upplevelse som “en minnesvärd händelse som 
kunden är beredd att betala för” (s.60). Utifrån dess popularitet och storlek får de stora 
svenska idrottsevenemang som undersöks i denna studie anses passa in i denna definition. 
Poulsson och Kale (2004) ser att en framgångsrik kommersiell upplevelse karakteriseras av att 
ha personlig relevans för kunden, vara nyskapande, erbjuda ett överraskningsmoment samt 
erbjuda lärande och skapa engagemang. 
 

2.4 Kundvärdeskapande  

När, hur och var skapas då kundvärde? Det är frågor som är ständigt aktuella och debatteras 
inom forskningsvärlden. Nedan ges en översikt över de mest frekvent använda perspektiven 
på hur kundvärde skapas.  

2.4.1 Bytesvärde och bruksvärde 

För över 2 000 år sedan framförde Aristoteles, i sin värdeteori, idéerna om bytesvärde 
respektive bruksvärde för första gången (Gorden, 1964). Av dessa två värdekoncept var det 
bytesvärde som så småningom fick fotfäste och traditionellt har varit det dominerande 
synsättet på när och hur värdeskapande sker (Grönroos, 2015). Värdeskapande genom 
bytesvärde anses utvecklas i en värdekedja där leverantören har huvudrollen. Leverantören 
står för skapandet av värde som gradvis växer fram i företagets processer (Porter, 1985). 
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Kunden blir först delaktig i processen när produkten övergår i dennes ägo i utbyte mot pengar 
och kunden kan därefter konsumera värdet. Detta värdekoncept benämns följaktligen 
bytesvärde (value-in-exchange) (Vargo & Lusch, 2004). 
 
I modern tid har det alternativa värdekonceptet bruksvärde vuxit sig allt starkare (Grönroos, 
2015). Värde anses i detta koncept utvecklas kontinuerligt under själva användningen av 
produkten. Kunden har en aktiv roll i värdeskapandet med stöd av leverantörens resurser och 
processer (Grönroos & Gummerus, 2014). Till skillnad från värdekonceptet bytesvärde där 
värdet till stor del beror på priset, eftersom kunden inte får möjlighet att påverka några andra 
parametrar, så kan bruksvärde med kundens involvering utvecklas både till ett värdeskapande 
där kunden får det bättre och värdeförstörande där kunden får det sämre (Echeverri & Skålén, 
2011).  

2.4.2 Service-dominant logik 

Framväxten av det alternativa värdekonceptet bruksvärde går hand i hand med det skifte som 
skett av logik inom marknadsföring.  Skiftet har skett från en varulogik (goods-dominant logic, 
GL), där bytesvärde varit grunden, till en servicedominerad logik (service-dominant logic, SDL) 
där utgångspunkten för värdeskapande är bruksvärde (Vargo & Lusch, 2004; Vargo & Lusch, 
2008). SDL utgår ifrån att alla verksamheter kan anlägga ett serviceperspektiv, oavsett om det 
som säljs är varor eller tjänster. SDL står för ett synsätt som fokuserar på interaktionen och 
relationen med kunderna eftersom det är kunderna som anses bestämma värdet (Vargo & 
Lusch, 2004). Beståndsdelarna i SDL beskrevs ursprungligen i åtta grundläggande premisser 
(ibid). Dessa har vidareutvecklats genom åren och består i skrivande stund av 11 premisser. 
Fem av dem är definierade som axiom, dvs. de anses vara sanningar utan möjlighet att 
ifrågasättas (Vargo & Lusch, 2016).  
 
Den premiss som beskriver SDL:s utgångspunkt för värdeskapande, och därmed är mest 
relevant att belysa i denna studie, är premiss 6. I tabell 2.1 presenteras hur denna premiss 
utvecklats.  I ursprungsversionen beskrevs kunden som medproducent (co-producer) (Vargo 
& Lusch, 2004). Som medproducent ansågs kunden bidra genom att använda och bevara 
produkten samt anpassa dess användning till sina behov och sin situation (ibid). I nästa 
revidering introducerades begreppet samskapande (co-creation) som ett uttryck för att flera 
aktörers handlingar, som dock kan vara omedvetna om varandra, kan bidra till värdeskapande 
(Vargo & Lusch, 2008). I den senaste revideringen slås tydligt fast att det är genom flera 
aktörer som värde skapas (Vargo & Lusch, 2016). Kunden är en av dessa värdeskapande 
aktörer. Premiss 6 blev i och med den senaste revideringen också uppgraderad till ett axiom 
och anses därmed vara en vedertagen sanning (ibid).  
 
Tabell 2.1. Service-dominant logik. Utveckling av premiss 6 om värdeskapande (Vargo & Lusch, 2016)  
 

 2004 2008 2016 

Service-dominant logik 
Premiss 6 

"The customer is 
always the 
coproducer" 

The customer is always a 
co-creator of value" 

"Value is co-created by 
multiple actors, always 
including the 
beneficiary"  

Axiom status Nej Nej Ja 
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Det är dock inte alla forskare som betraktar premiss 6 i SDL som en vedertagen sanning och 
det finns en pågående dialog kring dess relevans.  

2.4.3 Servicelogik 

Grönroos (2015) är en av de forskare som kritiserat SDL för dess syn på värdeskapande. 
Kritiken handlar framförallt om att SDL inte är tillräckligt konkret i definitionen av vad 
leverantören gör och vad kunden gör i den totala processen som skapar värde för kunden. 
Grönroos vill dessutom, utifrån sina egna och andra forskares insikter, höja kundens betydelse 
för värdeskapandet ytterligare (Grönroos, 2015). I konceptet servicelogik (SL) har kunden en 
än mer central roll i värdeskapandet (ibid). Nedan beskrivs de två teser inom SL som ligger till 
grund för perspektivets syn på hur värdeskapande sker.  
 
Tabell 2.2. Servicelogikens teser om värdeskapande (Grönroos & Ravald, 2011) 

 
Servicelogik  
Tes 3 

"The customer is the value creator" 

Servicelogik  
Tes 4 

”The supplier is fundamentally a value facilitator, but during interactions with customers, 
the supplier may, in addition, become a co-creator of value with them as well" 

 
Grunden till tes 3, att kunden är värdeskaparen, finns i forskningsresultat som pekar på att 
värde uppstår när kunden använder olika resurser som tillhandahålls av leverantören eller 
andra aktörer (Grönroos, 2006; Grönroos & Gummerus, 2014). Därmed anses det inte finnas 
någon annan värdeskapare än kunden och värdet anses bli skapat i kundens egna processer 
(Grönroos & Ravald, 2011).  Tes 4 beskriver hur företagets roll främst är att underlätta 
värdeskapandet för kunden genom att tillföra relevanta resurser. Det finns dock möjlighet för 
företaget att bidra till värdeskapande genom att i interaktioner med kunderna bli samskapare 
(co-creator) av värde tillsammans med sina kunder (ibid). I värdegenereringsprocessen 
tydliggörs kundernas och leverantörens roll i värdeskapandet ytterligare, se avsnitt 2.5.3 
(Grönroos & Voima, 2013). 

2.4.4 Sport Value Framework 

Traditionellt har studier kring värdeskapande inom sport management och inom 
idrottsevenemang grundat sig på varulogiken GDL där idrottsevenemangen har setts som 
något som arrangören producerar och fyller med värde innan en transaktion sker och 
kunderna kan konsumera värdet (Woratschek et al 2014). Woratschek et al har i sin forskning 
sett att kunder (deltagare) vid idrottsevenemang spelar en central roll för helheten och de 
upplever att tidigare forskning inte har uppmärksammat kundens roll i den värdeskapande 
processen tillräckligt. De har därför skapat ett ramverk för analys av värdesamskapande inom 
sport management och idrottsevenemang.  Ramverket benämns Sport Value Framework 
(SVF) och baseras på SDL och dess premisser. Woratschek et al (2014) menar att SVF både 
fångar upp det faktum att kunden är aktiv som samskapare av värde inom idrottsevenemang 
och att den idrottsliga kontexten har specifika parametrar att utgå ifrån. I tabell 2.3 nedan 
presenteras de premisser inom SVF (nr 4-10) som beskriver värdesamskapandets natur inom 
idrottsbranschen och således är mest aktuella för denna studie. 
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Tabell 2.3. Sport Value Framework premiss 4-10 om värdeskapande inom idrottsbranschen (Woratschek, Horbel 
& Popp, 2014) 

 
Premiss 4 Firms and customers can only offer value propositions 

Premiss 5 Sport firms create value propositions mainly in the configuration of a value network. 
 

Premiss 6 Sport customers co-create value primarily by integrating resources from their social groups 

Premiss 7 Value is always co-created by firms, customers and other stakeholders. 
 

Premiss 8 Co-created value is always value-in-use. 
 

Premiss 9 Co-created value is always value-in-context. 
 

Premiss 10 The role of firms, customers and other stakeholders is to integrate the resources of their 
specific networks to co-create value. 
 

 
Applicerat på idrottsevenemang säger premiss 4 och 5 att arrangörer och deltagare befinner 
sig på en marknad där den traditionella värdekedjan inte längre är applicerbar. Istället skapas 
värdeerbjudanden om deltagande av arrangörerna och framförs som möjligheter till 
deltagarna, ofta via relevanta nätverk (Woratschek et al, 2014). Premiss 6 beskriver hur 
deltagarna samskapar värde genom interaktion i sina egna sociala grupper, här är upplevelsen 
av gemenskap en viktig faktor (ibid). Att värdet samskapande av ett flertal aktörer lyfts fram i 
premiss 7, premiss 8 uttrycker stöd för värdekonceptet bruksvärde och premiss 9 poängterar 
att upplevelsen av värdet är beroende av vilken situation kunden befinner sig i (ibid). Det 
upplevda värdet av att delta i ett idrottsevenemang kan bli olika för samma person i olika 
kontexter, allt ifrån väder till privatliv kan påverka det upplevda värdet vid en specifik tidpunkt. 
Premiss 10 summerar betydelsen av att de olika aktörerna som samskapar värde ska integrera 
de resurser de har i sina respektive nätverk för att samskapandet ska leda till ett högt upplevt 
kundvärde (Woratschek et al, 2014). 

2.5 Modeller för analys av kundvärdeskapande 

Att värde skapas i användningen av produkter och tjänster, bruksvärde, är de båda 
perspektiven SDL och SL alltså överens om. Även i fråga om att gemensamt värdeskapande 
kan ske mellan kund och leverantör. Det råder dock olika uppfattningar kring kundens roll i 
värdeskapandet.  SDL menar att kunden bestämmer värdet och är medskapare (co-creator) av 
detsamma i sällskap med leverantör och andra aktörer (Vargo & Lusch, 2016). SL menar att 
kunden både bestämmer värdet och är den primära värdeskaparen i och med att 
värdeskapandet sker i kundens egna processer. Leverantören kan dock, på kundens initiativ, 
bjudas in i kundens processer och då bli samskapare av värde (Grönroos & Ravald, 2011). 
Nedan presenteras modeller för analys av värdeskapande som representerar respektive 
perspektiv. 

2.5.1 Kunden som co-creator i DART-modellen 

Likt SDL utgår DART-modellen av Prahalad och Ramaswamy (2004) ifrån att kunden är en 
samskapare av värde. Den beskriver fyra typer av förutsättningar som ett företag behöver 
tillföra för att samskapande ska vara attraktivt och tillgängligt för kunder. Prahalad och 
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Ramaswamy (2004) ser värdesamskapande som ett resultat av en specifik persons 
interaktioner, på en specifik plats vid en specifik tidpunkt i en specifik kontext. I dagens 
samhälle, fyllt av tillgång till information, global överblick och nätverk, ser de att kundens roll 
har förändrats från passiv mottagare av vad ett företag producerar till aktiv medskapare med 
möjlighet att utveckla egna produkter, experimentera och påverka (Prahalad & Ramaswamy, 
2004).  
 

DART-modellen utgår därför ifrån att förmågan att skapa förutsättningar för samskapande är 
essentiellt för att lyckas tillfredsställa sina kunder (Prahalad och Ramaswamy, 2004). Från 
företagets sida är det viktigt med ett kontinuerligt utbyte med kunder för att bygga sitt 
varumärke, skapa ett gott rykte och en lojal kundkrets (ibid). I figur 2.2 nedan presenteras de 
fyra förutsättningarna som utgör DART-modellen. 
 

                                                
 
Figur 2.2. DART-modellen för samskapande av kundvärde (författarens översättning och design, fritt från 
Prahalad & Ramaswamy, 2004) 

 
Dialog 

Enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) är grunden till samskapande en ömsesidigt värdefull 
dialog mellan kund och företag. För att till fullo arbeta med dialog enligt DART-modellen krävs 
inte bara att kunden ges möjlighet att vara delaktig. Det handlar istället om ett gemensamt 
lärande mellan två likställda problemlösare där syftet är att både företag och kund ska känna 
djupt engagemang och ha en benägenhet att agera. Företaget behöver således erbjuda 
möjlighet till interaktivitet och aktiviteter som skapar och bibehåller lojala kunder. Centralt är 
företagets förmåga att ta i beaktande både den emotionella, sociala och kulturella kontexten 
av upplevelser och att visa empatisk förståelse för det kunderna upplever (ibid). Dialog 
innebär också att bygga tematiska nätverk inom det aktuella intresseområdet. Rätt använd 
fokuserar dialogen på ämnen som intresserar både kund och företag. Fora behöver skapas i 
vilka dialogen kan genomföras och det behövs regler/tydliga ramar (explicita eller implicita) 
som borgar för ett ordnat och produktivt samarbete. Dialogen anses bli som mest värdefull i 
kombination med de andra tre byggstenarna (Prahalad & Ramaswamy, 2004).  
 

Tillgång 

I dagens samhälle finns det enligt Prahalad och Ramaswamy (2004) ett stort intresse för att 
ha tillgång till upplevelser utan att äga fysiska produkter. Viktigt för att lyckas är både att 
tillhandahålla relevanta lösningar, verktyg och upplevelser men också att tillhandahålla 
information om att dessa lösningar finns tillgängliga. En extra dimension av förutsättningen 
tillgång är att kunna erbjuda sina kunder samhörighet och tillhörighet med en specifik livsstil. 

Dialog 

(dialogue)

Tillgång

(access)

Riskbedömning

(risk assessment)

Transparens

(transparency)

Samskapande
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Denna livsstil är ofta knuten till de upplevelser som möjliggörs genom företaget (Prahalad & 
Ramaswamy, 2004). Exempelvis kan ett företag som säljer vandringsresor ge sina kunder 
tillgång till en friluftsinriktad livsstil.  
 
Riskbedömning 

Ett led i att kunderna önskar vara delaktiga i att skapa värde är också att de vill få information 
om risker för skada vid användande, deltagande etc. så att de kan göra egna riskbedömningar 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Företag har traditionellt enbart kommunicerat fördelar med 
sina varor och tjänster och behållit resonemang kring risker internt. I syfte att skapa ett delat 
ansvar även för risker och hantering av dessa är det av vikt att kunderna släpps in i även denna 
del av affären och ges tillgång till den information företaget har (ibid). 
  
Transparens  
Kommunikation och information är centralt för de tre första byggstenarna i DART-modellen, 
så även den fjärde. Att vara transparent med vad som händer i företaget, både internt och 
externt är den fjärde förutsättningen för samskapande (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 
Genom att dela både positiv och negativ information med sina kunder skapas möjligheter till 
gemensam problemlösning där kunden är med och utvecklar företagets produkter och 
processer. Med ökad ömsesidig kunskap om varandra ökar möjligheterna att tillsammans 
skapa lösningar som uppfyller kundernas individuella behov (ibid). 
 

Kombinationer av förutsättningarna i DART-modellen 
De fyra förutsättningarna i DART-modellen bidrar var och en till att främja ett gott klimat för 
samskapande och därigenom ett högt upplevt kundvärde. Prahalad och Ramaswamy (2004) 
betonar också att det är kombinationen av två eller flera av förutsättningarna som verkligen 
kan få samskapandet att lyfta relationerna mellan kund och företag.  

2.5.2 Kunden som co-creator vid utveckling av organisationer  

OHern & Rindfleisch (2010) har identifierat fyra typer av co-creation som kan användas för 
klassificering av samskapande i syfte att driva utveckling av organisationer (se figur 2.3 nedan). 
Klassificeringen identifierar huruvida samskapandet leds av företaget eller kunden samt om 
samskapandet sker i en öppen eller sluten miljö. De fyra olika typerna har alla olika 
identifierade fördelar och nackdelar. Ett uttalat syfte med att analysera och dela in 
samskapande aktiviteter på detta sätt är att kunna utröna om den typ av samskapande som 
eftersträvas/genomförs är den rätta typen för aktuellt företag/tillfälle, dvs om vald typ ger 
bästa förutsättningar för ett högt upplevt kundvärde och en lyckad utveckling av 
verksamheten (OHern & Rindfleisch, 2010). 
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Figur 2.3. Klassificering av samskapande (författarens översättning och design, fritt från OHern & Rindfleisch, 
2010) 
 
Samarbete (collaborating) 
Kunden leder samskapandet i en öppen miljö. Samarbetet är till synes sömnlöst mellan företag 
och kund och miljön tillåter innovation att gro vilket många gånger leder till nya produkter. 
OHern och Rindfleisch (2010) menar att denna typ av samskapande främst sker i 
mjukvaruföretag men att typen också används i utvalda projekt av företag såsom Apple, Nike 
och Lego. Förutom det värde som denna typ av samskapande kan ge kunderna så är en 
identifierad fördel att kostnaden för utveckling av nya produkter kan hållas nere. En nackdel 
kan vara den stora öppenhet som krävs för att lyckas med detta samskapande. von Hippel 
(2005) ser att företag med en traditionell företagsstruktur och kultur ofta stöter på 
administrativa och kulturella hinder för att samarbeta så öppet med sina kunder. 
 
Förbättring (tinkering) 
Precis som inom samskapandetypen samarbete så får kunden här en stor egen frihet och 
möjlighet att vara med och utveckla företagets produkter. Skillnaden är det finns tydliga ramar 
kring i vilka frågor företaget vill ha kundens input samt ett större mått av kontroll från 
företagets sida. OHern och Rindfleisch (2010) ser förbättring som en effektiv form av 
samskapande för företag eftersom den utan större ansträngning eller kostnad kan ge en 
konkurrensfördel gentemot konkurrenter som inte ägnar sig åt något samskapande alls. 
Nackdelen är att både frihet som ges och kontroll som utövas kostar resurser och tid (OHern 
& Rindfleisch, 2010).  
 
Samdesign (co-designing) 
Till skillnad från samarbete så är samdesign en smalare form av samskapande där företaget 
väljer ut en liten grupp kunder och bygger med dem ett nära förhållande med kontinuerlig 
dialog i syfte att rendera innovation, feedback och insikter (OHern & Rindfleisch, 2010). 
Fördelen med denna typ av samskapande är att den är betydligt lättare att styra med en så 
begränsad grupp av kunder involverade. Å andra sidan så finns en risk att företaget litar blint 
på denna mindre grupp i sin utveckling av verksamheten. Risk finns att deras åsikter inte alltid 
kommer att överensstämma med majoriteten av kunderna (ibid).  
 

Bidragande (submitting)  
Att låta kunderna bidra till organisationens utveckling är det mest traditionella sättet att 
involvera sina kunder. Detta bidrag sker ofta via kundenkäter eller fokusgrupper där kunderna 
inkommer med sina tankar, åsikter och förslag (OHern & Rindfleisch, 2010). Skillnaden mot de 
mest traditionella sätten att arbeta med involvering av kunder är att bidragande handlar om 
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att kunden involveras tidigt i utvecklingsskedet av nya produkter och innovationer och inte 
redan när nyheten är sjösatt. I jämförelse med de andra tre typerna av samskapande är 
bidragande den typ där kunden når lägst nivå av självständighet vilket kan innebära att 
kreativiteten och de riktigt skarpa utvecklingsidéerna uteblir. Samtidigt är detta ett första steg 
mot att arbeta medvetet med samskapande av värde (ibid).   
 
OHern och Rindfleisch (2010) menar att alla organisationer behöver arbeta med samskapande 
för att lyckas idag. De framhäver att det traditionella sättet att arbeta med utveckling som leds 
av företaget och där kundens bidrag är begränsat håller på att förlora effekt. Vi bevittnar nu 
ett paradigmskifte mot ett mer samarbetsorienterat och öppet sätt att arbeta med utveckling 
av företag där kontroll och resurser alltmer släpps över till kunderna (ibid). 

2.5.3 Kunden som värdeskapare i en värdegenereringsprocess 

Grönroos och Voima (2013) har utifrån SL definierat en process för värdeskapande och 
gemensamt värdeskapande (se figur 2.4 nedan). Utgångspunkter är servicelogikens tes 3 om 
att kunden är värdeskaparen och tes 4 om att leverantörens roll är att skapa förutsättningar 
för att värde ska kunna skapas i kundens processer och själv eventuellt delta som samskapare 
på kundens initiativ (Grönroos & Ravald, 2011). Värdegenereringsprocessen består av tre 
sfärer. I leverantörssfären skapar leverantören förutsättningar eller potentiellt bruksvärde 
genom utformning, utveckling och tillverkning av varor och tjänster. I de två efterföljande 
sfärerna kan detta potentiella bruksvärde förädlas av kunderna. I kundsfären skapas värde på 
två sätt, dels genom kunden på egen hand och dels genom att flera kunder i samma ekosystem 
interagerar och ett gemensamt socialt värdeskapande uppstår. Denna sfär är helt stängd för 
leverantören. I den gemensamma sfären kan kund och leverantör samskapa värde. Eftersom 
denna sfär inte är nödvändig för kunden sker samskapandet helt på dennes initiativ. Kunden 
väljer om en gemensam plattform ska etableras. Nyckeln till att kunden ska vilja skapa en 
gemensam plattform för värdeskapande är att leverantören lyckats leverera relevant 
potentiellt bruksvärde, dvs. de rätta förutsättningarna och resurserna utifrån kundernas 
behov och förväntningar (Grönroos & Voima, 2013). 
 

 
 
Figur 2.4. Värdegenereringsprocessen: värdeskapande och gemensamt värdeskapande enligt servicelogiken, 
författarens fria design utifrån Grönroos och Voima (2013)  
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3. Metod 

I detta avsnitt beskrivs och motiveras studiens metodologiska vägval, tillvägagångssätt vid 
datainsamling samt tillvägagångssätt vid dataanalys. För att underlätta för läsaren att förstå 
och tolka studiens resultat redovisas också författarens förförståelse, vidtagna åtgärder kring 
etiska aspekter samt vidtagna åtgärder för att främja kvalitet genom hög reliabilitet och hög 
validitet. 

3.1 Vetenskaplig positionering och undersökningsdesign 

 

Figur 3.1. Översikt över studiens vetenskapliga positionering och undersökningsdesign utifrån modellen Research 
onion av Saunders, Lewis och Thornhill (2009)  

I syfte att visualisera och strukturera de metodologiska vägval som studenter och forskare 
behöver göra har Saunders, Lewis och Thornhill (2009) utvecklat modellen Research onion. 
Likt en lök så har modellen flera olika lager. Vid utveckling av undersökningsdesign sker första 
valet i det yttersta lagret av sex och forskaren fortsätter därefter inåt mot mitten (ibid). Utifrån 
denna logik presenteras och motiveras nedan de val av vetenskapliga utgångspunkter som 
gjorts för denna studie (se figur 3.1 för översikt). 

3.1.1 Vetenskaplig filosofi 

Att fundera över målet med sin studie och bestämma sig för vilket av de två huvudsakliga 
vetenskapliga förhållningssätten som ska användas, positivismen eller hermeneutiken, är 
något en forskare behöver starta sitt arbete med (Patel & Davidsson, 2011). Det 
hermeneutiska vetenskapsidealet vill förstå människors åsikter och agerande och används 
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främst inom samhällsvetenskapen. Det positivistiska vetenskapsidealet har som mål att 
förklara och används traditionellt inom naturvetenskapen. Positivismen kräver en objektivitet 
eftersom teorier och hypoteser prövas i syfte att förklara orsakssamband och generalisera 
resultat (ibid). Hermeneutiken vill genom observation förstå och tolka mening och avsikter. 
Forskarens subjektivitet och förförståelse är snarare en förutsättning än ett hinder inom 
hermeneutiken (Patel och Davidsson, 2011). Saunders et al (2009) betonar att hermeneutiken 
passar bra för studier inom business, HR och marknadsföring eftersom den syftar till att förstå 
hur människor och organisationer förhåller till sig varandra på ett socialt och kulturellt plan.  
 
Ahrne och Svensson (2011) poängterar också att forskaren inom hermeneutiken är beroende 
av människor och samspelet med dem blir en del i genomförandet av forskningen. Backman 
(2016) beskriver hur det hermeneutiska perspektivet förenar två principer för hur förståelse 
skapas: systemprincipen och aktörsprincipen. Genom systemprincipen förstås och förklaras 
delarna utifrån helheten och genom aktörsprincipen förstås och förklaras helheten utifrån 
delarna. Backman (2016) menar att det är svårt att enbart anse sig använda en av dessa 
principer men forskaren kan välja att ha sin utgångspunkt i någon av dem.  
 
Inom modellen research onion finns också realism och pragmatism som två alternativa 
filosofival där realism tar sin utgångspunkt i synen att såsom vi ser världen genom våra sinnen 
är sanningen och pragmatism ger forskaren möjlighet att växla mellan de olika filosofierna 
under forskningsprocessen (Saunders et al, 2009). 
 
Denna studie tar utgångspunkt i en hermeneutisk filosofi. Det är ett naturligt val eftersom 
studien, såsom så många andra inom det samhällsvetenskapliga området, är tydligt inriktad 
på att förstå människors agerande och tolka deras uttalanden. Att forskarens subjektivitet och 
förförståelse inom hermeneutiken ses som en förutsättning och inte ett hinder stämmer 
väldigt väl in på denna studie då författaren arbetar i en av de fem undersökta 
organisationerna. För att förklara det undersökta området tas utgångspunkt i aktörsprincipen 
då delarna (de olika idrottsevenemangens arbete) är ämnade att sammanfogas till förståelse 
av en helhet (hur värde kan skapas vid idrottsevenemang).   

3.1.2 Vetenskaplig ansats  

I research onion sker valet av vetenskaplig ansats mellan induktiv, deduktiv och abduktiv 
(Saunders et al, 2009). En deduktiv ansats har sitt ursprung i det positivistiska 
förhållningssättet till vetenskap samt i en kvantitativ metodik där vanligt förekommande 
metoder är test, enkäter och frågeformulär som mynnar ut i eller kan omvandlas till numeriska 
observationer (Kvale & Brinkmann, 2014). När deduktion används tar forskaren utgångspunkt 
i tidigare forskning och använder empiriska data för att kunna bekräfta eller dementera teorier 
(Backman, 2016; Creswell, 2014). En induktiv ansats används å andra sidan när empiriska data 
samlas in förutsättningslöst och forskaren använder resultaten till att generera nya teorier 
(ibid). Induktion hör ihop med hermeneutisk filosofi och kvalitativ metod som karakteriseras 
av metoder utan numeriska observationer som resulterar i skriftliga formuleringar (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Om induktion och deduktion blandas benämns ansatsen abduktion. 
Forskaren startar då ofta med en induktiv ansats och skapar sedan utifrån empiriska data en 
teori som testas genom en deduktiv ansats (Backman, 2016; Creswell, 2014). 
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Backman (2016) poängterar att begreppen kvantitativ och kvalitativ kan användas både för att 
beskriva de metoder som används i vetenskapligt arbete men också forskarens perspektiv 
med vilket hen väljer att se på världen. Med ett kvalitativt perspektiv ses individen, forskaren, 
som en del av en subjektiv omvärld, vilket överensstämmer med det hermeneutiska synsättet 
på vetenskap. Detta i motsats till det traditionella perspektivet där forskaren objektivt ska stå 
vid sidan av den omvärld som utforskas, vilket passar in i ett positivistiskt förhållningssätt 
(Backman, 2016). 
 
För denna studie har till stor del en induktiv ansats använts eftersom insamlingen av data har 
gjorts i stort sett förutsättningslöst och respondenterna har haft stora möjligheter att själva 
forma sina svar baserade på öppna frågor. Dock så får den valda ansatsen ändå anses vara 
abduktion eftersom utvalda teorier från den inledande litteraturbearbetningen fungerat som 
utgångspunkt för frågorna i intervjuguiden såväl som för analys av intervjumaterialet. Studien 
söker därför i viss mån svar på huruvida de valda teorierna är applicerbara på det studerade 
området. Således blir ansatsen abduktion, om än med övervägande fokus på induktion. 

3.1.3 Undersökningsstrategi 
 
En undersökningsstrategi är hur forskaren planerar att utföra sin undersökning (Saunders et 
al, 2009). En vanligt förekommande strategi inom samhällsvetenskapen är grundad teori som 
är naturligt ihopkopplad med hermeneutiken och den kvalitativa metodiken och följer en 
induktiv ansats (Bryman, 2011). Ett vanligt tillvägagångssätt vid grundad teori är att data från 
intervjuer transkriberas, kodas och grupperas utifrån gemensamma teman i respondenternas 
svar. Med grundad teori som strategi består studiens resultat av slutsatser från insamlade data 
till skillnad från i en deduktiv ansats där resultatet i slutänden söker svara på frågan om data 
från undersökningen överensstämmer med hypotesen eller inte (May, 2011). Denna studie 
följer en undersökningsstrategi med bas i grundad teori. En anledning till att grundad teori 
anses lämplig som strategi för denna studie är att studien syftar till att kartlägga ett fenomen 
(kundvärde) inom en nischad bransch (idrottsevenemang) och en tematisering av de fem 
respondenternas svar är således en viktig pusselbit i förståelsen av fenomenet i denna 
kontext. 

3.1.4 Metodval och tidshorisont 

Det fjärde lagret i research onion är en fråga om hur många metoder som används i studien. 
Valet står mellan enkel metod (antingen kvalitativ eller kvantitativ), mixad metod (innebär ofta 
användning av både kvalitativ och kvantitativ metod men med sammanfogad 
resultatbearbetning och redovisning) och multi-metod (flera separata delar av datainsamling 
med antingen kvalitativ eller kvantitativ metod som sedan redovisas separat) (Saunders et al, 
2009; Bryman, 2011). Denna studie använder sig enbart av kvalitativ metod och valet är 
således enkel metod. 

Det femte lagret innebär ett val av tidshorisont för forskningsprojektet och är inte beroende 
av tidigare val av undersökningsansats eller metodik (Saunders et al, 2009). En longitudinell 
studie genomförs när en förutsättning är att fenomenet undersöks kontinuerligt över en 
längre tid i syfte att studera dess progression och utveckling (Bryman, 2011). En 
tvärsnittsstudie är istället en ögonblicksbild av ett fenomen i en speciell kontext där ett 
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slutdatum för datainsamling är bestämt på förhand (ibid). Naturen av ett examensarbete, att 
det är avgränsat till att pågå under en specifik termin med ett specifikt slutdatum, gör att 
denna studie automatiskt är begränsad till att vara en tvärsnittsstudie.  

3.1.5 Datainsamling 

Längst in i kärnan av modellen research onion beskriver och motiverar forskaren val av 
datainsamlingsmetod inklusive föregripande urvalsprocesser och efterföljande analysarbete 
(Saunders et al, 2009). För denna studie beskrivs dessa moment nedan i avsnitt 3.2 
Arbetsprocess. 

3.2 Arbetsprocess 

I figur 3.2 nedan ges en översikt av de sex steg författaren använt för att genomföra studien 
och skapa rapporten. De sex stegen beskrivs sedan i kronologisk ordning utifrån de tre faserna 
förberedelser (steg 1-3), genomförande (steg 4) och analys- och skrivarbete (steg 5-6). 

 

Figur 3.2. Översikt av den arbetsprocess som använts för att genomföra studien och skapa rapporten. 

3.2.1 Förberedelser 

Processen mot en genomförd studie och en färdigskriven rapport startade i ett intresse av att 
kombinera två i författarens ögon intressanta områden och fenomen: kundvärdeskapande 
och idrottsevenemang. Redan i steg 1 genomfördes en del litteratursökning för att identifiera 
möjliga inriktningar och formulera studiens syfte. En första version av syfte och 
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frågeställningar skapades. Kärnan i syftet har sedan dess kvarstått även om formuleringar 
reviderats och exakta frågeställningar förändrats under resans gång.  

I steg 2 genomfördes sökning efter relevant litteratur kring kundvärdeskapande samt 
idrottsevenemang för att få en teoretisk förankring i dessa områden. Litteratursökningen 
genomfördes via Mittuniversitetets databaser. I tabell 3.1 nedan redovisas använda databaser 
och de primärt använda sökorden. Databaserna Academic Search Elite, Business Source 
Premier och Emerald valdes ut på grund av deras inriktning mot områdena kvalitetsteknik 
samt marknadsföring. SportDiscus by EBSCO valdes ut för kompletterande sökningar kring 
området idrottsevenemang. Genom granskning av titel och sammanfattningar valdes ett 20-
tal potentiellt relevanta artiklar ut och lästes igenom. Dessa artiklars referenslistor bidrog 
sedan med vidare uppslag kring relevant litteratur som söktes fram i aktuella databaser. 
Sökningar kring kundvärdeskapande resulterade i en omfattande mängd relevanta artiklar. 
När kundvärdeskapande kombinerades med idrottsevenemang hittades betydligt färre 
relevanta artiklar vilket kan ses som en spegling av att kundvärdeskapande inom 
idrottsevenemang är ett relativt outforskat område. 

Tabell 3.1. Översikt över valda databaser och sökord/termer för studien. 

Databaser Sökord/söktermer 

Academic Search Elite 
Business Source Premier 
Emerald 
SportDiscus by EBSCO 
 

”Customer value” 
”Customer value creation” 
”Value creation” + ”sport event” 
”Value co-creation”  
”Co-creation” + ”customer value” 
”Customer value” + ”sport management” 
 

 

Utifrån det utvalda materialet inom kundvärdeskapande, kvalitetsutveckling och 
idrottsevenemang skapades det första utkastet till inledning som sedan har reviderats under 
skrivprocessen. I steg 3 formulerades sedan även det första utkastet på teoretisk referensram 
och de metodologiska vägvalen gjordes (se avsnitt 3.1). 

3.2.2 Genomförande 

Med syfte, frågeställningar, inledning, teoretisk referensram och de metodologiska vägvalen 
på plats startade steg 4 som innebar genomförande av studien. Urvalet av medverkande 
organisationer skedde till att börja med utifrån att det inringade intresseområdet för studien 
blivit årligen återkommande större svenska deltagarevenemang inom idrott. Denna inriktning 
ansågs vara relevant eftersom dessa organisationer idag drivs med professionell och betald 
arbetskraft och helt eller delvis i bolagsform. Detta skapar förutsättningar för ett fokus på 
kvalitetsutveckling och kundvärdeskapande på ett annat sätt än för idrottsevenemang som 
drivs helt och hållet med ideella krafter. Ambitionen var också att få ett brett urval sett till 
utövad idrott för att främja en hög validitet och undvika ett snedvridet resultat. Givet dessa 
parametrar var valet av organisationer nedskalat till ett fåtal. Sveriges fem ledande 
idrottsevenemang, som även har ledande positioner på internationellt plan inom sina 
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respektive idrotter, valdes ut: Vasaloppet (längdskidor), Göteborgsvarvet (löpning asfalt), O-
Ringen (orientering), Vätternrundan (landsvägscykling) samt Lidingöloppet (löpning terräng). 
Att, som i denna studie, handplocka intervjuobjekt efter dess relevans för forskningsprojektet 
och tron att de kan tillföra forskningen största möjliga värde utifrån kunskap och erfarenhet 
inom området benämns som ett strategiskt urval (Alvehus, 2013). 

Fyra av de fem utvalda organisationerna kontaktades per telefon med frågan om att delta i 
studien. Den femte organisationen är författarens arbetsplats så den kontakten var redan 
etablerad. Alvehus (2013) menar att svaret på frågan om huruvida ett intervjuurval ska bestå 
av en homogen eller heterogen grupp sett till deras roll i organisationen beror mycket på 
studiens problemformulering. Ett homogent urval innebär möjlighet till jämförelser och ett 
mer heterogent urval kan skapa en bredare insikt i det studerade fenomenet (Alvehus, 2013). 
Till denna studie valdes en homogen respondentgrupp såtillvida att de som intervjuades är 
organisationernas ledare: tre VD:ar, en generalsekreterare och en 
”varvsgeneral”/förbundschef. Anledningen till detta val var att helhetsperspektivet på hur 
verksamheten arbetar med kundvärdeskapande söktes och då ansågs ledaren vara ett 
naturligt val att intervjua.  

Samtliga kontaktade personer tackade ja till att delta i studien och intervjuer bokades in. Som 
bekräftelse på den bokade intervjun skickades ett mail (se Bilaga A). Detta mail innehöll också 
en power point-fil med kort presentation av studiens ämne och en introduktion till 
värdegenereringsprocessen av Grönroos och Voima plus tänkta huvudfrågor vid intervjun (se 
Bilaga A). Detta material fungerade sedan som en gemensam intervjuguide att utgå ifrån vid 
intervjuerna. Anledningen till att ämnet och en del av den teoretiska referensramen delgavs 
respondenterna i förväg var för att skapa en gemensam plattform av kunskap och minimera 
missuppfattningar kring innebörden av begreppet kundvärde och studiens syfte. Dessutom 
hade det skriftliga materialet till uppgift, framförallt vid telefonintervjuerna, att fungera som 
stöd till de frågor där respondenten förväntades svara utifrån en skala med fördefinierade 
svarsalternativ. Intervjuguiden skapades för att säkerställa att det fanns tydliga frågeteman 
att utgå ifrån och att samma teman användes vid samtliga intervjuer (Trost, 2010). 

Som inspiration vid formulering av intervjufrågor användes värdegenereringsprocessen av 
Grönroos och Voima (2013). Som utgångspunkt för specifika frågor kring samskapande 
användes DART-modellen av Prahalad och Ramaswamy (2004). Denna modell valdes ut då den 
ansågs representera en generell vy av samskapande kring tjänster och upplevelser och därmed 
möjligen också var applicerbar på idrottsevenemang. Att använda Sport Value Framework 
(Woratschek et al, 2014) som utgångspunkt för frågeställningar kring samskapande var ett 
alternativ med tanke på hur detta perspektiv hävdar att det föreligger speciella premisser 
kring co-creation vid idrottsevenemang. Detta alternativ valdes dock bort eftersom 
premisserna inte ansågs ge möjligheter till tillräckligt konkreta frågeställningar kring 
samskapande på grund av perspektivets mer generella karaktär. Med DART-modellen som 
utgångspunkt valdes åtta parametrar ut, två från var och en av de fyra förutsättningarna 
modellen består av. Dessa parametrar valdes ut baserat på författarens tolkning av relevans 
för respektive förutsättning. I intervjusituationen uppmanades respondenterna att först svara 
på i vilken utsträckning de ansåg att deras organisation arbetade med aktuell parameter. Här 
användes en Likert-skala från 0 till 4 (Bryman, 2011). Därefter ställdes följdfrågor kring 
respektive parameter. 
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Intervjuerna var av semi-strukturerad karaktär då de till stor del bestod av öppna frågor utifrån 
de på förhand valda frågetemana men möjlighet fanns att forma frågorna utifrån 
sammanhanget och att ställa följdfrågor (Alvehus, 2013). En viktig aspekt vid semi-
strukturerade intervjuer är att uppmuntra respondenten att utveckla sina svar, att lyssna 
aktivt och sedan bekräfta sin förståelse av respondentens svar (ibid). Detta sker i syfte att 
verkligen öka förståelsen för det undersökta fenomenet istället för att söka specifika citat och 
uttalanden. Ett sådant arbetssätt har varit utgångspunkt i de genomförda intervjuerna.  

Fyra av fem intervjuer genomfördes per telefon och den femte i ett personligt möte (se Bilaga 
B för förteckning över genomförda intervjuer). Alvehus (2013) menar att ansikte mot ansikte 
och telefonintervjuer i de allra flesta aspekter är likställda i fråga om relevans, intervjuteknik 
osv. Trost (2010) rekommenderar att spela in intervjuer, särskilt vid personligt möte med 
respondenten, eftersom det gör att intervjuaren kan fokusera på respondenten under 
intervjun och efteråt lyssna igenom materialet igen. Samtliga intervjuer spelades in med 
respondenternas samtycke och transkriberades därefter. 

3.2.3 Analys- och skrivarbete 

Den kvalitativa studien innehåller tre moment som pågår samtidigt; datainsamling, analys och 
tolkning (Backman, 2016). Målet med analysarbetet är att förstå en helhet och dess 
bakomliggande orsaker. Analys och tolkning pågår under hela datainsamlingsprocessen och 
består av att information prövas och struktureras och tillslut överförs i skrift (ibid). 
 
Backman (2016) förespråkar att det inom ramen för analysarbetet sker en kategorisering av 
materialet. Rennstam och Wästerfors (2011) beskriver tre grundläggande arbetssätt som bör 
användas i en analysprocess: att sortera, att reducera och att argumentera. I denna studie har 
författaren använt dessa tre arbetssätt i sitt analysarbete.  

1. Sortera: Handlar om att läsa igenom sitt material flera gånger för att förstå innehållet 
(Rennstam & Wästerfors, 2011). Därefter kan författaren börja tematisera och sortera 
materialet i olika kategorier. Viktigt är att inte bestämma sig för en slutgiltig 
tematisering alltför tidigt med risk att förbise andra intressanta sätt att kategorisera 
informationen (ibid). I denna studie har författaren försökt gå in i analysfasen utan ett 
på förhand valt kategoriseringsmönster. Det har resulterat i att materialet sorterats 
utifrån olika parametrar beroende på vilken forskningsfråga som besvarats. 

2. Reducera: Nästa steg blir att reducera materialet. Nylén (2005) beskriver att 
författaren har möjlighet att komprimera delar av empirin, t.ex. beskriva 
händelsesekvenser på ett mer övergripande sätt. En måttstock för vad som ska 
reduceras är att den informationen som blir kvar ska motsvara studiens syfte och svara 
på dess frågeställningar. Därav är det viktigt att inte reducera för mycket av de nyanser 
som finns i materialet (Nylén, 2005). Till följd av att intervjufrågorna i denna studie var 
relativt få och direkt knutna till syfte och frågeställningar har respondenternas svar till 
övervägande del varit relevanta för studien och de reduceringar författaren har gjort i 
materialet har således gällt just komprimering av t.ex. historier. Då alltid med 
ambitionen att behålla essensen i dem. 

3. Argumentera: Till sist blir analysen en del av argumentationen i uppsatsen (Alvehus, 
2013). Analysen ska underbygga slutsatserna på ett tydligt sätt (ibid). Författaren har i 
denna studie ämnat att just belysa hur arrangörer av idrottsevenemang arbetar för att 
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främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare. För att analysen ska underbygga 
slutsatserna har författaren aktivt sökt redovisa de olika vägar som arrangörer väljer i 
detta arbete och att hitta samband mellan vägvalen. Sambanden har sökts både i 
relation till det teoretiska ramverket och i jämförelse mellan olika arrangörer. 

De två arbetssätten sortera och reducera har hjälpt författaren att lyfta ut essensen i 
materialet. Resultatet från de genomförda analyserna framställs visuellt för läsaren genom 
figurer som beskriver identifierade teman/kategorier av information.  

3.3 Författarens förförståelse 

Creswell (2014) menar att författarens förförståelse är viktig att klargöra för att stärka 
trovärdigheten. I denna studie består författarens förförståelse av en arbetsbakgrund inom 
idrottsbranschen och en nuvarande anställning som Logistikchef på O-Ringen AB. Denna 
förförståelse betyder att författaren är insatt i de specifika förutsättningar som gäller vid 
arbete med idrottsevenemang. Patel och Davidsson (2011) skriver om att forskarens 
förförståelse och subjektivitet är en förutsättning inom hermeneutiken. I linje med detta väljer 
författaren att se sin förförståelse inom området främst som en tillgång i analysarbetet. 

3.4 Etiska överväganden 

Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individens skydd mot otillbörlig insyn 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det så kallade individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 
huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(ibid). Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om 
den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav 
har respondenterna i denna studie fått både skriftlig och muntlig information om studiens 
syfte. Samtyckeskravet betyder att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan (ibid). Respondenterna i denna studie tillfrågades och gav alla sitt 
samtycker till att delta i studien och sedan även samtycke att publicera namn och koppla de 
angivna svaren till sin organisation. Konfidentialitetskravet handlar om att personuppgifter 
ska behandlas med största konfidentialitet och förvaras på ett säkert ställe (ibid). 
Personuppgifter erhållna genom denna studie är redan publika. Slutligen innebär 
nyttjandekravet att insamlade uppgifter endast får användas i forskningssyfte 
(Vetenskapsrådet, 2002). Det kravet uppfylls genom att insamlat material enbart distribueras 
offentligt genom den slutgiltiga rapporten av examensarbetet. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Målet med ett forskningsprojekt är att uppnå studiens syfte och bidra med ny relevant 
kunskap inom det valda området. För att utvärdera om den nya kunskapen är relevant kan 
dess kvalitet utvärderas utifrån två centrala aspekter: reliabilitet och validitet (Alvehus, 2013). 
 
Reliabilitet i kvalitativa studier är att vara konsekvent och tillförlitlig i sitt arbete (Creswell, 
2014). Alvehus (2013) beskriver att en undersökning med god reliabilitet kan upprepas av en 
annan forskare och erhålla samma resultat. Bryman (2011) delar upp begreppet reliabilitet i 
intern och extern reliabilitet. Intern validitet handlar om de tolkningar som författaren gjort 
av materialet under forskningsprocessen och extern validitet handlar om studiens 
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replikerbarhet (Bryman, 2011). Genom denna studie har författaren gjort egna noteringar av 
sina vägval, tolkningar och tillvägagångssätt innan, under och efter datainsamlingen i syfte att 
vara medveten om hur tankeprocessen fortlöper och i största möjliga mån undvika att 
snedvrida tolkningar över tid. Att så transparent som möjligt presentera dessa vägval (se 
avsnitt 3.1) samt hela arbetsprocessen i rapporten är ett försök att möjliggöra för en annan 
forskare att upprepa hela forskningsprocessen. 
 
Validitet i kvalitativa studier är viktigt då det handlar om slutsatsernas riktighet (Creswell, 
2014). En undersökning med god validitet har mätt just det som avsågs att mätas (Alvehus, 
2013). Bryman (2011) skiljer på intern validitet, trovärdighet genom att resultatet analyserats 
utifrån den teoretiska referensramen, och extern validitet, generaliserbarhet till andra 
kontexter. I denna studie har den teoretiska referensramen använts som utgångspunkt för 
analysen.  Det nischade området idrottsevenemang med dess specifika förutsättningar gör att 
några vidare generaliseringar bortom detta härad får anses vara svåra att göra. Dock kan 
resultaten tänkas vara generaliserbara för andra länders ledande idrottsevenemang som 
arrangeras under liknande premisser och med liknande deltagarintresse.  
 
Kvale (1995) framhåller att det är viktigt att giltigheten underbyggs för att skapa god validitet 
och han definierar tre typer av validitet. Hantverksvaliditet innebär att arbetet med 
datainsamling och analys är metodiskt och att ett kontinuerligt ifrågasättande av dess 
rimlighet sker (Kvale, 1995). Kommunikativ validitet handlar om att testa de kunskapsanspråk 
som studien resulterar i genom dialog med lämplig mottagare och pragmatisk validitet 
innebär att den nya kunskapen är relevant för samhället (ibid). Under forskningsprocessen har 
författaren vid flertalet tillfällen stannat upp och ifrågasatt aspekter såsom rimligheten i 
formuleringar, kopplingar mellan närbesläktade begrepp och kopplingar mellan olika teorier. 
Detta har resulterat i att flera avsnitt omformulerats, begrepp ändrats och teorikopplingar 
tillförts eller tagits bort. Att dela den nya kunskapen och testa resultaten på andra mottagare 
har vid flera tillfällen gjorts med författarens kollegor som också arbetar inom 
idrottsevenemangs-branschen. Huruvida den nya kunskapen är relevant för samhället återstår 
att se. Intresset för att ta del av ny sammansatt kunskap kring kundvärdeskapande inom 
idrottsevenemang kan i alla fall anses locka den del av samhället som har ett intresse för 
idrottsevenemang och/eller kundvärdeskapande. 
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras den empiri som datainsamlingen gett. Avsnittet är uppdelat efter 

de fem genomförda intervjuerna med arrangörer och inleds med en kort presentation av 

respektive arrangör. Svaren är strukturerade utifrån studiens tre forskningsfrågor. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning av arrangörernas självskattade tillämpning av de 

förutsättningar för samskapande som undersöks i forskningsfråga 2.  

4.1 Vätternrundan 

Vätternrundan är världens största motionscykellopp med en huvuddistans på 300 km med 
start och mål i Motala. Evenemanget Vätternrundan arrangeras i juni och totalt ingår 6 lopp 
som tillsammans har 38 000 anmälda deltagare (Vätternrundan, 2018). I Motala AIF 
Idrottsallians finns 13 personer anställda som arbetar med Vätternrundan och idrottsalliansen 
(personlig kommunikation, Gunilla Brynell, 13 april 2018). Vätternrundan ingår i En Svensk 
Klassiker. En Svensk Klassiker är en idrottsutmaning där du inom en 12 månaders period ska 
skida Engelbrektsloppet eller Vasaloppet, cykla Vätternrundan, simma Vansbrosimningen och 
springa Lidingöloppet (En Svensk Klassiker, 2018). 

4.1.1.Intervju med Gunilla Brynell, VD Vätternrundan 

Hur arbetar Vätternrundan som arrangör för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina 

deltagare? 

”Vi vill plantera ett frö hos de potentiella deltagarna”  

Gunilla Brynell, VD Vätternrundan, berättar att organisationen arbetar målmedvetet för att 
knyta kontakten med sina deltagare, både de deltagare som redan bokat sin plats för årets 
evenemang och de som fortfarande är presumtiva deltagare. I detta arbete använder sig 
Vätternrundan av både egna och andras kanaler. Ett exempel på externa kanaler som Brynell 
berättar om är via partnerföretags aktiviteter, t.ex. deltar Vätternrundan på Skodas 
kundkvällar och använder det som ett tillfälle till dialog med nya och befintliga deltagare. 
Brynell berättar vidare om hur den bredd av olika deltagare som finns i ett lopp som 
Vätternrundan innebär att det blir viktigt att hitta olika vinklingar för att attrahera olika 
målgrupper. Ett exempel på hur Vätternrundan arbetar med differentiering av sin 
kommunikation är att de har flera olika bloggare engagerade med olika profiler utifrån 
deltagares ambitionsnivå, erfarenhet, ålder etc. 
 
Storytelling är ett verktyg som Vätternrundan använder sig av i kommunikation med sina 
deltagare. De har ett uttalat mål om att förtjäna uppmärksamheten och inte stjäla den genom 
nyhetsbrev som inte är tillräckligt träffande för individen. Brynell berättar att ”vi vill plantera 
ett frö hos de potentiella deltagarna” och förklarar att det handlar om att ge dem tillgång till 
motiverande historier där de kan känna igen sig själva och således ta beslutet att anmäla sig. 
I övrigt vittnar Brynell om hur användningen av sociala medier har ökat och att det skapat nya 
möjligheter till snabb feedback till deltagare i de sociala forum som används (Facebook, 
Twitter och Instagram).  
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I vilken utsträckning tillför Vätternrundan som arrangör förutsättningar för samskapande av 
kundvärde tillsammans med sina deltagare? 
 
Som utgångspunkt för intervjufrågorna kring samskapande användes de fyra 
förutsättningarna dialog, tillgång, riskbedömning och transparens som återfinns i DART-
modellen (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Respondenterna angav en kvantitativ skattning (0: 
inte alls, 1: delvis, 2: i tillräcklig utsträckning, 3: i stor utsträckning, 4: i mycket stor 
utsträckning) och därefter ställdes följdfrågor. 
 
Dialog 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Möjlighet till dialog med er som arrangör i ämnen som intresserar båda 
parter 

3 

Tillgång till användarvänliga forum för att genomföra dialog med er som 
arrangör 

3 

 
Det primära forumet för kommunikation med deltagare i Vätternrundan har gått från att vara 
en papperstidning med fokus på tävlingen Vätternrundan till att nu vara cykla.se som är en 
plattform för dialog kring aktivitetsformen cykling, berättar Brynell. En stor del av innehållet 
skapas av deltagarna själva som på detta sätt väljer ut de ämnen som intresserar dem. 
Vätternrundan fokuserar på att hitta forum för dialog även i andra 
organisationers/arrangörers sammanhang, det behöver inte vara cykling, det viktigaste är att 
de som samlas är människor som gillar att utmana sig själva. Samtidigt som Brynell idag ser 
att det finns relevanta kanaler upplever hon att de kan göra mer på detta område.  
 
Tillgång 
 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till upplevelser utan att äga produkter 1 

Tillgång till en specifik livsstil 1 

 
Att erbjuda tillgång till produkter utan att äga dessa upplever Brynell inte som direkt 
applicerbart på Vätternrundan, i alla fall inte idag. Hon berättar dock att det finns en idé om 
att utveckla möjligheten för deltagare att låna cyklar, en service som idag finns i liten skala 
men skulle kunna utvecklas för en bredare publik. Hon tror att det kan vara ett möjligt sätt att 
göra tröskeln något lägre för att delta i loppet och kanske inspirera fler. Brynell vill inte placera 
Vätternrundan i ett fack genom att definiera en specifik livsstil som de ger tillgång till för 
deltagarna. Dock ser hon samarbetet med de övriga loppen i En Svensk Klassiker som ett sätt 
att appellera till en viss livsstil som handlar om glädje, gemenskap och hälsa.  
 
Riskbedömning 
 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till öppen redovisning av risker med att delta i tävlingen 3 

Möjligheter att själv få bedöma risker med att delta i tävlingen  3 
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Trygghet och säkerhet är två värden som Vätternrundan vill bli förknippade med och de vill 
att deltagarna ska känna att de vet vad de ger sig in på när de deltar i loppet, berättar Brynell. 
Öppen redovisning sker av riskerna med att cykla i klunga och att den väg som cyklisterna 
använder även trafikeras av bilister. I sina egna forum publicerar Vätternrundan artiklar om 
människor som deltagit i loppet och blivit förlamade och de rapporterar om dödsfall som 
skett under loppet på grund av svagt hjärta. Inga försök att censurera riskerna görs, snarare 
vill Brynell se på dem som en naturlig del av loppets helhet. 
 
Transparens 
 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Insikt i ert löpande arbete med planering och genomförande av 
evenemanget 

2 

Möjlighet att vara med och utveckla evenemanget 2 

 
Organisationens kommunikation i sociala medier tycker Brynell skapar ”ett starkt öra” för 
deltagarna. Där förmedlas aktuella utvecklingsprojekt och nyheter. Deltagarnas åsikter tas 
omhand genom möjligheter att skicka in förslag och alltid få svar. Brynell själv ringer ofta upp 
de som kommer in med förslag och särskilt om de är irriterade och inte förstår hur 
organisationen har resonerat eller fattat ett specifikt beslut. 
 
Hur behöver Vätternrundan arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde? 

”Jag tänker att vi behöver ha dialog om förändringar redan i embryostadiet” 

Att bli överraskad är ett värde som Vätternrundan har identifierat som viktigt för deltagarna 
under loppet. Samtidigt finns det en stark tradition kring loppet och hur det är utformat. 
Vätternrundans organisation ser därför en stor utmaning i att våga hitta sätt att överraska 
men samtidigt ha kvar den trygghet och tradition som många deltagare värdesätter. En till 
ingrediens i denna ekvation är att 40% av deltagarna i varje upplaga av Vätternrundan är 
förstagångsdeltagare, berättar Brynell. Vad krävs för att dessa ska komma tillbaka som 
deltagare kommande år? Det är en ständig fråga som Brynell berättar att organisationen 
brottas med.  
 
Att arbeta mer proaktivt är något som Brynell önskar att organisation ska kunna göra i 
framtiden för att nå än nöjdare deltagare. Hon tar exemplet att det inte alltid är bra att vänta 
på att en konversationstråd startar i sociala medier och då svara på den utan istället ”slänga 
ut frågor proaktivt”. Ibland kan det vara värt att våga kommunicera en förändring redan när 
den är i embryostadiet, så att deltagarna får en chans att vara med och påverka 
utformningen. 
 
Något Brynell också vill utveckla är kunskapen om vilka forum de inte använder idag som 
skulle kunna vara relevanta för Vätternrundan att verka i. För att ta reda på det planerar 
Vätternrundan att vidga det segment inom vilket de arbetar med marknadsundersökningar 
inom till att också inkludera målgruppen av människor som gillar att utmana sig själva.  
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4.2 Göteborgsvarvet 

Göteborgsvarvet är tvåa i kategorin världens största maraton- och halvmaratonlopp (efter 
New York City Marathon) med över 46 000 deltagare. Under Göteborgsvarvetveckan i maj 
genomförs sju olika lopp som tillsammans samlar över 80 000 deltagare. Göteborgsvarvet 
arrangeras av Göteborgs Friidrottsförbund till förmån för friidrottsverksamheten i 
regionen. Cirka 4000 funktionärer är engagerade via friidrottsföreningar och andra 
idrottsföreningar i distriktet (Göteborgsvarvet, 2018). På friidrottsförbundet är 16 personer 
anställda som arbetar helt eller delvis med Göteborgsvarvet (personlig kommunikation, Bo 
Edsberger, 16 april 2018). 

4.2.1 Intervju med Bo Edsberger, Varvsgeneral/förbundschef Göteborgs friidrottsförbund 

Hur arbetar Göteborgsvarvet som arrangör för att främja ett högt upplevt kundvärde hos 

sina deltagare? 

”Vi har stängt vår kundservice och arbetar istället med dialog via våra kommunikatörer”  

Bo Edsberger, Varvsgeneral och förbundschef Göteborgs friidrottsförbund, berättar att 
Göteborgsvarvets strategi för att få nöjda deltagare är att de systematiserar uppfyllnad av de 
behov som de identifierat hos evenemangets målgrupp. Genom att de har identifierat att 
deltagarna i Göteborgsvarvet, med undantag av elitklassen, framförallt genomför loppet för 
upplevelsens skull och gillar folkfesten så är det dessa parametrar som de fokuserar på att 
utveckla. Även om ett stort fokus hamnar på upplevelsen under själva loppet finns även en 
medveten strategi att kommunikationen med deltagarna innan loppet ska ge en föraning om 
känslan av folkfest och eufori under loppet och kommunikationen efter loppet ska påminna 
om denna känsla. Edsberger reflekterar över hur utvecklingssatsningar inte alltid blir bäst 
mottagna om de kommuniceras till löparna i förväg. Göteborgsvarvet har tidigare infört 
nyheter i evenemanget i syfte att förstärka känslan av folkfest, t.ex. nya musikinslag, och stolt 
kommunicerat detta i förväg. Detta har inte mottagits så positivt som om förberedande 
kommunikation utelämnats. Edsberger ser istället att nyckeln till att överträffa 
förväntningarna är att inte berätta allt man ska göra i förväg. I förväntningarna på folkfest 
även ingår ett behov av överraskningsmoment.  
 
Inställningen till vem det är som skapar värde är enligt Edsberger glasklar i Göteborgsvarvets 
organisation- det är löparna som vet vad som är värt att berätta. Organisationens jobb är att 
hjälpa löparna att berätta. Ett exempel på detta är att löparna 2018 ges fri tillgång till 
Göteborgsvarvets Instagram-konto i samband med loppet för publicering av bilder. Ett annat 
exempel är organisationens målmedvetna arbete med att aktivera ambassadörer för loppet 
som representerar olika kategorier av löpare så att dessa kan berätta om sin upplevelse av 
loppet för sina likar. Intresset för löparnas egna perspektiv genomsyrar alla de lopp som går 
under Göteborgsvarvets paraply. I loppet Lilla Varvet, som arrangeras för barn, har man testat 
att involvera barn som speakers för tävlingen. Allt för att skapa en stor igenkänningsfaktor 
och samhörighet. Känslan av att ”det kunde varit jag” är viktig enligt Edsberger. Gemenskap 
utan tävlingsinriktning är också ett värde som blivit än mer viktigt i samhället vilket lett till att 
tjejer och killar nu tävlar i gemensam klass i Lilla Varvet och prisutdelningen har utgått. 
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Det senaste året har Göteborgsvarvets organisation tagit beslutet att göra avsteg från det 
traditionella sättet att arbeta med kundservice. Edsberger berättar: ”vi har stängt vår 
kundservice och jobbar istället med dialog via våra kommunikatörer”. Han berättar att 
antalet anställda kommunikatörer har ökat från två till sex personer under det senaste året 
och att detta i kombination med en nyinrättad tjänst som IT-strateg möjliggör organisationens 
satsning på de digitala kanalerna, med syftet att komma närmare deltagarna i deras vardag. 
 
Berättelser och storytelling är ett av Göteborgsvarvets verktyg för att involvera löparna och 
skapa engagemang. Tanken är att hitta unika historier med igenkänning kring värdefulla inslag 
i evenemanget. Edsberger berättar att den historia som hittills väckt allra störst engagemang 
är den om ny design av loppets medalj, som årligen ges till samtliga fullföljande deltagare. 
Medaljen engagerar deltagarna mycket vilket arrangören har identifierat och således erbjudit 
deltagarna att i en omröstning välja ny design utifrån förslag skapade av studenter på en lokal 
designhögskola. 10 000 personer gjorde detta och kunde sedan följa den vinnande medaljens 
produktion i Kina rapporterad av den ditresta designstudenten. När sedan loppet 
genomfördes fick samtliga funktionärer träffa designstudenten som berättade om medaljens 
väg fram till att den gavs till deltagarna. Det möjliggjorde för funktionärerna att förstärka 
berättelsen i dialog med deltagarna de mötte under loppet och svara kunnigt och enigt på 
alla deltagarnas frågor om medaljen. 
 
Edsberger beskriver att organisationen vid flera tillfällen använt sig av gemensamma forum 
där deltagarna rådfrågats för att utforma nya lösningar på uppkomna problem och 
utmaningar. De deltagare som deltagit i dessa referensgrupper har haft sin tillhörighet i de 
klubbar som är med och arrangerar Göteborgsvarvet, ett bekvämlighetsurval enligt Edsberger. 
Erfarenheten av ett sådant gemensamt skapande av lösningar har varit mycket god, dels 
eftersom grupperna löst problemen men också eftersom det skapat relevant innehåll att 
kommunicera ut till övriga deltagare i sociala medier. Än en gång betonar Edsberger 
betydelsen av igenkänning och att de som läser ska känna att ”det kunde varit jag” som var 
med och bidrog till att ett visst problem kring loppet löstes. 
 
Ett annat steg i riktning mot att deltagarna får ta beslut om evenemangets innehåll är enligt 
Edsberger att organisationen lyssnat på deltagarnas krav om ett mer hållbart tänk. Krav på 
ekologisk mat och etiskt hållbara sponsorskap är frågor där organisationen lyssnat på 
deltagarna och ändrat utbud/tänkt annorlunda kring sponsorval. Edsberger ser detta som ett 
led i att nå upp till de förväntningar deltagarna har idag.  
 
I vilken utsträckning tillför Göteborgsvarvet som arrangör förutsättningar för samskapande 
av kundvärde tillsammans med sina deltagare? 
 
Dialog 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Möjlighet till dialog med er som arrangör i ämnen som intresserar båda 
parter 

3 

Tillgång till användarvänliga forum för att genomföra dialog med er som 
arrangör 

3 
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Många tillfällen ges för dialog i olika kanaler, inte minst med de sex kommunikatörer som nu 
arbetar med personliga deltagarkontakter. Kanalerna är väl utvecklade även om det alltid 
finns möjlighet att göra saker och ting ännu bättre och mer träffsäkert, anser Edsberger. 
 
Tillgång 
 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till upplevelser utan att äga produkter 1 

Tillgång till en specifik livsstil 2 

 
Edsberger menar att en person genom att delta i Göteborgsvarvet kan vara ute efter bevis på 
en livsstil som är etiketterad som hälsosam och nyttig, men att det inte är organisationens 
avsikt att förmedla bekräftelse på någon specifik livsstil. Inte heller finns någon ambition att 
erbjuda tillgång till upplevelser utan att äga produkter. 
 

Riskbedömning 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till öppen redovisning av risker med att delta i tävlingen 4  

Möjligheter att själv få bedöma risker med att delta i tävlingen  4 

 
Öppen redovisning sker i stor utsträckning kring risker som är förknippade med individen och 
dess hälsa såsom risk för uttorkning, skavsår, hjärtproblem etc. De säkerhetsrisker som 
förekommer med ett lopp i stadsmiljö, och som ökat markant de senaste åren i och med ett 
större terrorhot, finns det dock ingen öppenhet med. Att vara öppen med dessa risker skulle 
kunna vara kontraproduktivt då just sådan information inte ska nå mottagare med onda 
avsikter, betonar Edsberger. 
 

Transparens 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Insikt i ert löpande arbete med planering och genomförande av 
evenemanget 

4 

Möjlighet att vara med och utveckla evenemanget 4 

 
Stor transparens finns kring organisationens arbete och många möjligheter finns att påverka 
loppets utformning, upplever Edsberger. Alla deltagare ska känna att det går att få sin röst 
hörd och att det efter en dialog med organisationen finns möjlighet att se sina förslag 
realiseras under evenemanget.  
 
Hur behöver Göteborgsvarvet arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde 
hos sina deltagare? 
 
”För att bygga kundlojalitet behöver vi skapa trovärdighet genom deltagarna själv” 
 
Edsberger har en önskan om att i framtiden kunna låta Göteborgsvarvets löpare göra ännu 
fler egna val kring sitt deltagande och kring evenemangets utformning. Han vill bjuda in 
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deltagarna till att bidra i de frågor som de brinner för i syfte att förstärka den känsla av folkfest 
och härlig stämning som får många deltagare att återkomma. Den utmaning Edsberger ser i 
framtiden är att kunna behålla den position som Göteborgsvarvet idag innehar. Han beskriver 
hur det gäller att vara unik eftersom konceptet av ett löparlopp är lätt att kopiera. Just därför 
är involvering av deltagarna det som Göteborgsvarvet satsar allra mest på. Ett led i detta 
arbete är också utökade partnersamarbeten där tillgång till partners produkter och tjänster 
kan möjliggöra för deltagarna att själva påverka sin upplevelse. 
 
Att fortsätta arbeta med att involvera deltagare i beslut och utveckling av evenemanget via 
referensgrupper ser Edsberger som en naturlig väg att gå. Hans ambition är att utöka den 
geografiska spridningen på deltagare i referensgrupperna så att deltagare från fler delar av 
Sverige än Västra Götaland, och kanske även från andra länder, ges möjlighet att delta och 
påverka. I övrigt planerar Göteborgsvarvet att fortsätta på sin inslagna väg att systematiskt 
tillfredsställa och försöka överträffa deltagarnas förväntningar av en folkfest med härlig 
stämning. För att göra det är Edsberger medveten om att en stor lyhördhet krävs för hur 
behov och förväntningar förändras hos deltagarna. 
 

4.3 Lidingöloppet 

Lidingöloppet 30 km är världens största terränglopp, noterat i Guinness Rekordbok sedan 
1982. Evenemangshelgen genomförs i september och består av 8 olika lopp som totalt lockar 
cirka 60 000 deltagare. Lidingöloppet arrangeras av de två idrottsföreningarna IFK Lidingö SOK 
och IFK Lidingö Friidrott och har 13 personer hel- eller deltidsanställda (Lidingöloppet, 2018). 

4.3.1 Intervju med Tomas Hoszek, Generalsekreterare Lidingöloppet 

Hur arbetar Lidingöloppet som arrangör för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina 

deltagare? 

”Genom våra sociala engagemang vill vi förmedla det ideella engagemangets mjuka värden” 
 
Tomas Hoszek, generalsekreterare Lidingöloppet, berättar att Lidingöloppet de senaste 4 åren 
gjort en resa mot digitalisering och fler forum för dialog med deltagarna. Han betonar att det 
fortfarande är en viss skillnad mellan hur organisationen gör idag och vad de vill göra när det 
gäller dialog med deltagare. Ambitionen är att inspirera till löpning och fungera som en hjälp 
för de som inte springer idag att få ner den tröskel som denna målgrupp kan känna. Det finns 
en tydlig strategi i att kommunicera med deltagarna hela året och att denna kommunikation 
ska innehålla matnyttigt innehåll vilket kan vara tips kring träning, kost eller 
skadeförebyggande åtgärder, allt med syftet att underlätta så att deltagarna klarar sina 
utmaningar. 
 
Lidingöloppet vill jobba med alla tre hållbarhetsaspekter i triple bottom line: ekonomiska, 
sociala och miljömässiga, berättar Hoszek. Att lyfta det sociala engagemanget har varit i fokus 
de senaste åren. Flera projekt genomförs nu i syfte att inkludera olika samhällsgrupper och 
förmedla de mjuka värden som det ideella engagemanget inom idrotten bygger på, berättar 
Hoszek. Det sociala engagemanget tar sig nu form i ett antal olika lopp såsom Lidingöruset för 
de med funktionsnedsättning, Lidingörullet för de som tar sig fram med rullande hjälpmedel 
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samt Skolstafetten Järva. Det sistnämnda är ett integrationsprojekt där konceptet för den 
skolstafett som genomförs med Lidingös skolor under Lidingöloppet kopieras i Spånga på 
våren och där sedan de deltagande ungdomarna även bjuds in till Lidingö under 
evenemangshelgen. Ett samarbete med Cancerfonden och Rosa bandet har gjort att 
Lidingöloppets tjejlopp på 10 km numera bytt namn till Rosa Bandet-loppet. 2017 samlade 
loppet in över 500 000 kr till Cancerfonden och det utgör numera starten på den välkända rosa 
bandet-kampanjen som genomförs i oktober varje år. Genom loppet vill man inspirera till 
fysisk aktivitet och visa hur hälsosamma levnadsvanor kan minska risken att drabbas av 
cancer. 
 
I vilken utsträckning tillför Lidingöloppet som arrangör förutsättningar för samskapande av 

kundvärde tillsammans med sina deltagare? 

Dialog 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Möjlighet till dialog med er som arrangör i ämnen som intresserar båda 
parter 

2 

Tillgång till användarvänliga forum för att genomföra dialog med er som 
arrangör 

2 

 
Lidingöloppet har ökat möjligheterna till dialog i digitala kanaler de senaste åren, enligt 
Hoszek. Organisationen upplever också att deltagarnas idag förväntar sig snabb återkoppling 
i dessa kanaler. Svar på facebook väntas inom 30 minuter och det försöker Lidingöloppet 
efterleva.  
 
Tillgång 
 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till upplevelser utan att äga produkter 1 

Tillgång till en specifik livsstil 3 

 
Att erbjuda tillgång till upplevelser utan att äga produkter upplever Hoszek inte direkt 
stämmer överens med Lidingöloppets profil. Han ser inte möjliggörande av upplevelser utan 
att äga produkter som Lidingöloppet uppgift eftersom löpning redan i sin naturliga utformning 
inte kräver ägande av speciellt många produkter. Däremot så upplever Hoszek möjligheten att 
erbjuda tillgång till en specifik livsstil som mer träffande. Den hälsosamma livsstilen med god 
medvetenhet kring kost, träning och andra faktorer som bidrar till att deltagarna klarar sina 
utmanande lopp är något som Lidingöloppet står för. 
 
Riskbedömning 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till öppen redovisning av risker med att delta i tävlingen 3 

Möjligheter att själv få bedöma risker med att delta i tävlingen  3 

 
Information om hälsorisker med deltagande ser Hoszek som en självklar ingrediens i 
Lidingöloppets kommunikation med deltagare och inget det finns anledning att undanhålla.  
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Transparens 
 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Insikt i ert löpande arbete med planering och genomförande av 
evenemanget 

1 

Möjlighet att vara med och utveckla evenemanget 2 

 
Hoszek upplever att organisationen kring Lidingöloppet delger hur de arbetar i begränsad 
utsträckning men tycker att de ändå ger sina deltagare flera möjligheter att vara med och 
påverka evenemangets utformning, särskilt på lång sikt då det i grunden är deltagarnas behov 
som drivit fram utvecklingen av t.ex. fler lopp under Lidingöloppets paraply. 
 
Hur behöver Lidingöloppet arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde hos 
sina deltagare? 
 
”Tillsammans med våra deltagare kan vi påverka makthavare och politiker i samhällsfrågor” 

Inför framtiden berättar Hoszek att Lidingöloppet vill söka utanför sina egna 
arrangörsföreningar för att hitta fler ambassadörer som representerar de olika loppens 
målgrupper. Idag återfinns ambassadörerna ”inom de egna leden”. Med fler nya 
ambassadörer ser Hoszek att trovärdigheten och intresset för evenemanget kan öka 
ytterligare. Lidingöloppet ser också över möjligheterna till fler samarbeten med aktörer som 
kan möjliggöra större flexibilitet kring t.ex. seedningslopp. En idé är att deltagare ska kunna 
genomföra ett lopp på semestern, registrera det i en befintlig app såsom Strava och sedan 
använda resultatet för seedning i Lidingöloppet.  
 
Hoszek ser en stor potential i att idrottsevenemang som Lidingöloppet genom sitt varumärke 
kan vara med och lyfta fram viktiga mänskliga värden och genom detta tillsammans med sina 
deltagare påverka makthavare och politiker i samhällsfrågor. Organisationens begränsade 
ekonomiska resurser upplevs som en bromsande faktor för att förmedla dessa budskap på 
bred front. 

4.4 Vasaloppet 

Vasaloppet är världens äldsta och största långlopp på skidor på den klassiska 90 km långa 
sträckan mellan Berga by i Sälen och Mora i mars varje år. Hela evenemanget Vasaloppet 
består idag av en vintervecka och en sommarvecka med totalt sexton olika lopp inom 
disciplinerna cykling, löpning och längdskidåkning och har årligen 100 000 anmälda deltagare. 
35 personer är helårsanställda med att planera, förbereda och utveckla evenemanget 
(Vasaloppet, 2018). 

4.4.1 Intervju med Eva-Lena Frick, VD Vasaloppet 

Hur arbetar Vasaloppet som arrangör för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina 

deltagare? 

”Alla våra 4 000 funktionärer bildar ett pussel, bit för bit, utan dem kan vi lägga ner” 
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Eva-Lena Frick, VD Vasaloppet, berättar att Vasaloppets organisation ser att nyckeln till högt 
upplevt kundvärde är att hitta individens drivkraft och skapa förutsättningar för en optimal 
upplevelse genom att erbjuda rätt aktiviteter och utbud. Frick beskriver att det Vasaloppet 
gör annorlunda idag jämfört med tidigare är att de nu förstår att individens sammanlagda 
upplevelse bygger på så mycket mer än bara arrangörens prestation. Numera är samarbetet 
och utbytet mer aktivt med bygden och samarbetspartners, eftersom att deltagarna önskat 
detta.  
 
För några år sedan gjorde Vasaloppet en kartläggning av sina deltagare och skapade fyra 
profiler att förhålla sig till i utveckling av forum för dialog. Jasmin är den klassiska 
Vasaloppsåkaren, en elitmotionär med stor tävlingsinstinkt som tycker resultatet är mycket 
viktigt. Per är en lugn person som planerar sin upplevelse minutiöst, gärna i excelformat. Hasse 
är personen som har en ”bucket list” att beta av och gärna berättar för så många som möjligt 
om sina Vasaloppsbedrifter. Stina är en ung person som tränar för att må bra och ser 
Vasaloppet som en möjlighet till en speciell upplevelse och gemenskap. Dessa fyra profiler 
används som utgångspunkter när Vasaloppet söker nya kanaler att möta nya deltagare i. Frick 
betonar hur viktigt det är med hur kommunikationen sker: sättet, tonen, frekvensen. Att 
känna in hur behoven skiljer sig åt för olika individer.  
 
I Vasaloppets interaktioner med deltagare före, under och efter loppet i både digitala kanaler 
och fysiska miljöer finns ett stort fokus på målgången i Mora. Ambitionen är att bilden av 
målgången ska etsa sig fast på näthinnan och därmed motivera till fortsatt träning och att 
återkomma nästa år. Frick betonar hur Vasaloppet vill stimulera till fysisk aktivitet genom en 
längtan efter ”den där känslan av att ha klarat av en utmaning”. Hon ser att Vasaloppets långa 
tradition och den unika arenan de använder årligen (skidspåren mellan Sälen och Mora) 
hjälper till att skapa associationer hos deltagarna. Platser längst banan kopplas ihop med olika 
känslor under loppet, och kulminerar sedan i att upploppet och målgången i Mora förknippas 
med eufori och glädje. Även samarbetspartners vävs in i strategin att hålla kvar deltagarna i 
känslan efter målgången, berättar Frick. I samarbete med Volvo kan deltagarna få en film med 
sin målgång skickat till sig efter loppet, att dela med nära och kära. Den effekt som då kan 
uppnås beskriver Frick som ”gemenskapseffekten” och menar att när deltagarna delar med 
sig av sin prestation i sin umgängeskrets finns det alltid flera som reagerar igenkännande 
eftersom de också upplevt samma sak: ”jag har också åkt Vasaloppet, jag tyckte att…”. 
 
Frick beskriver att den viktigaste tillgången Vasaloppet har för att skapa förutsättningar för ett 
högt upplevt kundvärde är de 4 000 funktionärer som möter deltagarna under loppet. Hon 
beskriver deras jobb som ovärderligt: ”alla våra 4 000 funktionärer bildar ett pussel, bit för 
bit, utan dem kan vi lägga ner”. Funktionärerna bidrar ofta med motivation till deltagarna. 
Frick beskriver att ett vanligt exempel är att en deltagare funderar på att bryta loppet men blir 
peppad av en funktionär, väljer att fortsätta och blir sedan evigt tacksam mot funktionären. 
  
I vilken utsträckning tillför Vasaloppet som arrangör förutsättningar för samskapande av 

kundvärde tillsammans med sina deltagare? 

Dialog 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 
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Möjlighet till dialog med er som arrangör i ämnen som intresserar båda 
parter 

3 

Tillgång till användarvänliga forum för att genomföra dialog med er som 
arrangör 

4 

 
Vasaloppet har de senaste åren utvecklat flera nya kanaler för kommunikation och dialog, 
berättar Frick. Däribland finns Vasaloppet TV som lanserades 2018 där Vasaloppets 
vintervecka och sommarvecka kan följas live och under resten av året finns möjlighet att se 
klipp från loppen och få träningstips. Trots denna satsning anser Frick att det finns mycket 
mer att göra för att skapa ännu bättre möjligheter till dialog på deltagarnas villkor. 
 

Tillgång 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till upplevelser utan att äga produkter 3 

Tillgång till en specifik livsstil 4 

 
Att erbjuda tillgång till upplevelser utan att äga produkter kan enligt Frick innefatta ett bredare 
perspektiv än bara de lopp som finns under Vasaloppets paraply. Organisationen ser att 
upplevelsen även innefattar boende, resa och andra aktiviteter som deltagaren behöver och 
vill ha. Idag försöker Vasaloppet att paketera dessa upplevelser för deltagarna, för att främja 
både god kvalitet och enkelhet. Frick ser att detta är en gren som går att utveckla mer 
eftersom den går i linje med de behov av att köpa en totalupplevelse som en del av deltagarna 
har. Att erbjuda tillgång till en specifik livsstil är, enligt Frick, exakt det som Vasaloppet gör. 
Livsstilen handlar om hälsa och motion och arrangören vill att loppet ska vara en motivator 
till att upprätthålla denna livsstil.  
 
Riskbedömning 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till öppen redovisning av risker med att delta i tävlingen 4 

Möjligheter att själv få bedöma risker med att delta i tävlingen  4 

 
Vasaloppet vill ge varje deltagare möjlighet att själva välja om de ska delta i loppet. Om det är 
extrema förhållanden arbetar de mycket med att kommunicera så tydlig information som 
möjligt, ofta via hemsidan. Ett exempel är en film som beskriver hur man klär sig rätt när det 
är väldigt kallt ute. För Cykelvasan leder Folksam en utbildning för cyklister kring säkerhet vid 
cykling i skogen. Dessa åtgärder syftar alla till att ge deltagaren underlag för att fatta ett eget 
beslut kring sitt deltagande, utifrån aktuella förutsättningar att klara av loppet. 
 
Transparens 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Insikt i ert löpande arbete med planering och genomförande av 
evenemanget 

4 

Möjlighet att vara med och utveckla evenemanget 4 
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I och med att Vasaloppet bygger på en ideell grund så ser Frick det som väldigt viktigt att vara 
transparent med vad föreningen respektive aktiebolaget gör, varför de gör som de gör och 
vilka effekter de olika valen får. Att varje år kommunicera vilka utvecklingsområden som är i 
fokus tror Frick skapar en trygghet både internt hos alla funktionärer och samarbetsparter 
men också externt hos deltagare och övriga intressenter. 
 
Utvecklingsförslag som kommer in genom de olika kanalerna för dialog tas alltid om hand och 
flera förslag har blivit verklighet. Ett exempel är de vetebullar som serveras vid Vasaloppets 
kontroller. Flertalet deltagare upplevde tidigare att storleken på dessa var för stor. Det fick till 
följd att funktionärerna fick arbeta extra med att dela bullarna för att undvika att halva 
bullarna slängdes. På förslag från deltagare så bakas nu bullar i en mindre storlek. En 
förändring som förenklar för funktionärer samt spar tid och matsvinn för organisationen. 
 
Hur behöver Vasaloppet arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde hos 

sina deltagare? 

”Det krävs lokal närvaro för att sporra dialog året runt” 

Vasaloppet har en utmaning i att 40 % av åkarna i varje års lopp åker för första gången, 
berättar Frick. Hon tror att en mer kontinuerlig kontakt med deltagarna under hela året kan 
öka chanserna till att de känner att det finns ett tillräckligt stort värde i att delta i loppet flera 
gånger. Att Vasaloppet har en stark arena mellan Sälen och Mora är en stor fördel. Frick ser 
att det finns möjligheter att nyttja denna arena för utvecklad dialog med potentiella deltagare 
året runt. Naturen finns tillgänglig alla årstider. Att Vasaloppet numera har en tävlingsvecka 
både på vintern och på sommaren har inneburit ett stort steg mot kontinuerlig möjlighet till 
dialog. Ett annat steg som Frick vill ta är att nyttja de geografiskt spridda partnerengagemang 
Vasaloppet har etablerat ute i landet såsom Vasaloppscenter, coacher och butiker. 
Tillsammans med dessa kan deltagarna ges tillfällen att bli påminda om känslan av 
Vasaloppets målgång fler gånger under året. 

4.5 O-Ringen 

O-Ringen är världens största orienteringstävling med i genomsnitt 18 400 deltagare under en 
hel tävlingsvecka i juli varje sommar. Evenemanget avgörs alltid på olika platser i Sverige där 
de lokala orienteringsklubbarna lägger ner 83 000 ideella timmar på planering och 
genomförande av evenemanget i samarbete med O-Ringen AB som är helägt av Svenska 
Orienteringsförbundet och har 11 heltidsanställda (O-Ringen, 2018). 

4.5.1 Intervju med Henrik Boström, VD O-Ringen  

Hur arbetar O-Ringen som arrangör för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina 

deltagare? 

”Vår infrastruktur ska ge deltagarna förutsättningar att själva skapa en upplevelse av 

gemenskap” 

Henrik Boström, O-Ringens VD, berättar att O-Ringen som arrangör har en strategi att skapa 
en infrastruktur i sitt evenemang som ska främja att deltagarna upplever gemenskap under 
den vecka som O-Ringen pågår.  Att just gemenskap är det värde och den känsla man arbetar 
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efter att skapa beror på att det är detta som deltagarna både traditionellt och i modern tid 
uppger är det viktigaste med att delta på O-Ringen. De lockas av möjligheten att uppleva 
gemenskap med sin familj, vänner och andra deltagare under den vecka som tävlingarna 
pågår. Boström beskriver hur 10 000 O-Ringendeltagare varje år fyller det campingområde 
som arrangören iordningsställer för eventet. Den tillfälliga infrastruktur som byggs upp på den 
ort där O-Ringen etableras har alltid flera strategiska mötesplatser för gemenskap. På dagtid 
fungerar arenorna som mötesplatser och tävlingsupplägget anpassas så att en familj ska 
kunna åka till arenan och synka sina tävlingsstarter på bästa sätt. På eftermiddagar och kvällar 
sker ceremonier, ordnas aktiviteter och erbjuds kommers på ett centralt beläget torg. 
Boström poängterar att O-Ringen ser det som sin uppgift att tillhandahålla just möjligheter 
till gemenskap och sammanhållning, det är sedan upp till deltagarna att utnyttja dessa 
möjligheter.  
 
Ett exempel på hur tanken om gemenskap och delning av information också har fått fotfäste 
på O-Ringens hemsida är igenom ett nyligen lanserat kundforum för direkt dialog mellan 
deltagare och medarbetare. Här finns möjlighet för deltagare att ställa frågor kring både 
tävling, boende, resa och kringaktiviteter och få svar från respektive ansvarig medarbetare. 
Svaren finns sedan synliga för övriga deltagare att läsa. Att arbeta aktivt med detta forum ser 
Boström och O-Ringen som ett sätt att ge deltagare med specifika frågor möjlighet att enkelt 
söka rätt på just den information de behöver, antingen genom tidigare svar eller genom ett 
eget inlägg. 
 
I vilken utsträckning tillför O-Ringen som arrangör förutsättningar för samskapande av 

kundvärde tillsammans med sina deltagare? 

Dialog 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Möjlighet till dialog med er som arrangör i ämnen som intresserar båda 
parter 

3 

Tillgång till användarvänliga forum för att genomföra dialog med er som 
arrangör 

2  

 
Boström berättar att O-Ringen har en stark kärna av återkommande deltagare, i snitt har 88% 
av de som deltar under ett O-Ringen deltagit tidigare. Ca 70 % av deltagarna är engagerade 
inom orienteringsrörelsen och dessa individer vet också vilka kanaler som ska användas för 
att kommunicera med O-Ringen som arrangör. Dessa kanaler är till viss del O-Ringens egna 
men även generella forum för orienterare används också flitigt. T.ex. kan orienterare skriva 
inlägg på det externa forumet orienterare.nu och få svar från O-Ringen direkt i detta forum. 
För individer som är inne i orienteringsrörelsen tror därför Boström att tillgängligheten på 
kanaler upplevs som god.   
 
För de ca 12% som gör sitt första O-Ringen och inte är inne i orienteringsrörelsen tror Boström 
att de kanaler som används är mindre tillgängliga och att tröskeln ibland kan vara lite hög att 
kommunicera direkt med organisationen. Den målgrupp som erbjuds sämst möjligheter till 
dialog med arrangören är de utländska deltagarna, berättar Boström. Dessa utgör 25 % av 
deltagarantalet och även om det finns en engelskspråkig hemsida som möjliggör anmälan så 
saknas lättillgängliga forum på engelska för dialog innan och efter evenemanget. 
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Tillgång 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till upplevelser utan att äga produkter 2 

Tillgång till en specifik livsstil 1 

 
I ambitionen att erbjuda mötesplatser för gemenskap ser Boström att O-Ringen erbjuder sina 
deltagare en del upplevelser som inte kräver att de äger egna produkter, såsom ett 
ungdomstält där de unga kan samlas och t.ex. delta i turneringar i olika idrotter. I 
orienteringskulturen finns det specifika värden som förknippas med en sund livsstil, menar 
Boström, men han ser inte att evenemanget bidrar i någon större utsträckning till att främja 
dessa värden och han upplever inte att det finns någon tydlig livsstilstråd genom 
arrangemanget idag. 
 
Riskbedömning 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Tillgång till öppen redovisning av risker med att delta i tävlingen 2 

Möjligheter att själv få bedöma risker med att delta i tävlingen  2 

 
Boström ser att de deltagare som är vana orienterare ofta känner till riskerna med att delta i 
en orienteringstävling och att övriga deltagare generellt har god kunskap om t.ex. fallrisker i 
skogen. Något han tror att många kanske inte känner till, delvis för att O-Ringen inte 
kommunicerar detta i direkta ordalag, är den stora beredskap för olyckor som finns under ett 
O-Ringen. Till skillnad från på mindre orienteringstävlingar finns här en detaljerad plan för hur 
man ska få ut en person med hjärtstopp ur skogen och hinna i tid till sjukhus för att rädda 
dennes liv. 
 
Transparens 
 

I vilken utsträckning upplever du att ni erbjuder era deltagare? 

Insikt i ert löpande arbete med planering och genomförande av 
evenemanget 

3 

Möjlighet att vara med och utveckla evenemanget 3 

 
O-Ringen arrangeras på en ny geografisk plats varje år. Det innebär att kommunikation om 
plats och region samt det koncept som är valt med arenor, camping, busstransporter etc. är 
viktigt för deltagarna att ta del av på ett tidigt stadium för att kunna fatta beslut om 
deltagande och val av boende för respektive år. Boström upplever att information om 
kommande års koncept idag kommuniceras i god tid för att möjliggöra för deltagare att ligga 
ett steg före vid t.ex. bokning av boende. En risk kan annars vara att deltagare upptäcker i 
efterhand att man t.ex. valt boende på andra sidan staden jämfört med arenornas placering. 
Möjligheten att vara med och utveckla evenemanget ser Boström som stor och alla åsikter 
som kommer in tas omhand.  
 

Hur behöver O-Ringen arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina 

deltagare? 
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”Kraften av att många hjälper till lite grann är stark, om man vågar lita på den” 

O-Ringens arbete med att erbjuda arenor för gemenskap skulle, enligt Boström, kunna 
utvecklas ytterligare och också inkludera kringaktiviteter utöver det basutbud för O-Ringen 
som nu deltagarna är vana vid. Att kunna överraska med fler möjligheter tror han kan tillföra 
extra värde till den totala upplevelsen. Även kommunikation med deltagare under hela året 
ses som ett område för utveckling. Framförallt lyfter Boström fram att O-Ringen som arrangör 
vill vara mer proaktiv i sin dialog med deltagarna. Ett exempel är att det idag finns en 
mailadress dit deltagare kan maila förslag till utveckling av evenemanget. Boström upplever 
dock att tröskeln ofta är för hög för att använda detta forum. I komplement till denna typ av 
forum ser Boström därför gärna att O-Ringen blir en katalysator som driver på frågor och inte 
bara svarar på inkommande trådar. Det hänger ihop med en vilja att tydligare positionera 
varumärket gentemot deltagarna och att visa tydligare vilka värden evenemanget står för. 
 
En potentiell möjlighet till utveckling av dialog med deltagare som Boström ser är användande 
av en panel. Han ser då möjlighet att använda paneler som en utveckling av de 
deltagarenkäter som redan görs idag. Utifrån enkätresultaten brukar det alltid finnas ett antal 
frågeställningar där organisationen är intresserad av att få mer djuplodande svar för att förstå 
hur deltagarna resonerar. Eftersom dessa svar är svåra att få i enkätform finns en idé om att 
välja ut deltagare ur olika målgrupper, som först besvarat enkäten, och bjuda in dem till 
diskussion i de valda ämnena för att reda ut deltagarnas behov och bolla möjliga lösningar. 
Boström ser detta format som en möjlighet för organisationen att bli mer träffsäker i de 
utvecklingsprojekt man väljer att satsa på, att de ska vara än mer drivna av egentliga 
deltagarbehov. Boström uttrycker en tro på att det tänk där deltagarna är med och bygger 
evenemang likt O-Ringen kommer att utvecklas i framtiden, även om det i dagsläget är svårt 
att veta exakt hur detta kommer se ut. Denna framtidsspaning grundas enligt Boström på att 
organisationen upplever ett så pass stort engagemang och vilja av att vara en del av 
arrangemanget från deltagarnas sida. Han avslutar med att betona vikten av arrangörens tillit 
till deltagarna om samskapande av värde ska kunna ske: ”kraften av att många hjälper till lite 
grann är stark, om man vågar lita på den”. 

4.6 Summering av arrangörernas självskattade tillämpning av förutsättningar 
för samskapande 

Nedan summeras respondenternas kvantitativa svar på frågorna där de genom självskattning 
ombads ange i vilken utsträckning de upplever att de erbjuder sina deltagare de fyra 
förutsättningarna för samskapande enligt DART-modellen.  
 
Tabell 4.1. Summering av arrangörernas självskattning kring användning av förutsättningarna i DART-modellen 

 Vättern- 
rundan 

Göteborgs- 
varvet 

Lidingö-
loppet 

Vasa- 
loppet 

O-Ringen Genomsnitt 

Dialog  3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2,8 

Tillgång 1 1 1 2 1 3 3 4 2 1 1,9 

Riskbedömning 3 3 4 4 3 3 4 4 2 2 3,2 

Transparens 2 2 4 4 1 2 4 4 3 3 2,9 

Totalt 18/32 25/32 17/32 30/32 18/32  
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5. Analys 

I detta avsnitt analyseras studiens empiri i syfte att besvara de tre forskningsfrågorna.  

Genom bearbetning av respondenternas svar har en kategorisering av resultaten växt fram för 
respektive forskningsfråga. Nedan analyseras respektive forskningsfråga med utgångspunkt i 
de teman och insikter som empirin bidragit med, vilka delges visuellt. Syftet med analysen är 
att urskilja eventuella mönster i hur arbetet mot ett högt upplevt kundvärde bedrivs/behöver 
bedrivas samt huruvida arbetssätt och aktiviteter stämmer överens med den teoretiska 
referensramen. 

5.1 Forskningsfråga 1: Hur arbetar arrangörer av idrottsevenemang idag för 
att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare? 

Efter bearbetning och tematisering av respondenternas fria svar kring hur de idag arbetar för 
att främja ett högt upplevt kundvärde kan 12 unika teman för strategier och aktiviteter 
urskiljas. Tre av dessa teman återfinns hos två olika arrangörer, det betyder att de har samma 
gemensamma nämnare och mål men tillvägagångssätten skiljer sig åt. I figur 5.1 nedan finns 
således totalt 15 temarutor redovisade som fördelar sig på mellan två och fyra teman per 
arrangör. Identifierade strategier och aktiviteter finns angivna i respektive temaruta. Temana 
presenteras i par i texten nedan utifrån dess släktskap.    

5.1.1 Kontinuerlig dialog och skapa motivation 

Att ha en kontinuerlig dialog med sina deltagare och att skapa motivation är två teman som 
återfinns både hos Vätternrundan och Lidingöloppet. Båda arrangörer beskriver också hur 
dessa två teman hänger ihop. För att kunna skapa motivation så behövs en kontinuerlig dialog 
och vice versa. De uttrycker också båda två viljan av att innehållet i den dialog som sker ska 
vara relevant för deltagarna. Vätternrundan beskriver konkreta aktiviteter inom dessa två 
teman, såsom deltagande på partnerkvällar för kontinuerlig dialog och nyttjande av bloggare 
för att skapa motivation. Att söka kontinuerlig dialog överensstämmer väl med DART-
modellens förutsättning dialog (Prahalad & Ramaswamy, 2004) varpå denna aktivitet kan 
tolkas som ett aktivt försök till samskapande. Det finns ett tydligt delat ansvar för 
värdeskapandet där arrangören t.ex. befinner sig på en plats för att skapa dialog med 
deltagarna, som då i sin tur måste komma just dit och båda måste ge och ta i dialogen för att 
möjliggöra värdeskapande. I användandet av bloggare däremot finns större likheter med 
värdegenereringsprocessens logik. Grönroos och Voima (2013) beskriver att leverantören i 
leverantörssfären skapar en förutsättning och i detta fall skapar arrangören en blogg. Det är 
sedan fritt för deltagaren att själv välja när hen ska läsa och använda sig av bloggen i syfte att 
skapa värde, då i sin kundsfär helt utan aktiv inblandning av arrangören. 
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En annan motivationsfaktor som beskrivs av Vätternrundan är storytelling. Även 
Göteborgsvarvet beskriver att de medvetet använder storytelling. Det finns dock en 
betydelsefull skillnad mellan dessa två arrangörers språkbruk kring storytelling och de syften 
som beskrivs med aktiviteten. Vätternrundan uttrycker att syftet främst är att skapa 
motivation hos ej anmälda deltagare att anmäla sig. Göteborgsvarvet säger sig å sin sida 
främst vilja satsa på att nå redan anmälda deltagare för att stärka deras engagemang och 
upplevelse av evenemanget genom att berätta relevanta historier. Såsom DART-modellen 
förespråkar är en viktig ingrediens i förutsättningen dialog att hitta relevanta teman inom 
kundens intresseområde (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Både storytelling och bloggar kan 
ses som väl valda och moderna verktyg för att göra just detta. 

5.1.2 Deltagarfokus och differentiering utifrån drivkrafter 

Göteborgsvarvet beskriver storytelling som en aktivitet som syftar till att sätta deltagarna och 
deras berättelser i fokus. På temat deltagarfokus lägger Göteborgsvarvet just stor vikt vid att 
det är deltagarna som vet vad som är värt att berätta och skapa dialog kring och arrangörens 
roll är att hjälpa deltagarna att berätta detta. Det stämmer väl överens med hur 
värdegenereringsprocessen beskriver förhållandet mellan leverantör och kund vid 
värdeskapande (Grönroos & Voima, 2013). Vasaloppet uttrycker också inställningen att det är 
deltagaren som bestämmer vad som är viktigt. De arbetar uttryckligen för att identifiera 
individers drivkrafter till att delta i evenemanget och sedan medvetet kommunicera 
budskapet om evenemanget på ett sätt som möter dessa drivkrafter. Detta synsätt stämmer 
väl ihop med servicelogikens tes 3 om att kunden är värdeskaparen och den som därmed avgör 
vilka förutsättningar den vill ha för att skapa värde (Grönroos & Ravald, 2011).  

5.1.3 Gemenskap och upplevelsefokus 

O-Ringen beskriver att de som arrangör arbetar för att tillhandahålla mötesplatser där 
deltagarna själva kan skapa upplevelsen av gemenskap. Detta går i linje med servicelogikens 
tes 4 (Grönroos & Ravald, 2011). Kopplat till värdegenereringsprocessen kan denna strategi 
anses vara ett exempel på hur leverantören skapar förutsättningar i leverantörssfären och 
sedan låter kunderna skapa värdet i kundsfären (Grönroos & Voima, 2013). Arrangören söker 
ingen aktiv roll i värdeskapandet eller tillträde till en gemensam sfär eftersom det värde som 
deltagarna söker fås främst via den sociala samvaron med andra deltagare. 
 
Även för Göteborgsvarvet är gemenskap ett identifierat tema, dock med mer fokus på 
samskapande av värde genom att involvera deltagare i arrangörens genomförande av 
evenemanget. Att ge deltagarna tillgång till Göteborgsvarvets instagram-konto, låta 
deltagande ungdomar agera speakers och deltagare designa medaljer är tre aktiviteter som 
bär drag av samdesign (OHern & Rindfleisch, 2010). Ett mindre antal deltagare ges möjlighet 
att styra över innehåll och utformning inom en sluten miljö. Som OHern och Rindfleisch (2010) 
beskriver kan detta vara ett bra sätt att involvera kunder utan en alltför stor ansträngning och 
samtidigt behålla kontrollen. I Göteborgsvarvets fall behålls kontrollen över övningarna i de 
tre exemplen ovan genom att möjligheten finns att ta bort olämpliga bilder som publiceras, 
att ha kontinuerlig uppsikt över den tillfälliga speakern och att säkerställa att alla designförslag 
håller bra kvalitet. 
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Upplevelsefokus är en annan framträdande strategi hos Göteborgsvarvet som har ordet 
folkfest som måtto. Att iscensätta aktiviteter som skapar en känsla av folkfest innebär ofta 
någon form av interaktion mellan deltagare och någon intern eller extern part i 
arrangörsledet, såsom t.ex. när musikgrupper sjunger och spelar längst med banan. Således 
ligger DART-modellens förutsättning tillgång (Prahalad & Ramaswamy, 2004) nära till hands. 
Deltagarna ges både tillgång till upplevelser (t.ex. musik) utan att äga produkter och tillgång 
till en specifik livsstil (folkfest) när de deltar i evenemanget.  

5.1.4 Totalupplevelse och funktionärskraft 

Vasaloppets strategi att skapa helhetsupplevelser tillsammans med partners och bygden runt 
Mora är en strategi som överensstämmer med premiss 6 i SDL som menar att värde alltid 
skapas i symbios mellan kund, leverantör och andra intressenter (Vargo & Lusch, 2016). 
Vasaloppet trycker starkt på vikten av andra intressenters inblandning för att deras deltagare 
ska få en lyckad totalupplevelse. Alla möten och erfarenheter från Vasaloppsveckan i Mora 
utgör således den sammanlagda bedömningen av upplevelsen. En annan viktig ingrediens som 
lyfts fram av Vasaloppet är funktionärernas betydelse för att deltagarna ska orka genomföra 
loppen. Att bidra med stöttning och peppning under loppen är en aktiv handling som kräver 
starkt engagemang från funktionärerna, ett exempel på samskapande av värde. Denna 
aktivitet skulle kunna vara ett uttryck för att en gemensam plattform för samskapande av 
värde etablerats och används enligt värdegenereringsprocessen (Grönroos & Voima, 2013). 
Till plattformen, den gemensamma sfären, blir då funktionärerna inbjudna av deltagarna och 
därmed skapas möjlighet för dem att tillföra den stöttning som krävs för att deltagarna ska 
orka hela vägen i mål och genom målgången skapa kundvärde.  

5.1.5 Målgångsfokus och skapa möjligheter 

Vasaloppet är ensamt bland arrangörerna att ange att de aktivt arbetar för att målgången (i 
Mora) ska etsa sig fast på näthinnan hos deltagarna. Ur ett SL-perspektiv kan detta relateras 
till förhållandet mellan tes 3 och 4 (Grönroos & Ravald, 2011). Arrangören bidrar genom att 
före, under och efter evenemanget skapa förutsättningar och bygga upp förväntningar. 
Deltagaren förverkligar sedan värdeskapandet när de når målet i Mora på egen hand. Det 
samarbete som sker med Volvo där deltagarna filmas vid målgång och sedan får tillgång till sin 
egen film kan ses som ett exempel på värdeskapande i den gemensamma sfären i 
värdegenereringsprocessen (Grönroos & Voima, 2013). Leverantören, och i detta fall även 
dess externa part, bjuds av kunden in i processen för värdeskapande eftersom de anses kunna 
bidra med något kunderna i detta fall behöver för att skapa värde: tillgång till en bra kamera 
och någon som kan filma och redigera. Utifrån ett samskapande-perspektiv kan just denna 
aktivitet ses som ett uttryck för att tillgång till upplevelser utan att äga produkter är värdefullt 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004). En bra kamera för att få sin efterlängtade målgång filmad 
och upplevelsen professionellt förevigad är något som få deltagare har med sig själva. 
 
En uttalad strategi hos O-Ringen är att som arrangör skapa möjligheter för deltagarna att få 
sina behov av gemenskap tillfredsställda. Det är möjliggörandet som O-Ringen ser som sin 
viktigaste roll som arrangör, snarare än att göra anspråk på ett aktivt samskapande. I praktiken 
kan det handla om att i planeringen av evenemanget möjliggöra för en familj att anpassa sina 
starttider så att de får ihop sin dag, snarare än att arrangören söker interaktion med familjen 
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på plats. Detta resonemang går i linje med SL:s tes 4 att leverantören bara kan erbjuda 
förutsättningar för värdeskapande som sedan sker i kundens processer (Grönroos & Ravald, 
2011). I detta fall är processen familjens logistikplanering för en tävlingsdag. 

5.1.6 Social hållbarhet och proaktivitet 

Även om flera arrangörer nämner att de har ett socialt engagemang så är temat allra mest 
framträdande hos Lidingöloppet. De anger det sociala engagemanget för utsatta och 
sjukdomsdrabbade samhällsgrupper som en tydlig profil för evenemanget. Denna profil har 
också ett tydligt inslag av externa samarbetspartners. I exemplet Rosa bandet-loppet fyller 
den externa parten Cancerfonden ett syfte i att förstärka deltagarnas upplevelse av att bidra 
till ”något större” än bara det egna deltagandet i loppet. Enligt värdegenereringsprocessen 
kan detta ses som att potentiellt bruksvärde (en möjlighet att bidra till välgörande ändamål) 
har skapats i leverantörssfären (Grönroos & Voima, 2013). I den gemensamma sfären kan 
sedan arrangören och deltagaren mötas under evenemanget och tillsammans skapa värdet 
(genom officiella ceremonier där det välgörande ändamålet uppmärksammas). Dessutom kan 
bruksvärde skapas i kundsfären genom deltagarens egna upplevelser under loppet samt 
genom socialt värdeskapande tillsammans med vänner och familj i berättelser och 
erfarenhetsutbyte efter loppet. 
 
Flera av de aktiviteter som beskrivs av Göteborgsvarvet kan kategoriseras in i temat 
proaktivitet. Deltagare involveras tidigt i utvecklingsprocesser för att bidra med värdefull input 
innan nya lösningar och produkter skapas. Detta kan se som ett exempel på bidragande co-
creation där en viktig parameter just är att involvera fokusgrupper eller andra mindre 
kundkonstellationer på ett tidigt stadium (OHern & Rindfleisch, 2010). Vilket är precis vad 
Göteborgsvarvet gör. Proaktiviteten består också i att denna arrangör valt att enbart 
kommunicera via kommunikatörer och inte via en traditionell kundservice. Utifrån 
värdegenereringsprocessen kan detta val ses som att arrangören söker tillgång till en 
gemensam plattform för värdeskapande där mötet mellan deltagare och arrangör blir så 
personligt och speciellt att det skapar värde (Grönroos & Voima, 2013). Utifrån DART-
modellens förutsättning dialog kan detta tjäna som ett exempel på ett användarvänligt forum 
där dialog kan föras i ämnen som intresserar båda parter (Prahalad & Ramaswamy, 2004). 
  

5.2 Forskningsfråga 2: I vilken utsträckning tillför arrangörer av idrotts-
evenemang förutsättningar för samskapande av kundvärde tillsammans med 
sina deltagare? 
 
I analysen av forskningsfråga 1 ovan (avsnitt 5.1) ges redan flera exempel på hur samskapande 
av kundvärde sker. I figur 5.2 presenteras en visuell överblick över respondenternas 
fördjupade svar på de frågor som ställdes med direkt koppling till DART-modellens fyra 
förutsättningar för samskapande av kundvärde. De är uppdelade per förutsättning samt per 
arrangör. Nedan ges en sammanfattande analys av förekomsten av respektive förutsättning i 
relation till den teoretiska referensramen. 
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5.2.1 Dialog 

De två ställda frågorna kring förekomsten av dialog fick i genomsnitt 2,8 av 4. Vasaloppet 
ansåg sig erbjuda användarvänliga forum för ömsesidigt givande dialog i högst utsträckning 
och Lidingöloppet i lägst utsträckning. Ett utmärkande resonemang kring forum för dialog 
fördes av O-Ringen. För en stor grupp inbitna orienterare ses tillgången på relevanta forum 
som stor men för de deltagare som inte primärt lever i en orienteringskultur är dessa forum 
mer svårtillgängliga. Vätternrundans strategi för att välja forum för dialog sticker också ut. De 
vill föra dialog i alla forum som attraherar människor som gillar utmaningar istället för att 
begränsa sig till forum för cyklister. Som Prahalad & Ramaswamy (2004) poängterar så 
behöver de ämnen som tas upp i de gemensamma forumen vara av intresse för båda parter. 
Detta resonemang kan appliceras på hur O-Ringen ser en differentiering i sina deltagares 
upplevelse av tillgång till relevanta kanaler. De ämnen som diskuteras i de valda kanalerna för 
inbitna orienterare är troligtvis inte av tillräckligt stort intresse för mer ovana deltagare. På 
motsatt sätt kan Vätternrundan istället nå en bredare publik än enbart cyklister genom att 
välja att initiera dialog i ämnen med mer övergripande intresse och i andra typer av forum. 
 

5.2.2 Tillgång 

Tillgång var den förutsättning som enligt respondenterna skapas i lägst grad av de fyra 
förutsättningarna i DART-modellen med genomsnittet 1,9. Vasaloppet var den arrangör som 
stack ut ifrån mängden och angav 3 respektive 4 på frågorna om tillgång. De framhäver vikten 
av att paketera sin upplevelse eftersom det ger deltagaren tillgång till produkter de inte äger, 
såsom boende och transportmedel. Utifrån denna bredare tolkning så visar Vasaloppet att 
värde kan skapas även genom att ge tillgång till kringprodukter runt evenemanget utan att 
äga dessa. Prahalad och Ramaswamy (2004) ger stöd för detta synsätt eftersom de inte sätter 
någon begränsning i vilken typ av produkter tillgången ges till eller i vilka situationer 
förutsättningen ska skapas.  
 
I fråga om tillgång till en specifik livsstil så angav alla tre respondenter som ingår i En Svensk 
Klassiker (Vasaloppet, Lidingöloppet och Vätternrundan) att en hälsosam livsstil, glädje och 
gemenskap är något de tillsammans vill förmedla och ge tillgång till för de deltagare som 
genomför En Svensk Klassiker. En parallell kan här dras till den svenska idrottsrörelsens 
grundläggande värderingar som just är glädje, tävling, gemenskap och utveckling (Faskunger 
& Sjöblom, 2017). Även om de två övriga arrangörerna O-Ringen och Göteborgsvarvet inte 
uttryckligen upplever att de bidrar till en specifik livsstil så är det dessa två arrangörer som 
explicit uttrycker att de vill bidra till gemenskap och beskriver strategier och aktiviteter för att 
skapa detta värde. De fem arrangörerna förenas alltså i en vilja att skapa förutsättningar för 
att deltagarna ska uppleva gemenskap, en värdering som är grundläggande för hela den 
svenska idrottsrörelsen. 
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5.2.3 Riskbedömning 

Riskbedömning var en förutsättning som arrangörerna ansåg sig erbjuda i stor utsträckning, i 
genomsnitt 3,2 av 4. Många resonemang handlade om att redovisning av risker har blivit en 
del av den objektiva kommunikationen med deltagare innan evenemanget. Att lyfta fram vad 
som hänt tidigare deltagare i olyckor och hur de mår idag ser bl.a. Vätternrundan som en viktig 
uppgift i en objektiv redovisning av riskerna. Arrangörernas svar stämmer väl överens med det 
resonemanget kring att risker ska finnas väl synliga för deltagaren så att egna val kring 
deltagande kan fattas (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Vasaloppets filmer om köldrisker på 
vintern och utbildning i cykelvett i skogen på sommaren är exempel på detta tänk. En 
anledning till att arrangörerna anser det naturligt att dela med sig av risker kan finnas i 
idrottens specifika kontext. I premiss 10 i SVF beskrivs hur alla samskapande aktörers uppgift 
är att sammanföra resurser från sina respektive nätverk (Woratschek et al, 2014). I detta fall 
kan de resurser som åsyftas vara arrangörens kunskap om risker med tävlingen. Detta kan då 
inom idrottens organisationer ses som ett naturligt beteende i högre grad än hos ett företag i 
en annan bransch. Där kan det istället finnas en tradition av att undanhålla information, såsom 
tidigare beskrivits (Prahalad & Ramaswamy, 2004). Inom idrotten finns de grundläggande 
värderingarna om glädje, välmående, tävling och gemenskap att upprätthålla och information 
om risker kan således tolkas som en del av tävlingsreglerna (Faskunger & Sjöblom, 2017). 
 

5.2.4 Transparens 

Att som arrangör vara transparent med hur organisationen arbetar och ge deltagarna 
möjligheter att påverka planering och genomförande av evenemangen är en förutsättning 
som fått i genomsnitt 2,9. Två av arrangörerna har gett full poäng (Vasaloppet och 
Göteborgsvarvet). Vasaloppet poängterar att det är viktigt i deras situation att vara 
transparenta och tydliga med vad aktiebolaget respektive föreningen arbetar med och varför. 
Som Prahalad och Ramaswamy (2004) beskriver så handlar transparens mycket om att genom 
insikt skapa trygghet, precis så som Vasaloppet resonerar att denna tydlighet gör. Att O-
Ringen behöver vara transparenta kring varje års koncept för att inge trygghet och möjlighet 
för deltagare att planera kan också tolkas som ett sätt att vara aktiv i leverantörssfären 
(Grönroos & Voima, 2013). Aktiviteten skapar förutsättningar för trygghet och planering så att 
deltagarna i kundsfären kan välja ett boende i tid och övertala sin familj att åka på O-Ringen. 
Att ge deltagare möjligheten att påverka evenemanget upplever flera att de gör idag men 
samtliga ser möjligheter att göra det mer, annorlunda och bättre (mer om detta i 5.3).  
 

5.2.5 Analys av arrangörernas självskattade tillämpning av förutsättningar för 
samskapande 

När arrangörernas självskattning kring användning av förutsättningarna för samskapande 
summeras (se tabell 4.1) kan konstateras att riskbedömning är den förutsättning som får det 
högst genomsnittliga självskattade värdet (3,2 av 4). Detta till trots har denna förutsättning 
kommenterats sparsmakat av arrangörerna och de flesta kommentarer handlar om att detta 
upplevs som en hygienfaktor som är absolut nödvändig idag. Dialog och transparens får 2,8 
respektive 2,9 (av 4) i självskattat värde. Dialog är den av de fyra undersökta förutsättningarna 
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som gett flest kommentarer med störst bredd. Tillgång är den förutsättning som genererat 
det lägsta uppskattade värdet (1,9 av 4). Utifrån respondenternas svar kring denna 
förutsättning kan tydas att det för flera av respondenterna inte upplevs som relevant för deras 
organisation att tänka på och arbeta utifrån.  
 
I summeringen av arrangörernas självskattade tillämpning av förutsättningarna i DART-
modellen för samskapande (se tabell 4.1) står klart att Vasaloppet (30/32) och 
Göteborgsvarvet (25/32) är de två arrangörer som utrycker att de använder sig av de 
undersökta förutsättningarna i högst utsträckning. Exempelvis har båda arrangörerna gett 
riskbedömning respektive transparens full poäng. I sina svar ger de också uttryck för att dessa 
två förutsättningar går hand i hand. Transparens kring evenemangets genomförande skapar 
en trygghet för deltagarna och därigenom möjlighet att göra en ordentlig individuell 
riskbedömning. Tydliga kopplingar görs även mellan förutsättningarna dialog och transparens 
av samtliga arrangörer. De olika kanalerna för dialog är ofta till för att ge deltagarna möjlighet 
att påverka evenemanget (transparens). Kopplingarna mellan olika förutsättningar och hur de 
lyfter varandra går helt i linje med hur DART-modellen är tänkt att fungera. Prahalad och 
Ramaswamy (2004) beskriver just att samskapandet blir som starkast när flera förutsättningar 
finns på plats samtidigt. 
 

5.3 Forskningsfråga 3: Hur upplever arrangörer av idrottsevenemang att de i 
framtiden behöver arbeta för att fortsätta främja ett högt upplevt kundvärde 
hos sina deltagare? 

Respondenterna fick under intervjuerna svara på den direkta frågan om vad de anser att de 
behöver förbättra för att främja ett högt upplevt kundvärde i framtiden. Därtill har också en 
del andra förslag på framtida aktiviteter och strategier framkommit i svar på andra 
intervjufrågor. Samtliga identifierade aktiviteter och strategier relaterade till framtiden har 
bearbetats och tematiserats. Genom detta arbete framträder tre identifierade områden för 
förbättring: möjligheter till utökad/differentierad dialog med deltagarna, idéer kring 
värdeskapande samarbeten och vikten av att beakta ett socialt ansvar samt förslag på hur 
förbättringar i evenemangens utformning kan skapa förutsättningar för ett högt upplevt 
kundvärde. Analys av de identifierade områdena med tillhörande aktiviteter och strategier 
presenteras område för område nedan.  
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5.3.1 Dialog med deltagarna 

 

Figur 5.3. Hur arrangörer anser att de behöver arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde. 
Identifierat område: dialog med deltagarna. 

En stor andel av de tankar kring förbättringsmöjligheter som respondenterna delgav handlar 
om att utveckla dialogen med deltagarna, just likt förutsättningen dialog i DART-modellen 
förespråkar (Prahalad & Ramaswamy, 2004). De som idag inte använder 
referensgrupper/paneler uttrycker en vilja av att arbeta på det sättet. Ett exempel är hur O-
Ringen önskar utveckla de enkäter som idag skickas till deltagare till att för en mindre grupp 
deltagare skapa ett forum för fortsatt dialog kring specifika utvecklingsfrågor. Detta sätt att 
arbeta stämmer överens med den typ av co-creation som benämns samdesign och innebär att 
kunden styr dialogen men företaget har valt en sluten miljö där frågorna för dialogen är 
förutbestämda (OHern & Rindfleisch, 2010). Detta kan relateras till hur förutsättningen dialog, 
för att borga för samskapande av värde, måste behandla ämnen som är intressanta för båda 
parter (Prahalad & Ramaswamy, 2004). I den slutna miljön, med av arrangören valda 
utvecklingsfrågor, kan det finnas en risk att dialogen inte upplevs som tillräckligt stimulerande 
för deltagarna. Den arrangör, Göteborgsvarvet, som redan arbetar med fokusgrupper önskar 
utveckla den geografiska spridningen på de som deltar i grupperna. I enlighet med 
förutsättningen transparens kan en sådan förbättring anses tillmötesgå behovet att fler 
deltagare får vara med och utveckla evenemanget genom att få insyn i arrangörens arbete 
(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Fokusgrupperna kan också anses vara ett exempel på hur en 
gemensam plattform för värdeskapande har etablerats (Grönroos & Voima, 2013). 

Flera arrangörer anger en önskan om att arbeta mer proaktivt i sina dialoger med deltagare. 
Exempelvis ser Vätternrundan möjlighet att arbeta mer spontant i dialogen med deltagare, en 
tanke eller idé behöver inte vara färdigtänk från arrangörens sida innan den når deltagaren. 
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Detta typ av agerande kan anses motsvara bidragande co-creation där just involvering i ett 
tidigt skede är viktigt (OHern & Rindfleisch, 2010). Dock är miljön sluten och aktiviteten styrs 
fortfarande av företaget. Detta är ett exempel på det traditionella sättet att arbeta med 
samskapande snarare än det mer öppna arbetssättet som förutspås blir nästa steg inom 
området co-creation (OHern & Rindfleisch, 2010). 

5.3.2 Samarbeten och socialt ansvar 

 

Figur 5.4. Hur arrangör anser att de behöver arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde. 
Identifierat område: samarbeten och socialt ansvar 

Det andra identifierade temat för arrangörernas uppfattning av vad framtiden kräver handlar 
om ett ökat behov av samarbeten och att arbeta aktivt med sitt sociala ansvar. Lidingöloppet 
är den utav de undersökta arrangörerna som har den tydligaste profilen mot socialt ansvar. 
De ser även vidare möjligheter till att påverka samhällsdebatten genom att använda sitt 
varumärke för att synliggöra de positiva värdena i idrotten och därmed påverka makthavare 
och politiker att uppmärksamma sociala frågor och perspektiv, t.ex. utsatta samhällsgruppers 
behov. Detta kan ses som en indikation på att det krävs en symbios mellan kunder, leverantör 
och externa parter för att skapa värde, likt SDL premiss 6 (Vargo & Lusch, 2016). O-Ringen 
uttrycker också en önskan om att tydliggöra de värden som evenemanget står för, men i första 
hand riktat mot deltagarna istället för samhället. Att gentemot deltagarna visa vad 
evenemanget står för kan ses som en aktivitet som genomförs i leverantörssfären utifrån 
värdegenereringsprocessen (Grönroos & Voima, 2013). Detta blir då ett led i önskan om att 
deltagarna i kundsfären ska kunna skapa värde för sig själva genom att välja att delta i ett 
evenemang med liknande grundvärderingar som deras personliga. 

Att söka samarbeten som ger deltagarna ökad flexibilitet anger Lidingöloppet som ett möjligt 
nästa utvecklingssteg. Det kan handla om att vara mer flexibel i de former som används när 
deltagarna seedar sig till olika startgrupper. Denna önskan kan ses som ett exempel på hur 
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arrangörens val av ett nytt arbetssätt, som sker i leverantörssfären, påverkar deltagarna på så 
vis att det möjliggör för dem att senare skapa värde i kundsfären (Grönroos & Voima, 2013). I 
detta fall genom att en ny lösning kring seedning skulle kunna upplevas så positiv att den tillför 
extra värde till den totala upplevelsen av att delta i evenemanget. 

5.3.3 Evenemangens utformning 

 

Figur 5.5. Hur arrangörer anser att de behöver arbeta i framtiden för att främja ett högt upplevt kundvärde. 
Identifierat område: evenemangens utformning. 

Evenemangens utformning har identifierats som ett tredje tema för de förbättringsförslag som 
arrangörerna framför. Flera aktörer berör under intervjuerna att det finns en stark tradition 
kring deras evenemang och att de samtidigt ser ett behov av nyskapande för att behålla 
attraktiviteten som evenemang. Balansen mellan dessa två framför Vätternrundan som ett 
viktigt fokusområde för framtiden. Vätternrundan, Göteborgsvarvet och O-Ringen ser alla ett 
behov att överraskningsmoment i sina evenemang. Detta går helt i linje med teorin kring att 
kunder vid konsumtion av upplevelser, såsom idrottsevenemang, söker ett hedoniskt värde 
som handlar om spänning, lekfullhet och överraskningsmoment (Jiang & Wang, 2006; 
Poulsson & Kale, 2004).  

Att ge deltagare större möjlighet att forma sin upplevelse och påverka evenemangets 
utveckling är en övergripande reflektion från respondenterna. Arrangörernas önskan om att 
släppa in deltagarna mer i evenemangens utformning kan relateras till framtidsspaningen om 
att företag behöver släppa kontrollen mer, låta kunderna styra utvecklingen och gå mer åt den 
typ av co-creation som benämns samarbete (OHern & Rindfleisch, 2010). Ingen av 
arrangörerna delger dock strategier och aktiviteter som verkligen lever upp till den nivå av co-
creation som OHern och Rindfleisch kallar samarbete. På samma tema poängterar O-Ringen 
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att det som krävs för att släppa kontrollen och involvera deltagarna i evenemangets 
utformning på riktigt är en tillit till deras förmåga att bidra. 

5.3.4 Sammanfattande analys kring forskningsfråga 3 

Generellt handlar många utvecklingsförslag, inom alla de tre identifierade områdena, om att 
göra mer av sådant man idag, i större eller mindre omfattning, redan gör. Att hitta rätt forum, 
att hitta rätt sätt att kommunicera, att ge deltagarna fler valmöjligheter, att hitta fler sätt att 
nyttja arenor, att hitta rätt sätt att involvera och att hitta rätt sätt att lyssna. Likt Grönroos och 
Voima (2013) kan detta ses som ett uttryck för att arrangörerna, för att i framtiden kunna 
fortsätta bidra till ett högt upplevt kundvärde, är nyfikna och vill identifiera vilka 
förutsättningar som är de rätta att tillföra i leverantörssfären för att kunderna ska kunna skapa 
värdet i kundsfären. Utifrån servicelogiken så är det bara kunderna som sitter inne på dessa 
svar (Grönroos & Ravald, 2011). Således borde deltagarna tillfrågas i än större utsträckning för 
att nå träffsäkerhet i de förbättringar som genomförs. 

5.4  Helhetsbild av analysen 

I figur 5.6 nedan vävs insikterna från ovanstående analys av respektive forskningsfråga ihop 
till en helhetsbild av hur arrangörerna arbetar och vill arbeta i framtiden för att främja ett högt 
upplevt kundvärde, kopplat till den teoretiska referensramen. Utgångspunkt i figuren är 
värdegenereringsprocessen av Grönroos och Voima (2013). Figuren visar de 12 teman som 
har identifierats som resurser som tillförs av arrangörerna i leverantörssfären. Vidare visar 
figuren att arrangörerna erbjuder möjligheter för samskapande i den gemensamma sfären 
genom att tillhandhålla forum för dialog, möjligheter till personlig riskbedömning samt arbetar 
för att deltagarna ska uppleva transparens kring verksamheten och möjligheter att påverka 
evenemangens utformning. Dessutom erbjuds i viss utsträckning tillgång till en specifik livsstil. 
Dessa förutsättningar för samskapande utgår från DART-modellen av Prahalad och 
Ramaswamy (2004). Utifrån OHern och Rindfleisch (2010) kategorisering av samskapande 
visar figuren att bidragande och samdesign är de kategorier som används idag. Inför framtiden 
önskar arrangörerna utveckla och förbättra sitt bidrag i leverantörssfären inom tre olika 
områden: dialog med deltagarna, samarbeten och socialt ansvar samt evenemangens 
utformning. Inom den gemensamma sfären är ökade möjligheter till dialog i relevanta forum 
identifierat som förbättringsområde liksom att låta deltagarna styra utvecklingen mer fritt 
genom samskapandeformen samarbete. De strategier och aktiviteter som görs idag och som 
behövs inför framtiden syftar alla till att ge kunderna möjlighet att i kundsfären skapa 
kundvärde som bygger på idrottens grundläggande värderingar glädje, tävling, gemenskap och 
utveckling. 
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Figur 5.6. Helhetsbild av analysen. Studiens empiri kopplat till den teoretiska referensramen. Författarens design. 
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6. Slutsatser  

I detta avsnitt summeras studiens viktigaste resultat kopplade till dess syfte. 

Studiens syfte har varit att uppnå ökad förståelse för kundvärdeskapande inom 
idrottsevenemang genom att undersöka hur arrangörer arbetar idag och vill arbeta i framtiden 
för att främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare. Syftet anses ha blivit uppfyllt då 
studiens tre forskningsfrågor besvarats. En helhetsbild av forskningsfrågornas svar i relation 
till det teoretiska ramverket ges i avsnitt 5.4 och figur 5.6. 

Forskningsfråga 1: Hur arbetar arrangörer av idrottsevenemang idag för att främja ett högt 
upplevt kundvärde hos sina deltagare?  
 
Strategier och aktiviteter inom 12 teman har identifierats varav tre av dessa teman återfinns 
hos två av arrangörerna, om än med differentierat innehåll. Identifierade teman är: 
 
Tabell 6.1. Identifierade teman för värdeskapande. Teman i fet stil har angetts av två arrangörer.  
 

 
De identifierade strategierna och aktiviteterna för värdeskapande inom idrottsevenemang 
visar sammanfattningsvis att deltagaren ges en mycket aktiv roll i värdeskapandet. Vissa 
arrangörer arbetar tydligare med att skapa förutsättningar för att deltagaren själv och i grupp 
med andra deltagare ska skapa värdet utifrån givna förutsättningar och andra arrangörer mer 
aktivt för att själva vara delaktiga i samskapande av kundvärde. Alla arrangörer använder sig 
dock av element av båda dessa synsätt på hur värde skapas.   
 
Forskningsfråga 2: I vilken utsträckning tillför arrangörer av idrottsevenemang 
förutsättningar för samskapande av kundvärde tillsammans med sina deltagare?  
 

• Att erbjuda en uppsättning forum och kanaler för dialog upplever samtliga arrangörer 
att de gör. Det finns en utmaning i att hitta relevanta forum för dialog och att hitta 
ämnen att bygga dialogen kring som intresserar olika målgrupper bland deltagarna. 

• Att erbjuda tillgång till upplevelser utan att äga produkter är enbart prioriterat av 
Vasaloppet som i sin tur ser stor potential i paketering av sådana upplevelser.  
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• Att erbjuda tillgång till en aktiv hälsosam livsstil som bygger på gemenskap anser de 
tre evenemangen som ingår i En Svensk Klassiker är viktigt.  

• Att erbjuda deltagarna möjlighet till egen riskbedömning är en självklarhet för samtliga 
arrangörer. Möjligen hör detta ihop med den idrottsliga kontexten de verkar i där ”fair 
play” är en viktig ingrediens. 

• Att erbjuda transparens kring arrangörens eget arbete används som strategi för att 
skapa trygghet internt och externt i organisationen. 

• Att erbjuda transparens genom att ge deltagarna möjligheter att påverka 
evenemangets utveckling anser samtliga arrangörer att de gör idag, om än reaktivt 
som ett resultat av händelser under evenemangen. Det finns en önskan att öka 
proaktiviteten och förekomma problem och utmaningar. 

 
Forskningsfråga 3: Hur upplever arrangörer av idrottsevenemang att de i framtiden behöver 
arbeta för att fortsätta främja ett högt upplevt kundvärde hos sina deltagare?  
 
Tre områden för utveckling och förbättring har identifierats:  

• Utökad/differentierad dialog med deltagarna. En vilja finns att antingen göra mer av 
det man gör idag eller att differentiera det man gör/hitta effektivare sätt att arbeta 
med dialog och kommunikation året runt i olika forum. 

• Samarbeten och socialt ansvar. Tankar finns både om att förtydliga idrottens värden 
för att påverka samhället och att förtydliga evenemangets värderingar för att 
positionera sig gentemot deltagarna. Fokus i utveckling av samarbeten handlar om 
mer flexibla lösningar och nyttjande av befintliga samarbeten. 

• Evenemangens utformning. En ständig utmaning att hantera är att hitta balans mellan 
nyheter/överraskningar och evenemangens tradition. Det finns tendenser hos flera 
arrangörer att vilja involvera deltagarna i utformningen av evenemangen på ett sätt 
som mer utgår ifrån deltagarnas idéer än att vara drivet av arrangörens val av 
utvecklingsfrågor.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de fem arrangörerna alla har olika ingångsvärden och 
prioriterade strategier och aktiviteter men förenas i en vilja att skapa förutsättningar för att 
deltagarna ska uppleva glädje, tävling, gemenskap och utveckling, värderingar som är 
grundläggande för hela den svenska idrottsrörelsen. 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt knyts hela undersökningen ihop genom att resultat, slutsatser och metodval 
diskuteras samt förslag på fortsatt forskning ges. 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Att sätta kunderna i centrum är den centrala värderingen i Hörnstensmodellen och även 
kärnan inom kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Genom denna undersökning av 
hur arrangörer av idrottsevenemang anser att de kan, vill och behöver bidra till att kundvärde 
skapas inom deras evenemang har jag fått bekräftelse på att detta är en värdering som 
genomsyrar även idrottsbranschens större organisationer. Det finns en stark vilja att involvera 
kunden, deltagaren, i både planering och genomförande av evenemangen. Detta görs ömsom 
genom att kratta och tillhandahålla olika möjligheter för deltagaren att själv skapa värde, vilket 
bär likheter med servicelogik och värdegenereringsprocessen (Grönroos & Ravald, 2011; 
Grönroos & Voima, 2013). Det görs också ömsom genom att skapa situationer där 
samskapande av värde sker, likt DART-modellen och service-dominant logik (Prahalad & 
Ramaswamy, 2004; Vargo & Lusch, 2004).  
 
Även om arrangörerna verkligen ser deltagarnas upplevelse som viktig och central så är det 
fortfarande en bit kvar till att man kan hävda att ett samarbete kring utveckling av 
evenemangen sker likt OHern & Rindfleisch (2010) typologi över samskapande. Om man som 
arrangör önskar nå dit, vilket i sig inte är självklart att man vill, behöver man släppa mer 
kontroll till deltagarna och våga lita på dem. Idag ges stora möjligheter att påverka 
evenemangens utformning, men det är fortfarande primärt på arrangörernas villkor som det 
görs. Flera arrangörer uttrycker idag önskan om att jobba mer proaktivt och involvera 
deltagarna i än högre grad. Dock finns kontrollen över vilka frågor deltagarna ges tillträde till 
fortfarande hos arrangören. För att uppnå samarbete ska deltagarna istället tillåtas att styra 
utformningen av samarbetet (OHern & Rindfleisch, 2010). För idrottsevenemang skulle detta 
t.ex. kunna handla om att låta deltagare helt på egen hand välja utformning av ett eget lopp 
inom arrangörens paraply eller kanske designa de kringprodukter som kommer med ett 
evenemang, såsom campingplatser eller avslutningsfester. 
 
Med tanke på att tidigare studier kring kundvärdeskapande inom idrottsevenemang är få kan  
den här studiens främsta bidrag till akademin anses vara att ha öppnat en dörr för fortsatt 
forskning i ämnet (se bl.a. förslag i avsnitt 7.3 nedan).  För medverkande arrangörer kan 
resultat och analys ge en ögonblicksbild av hur de och övriga stora aktörer idag arbetar och 
därutifrån idéer till förbättringar. För andra arrangörer, små och stora, kan resultaten ge 
inspiration inför arbete mot fler och nöjdare deltagare. 
 
Studiens resultat visar på att varje arrangörs uppsättning av identifierade teman för att främja 
ett högt upplevt kundvärde är unik. Att de alla arbetar på varierande sätt trots samma 
branschtillhörighet är föga anmärkningsvärt och inget som är unikt för idrottsbranschen. Det 
är dock tänkvärt att även om organisationer delar många grundläggande förutsättningar inom 
en bransch eller ett område så är det vad som differentierar organisationen från de övriga i 
samma bransch som ofta skapar ett högt kundvärde. Ett exempel är hur Vasaloppet har 
utvecklat sitt arbete tillsammans med den lokala bygden, en koppling som identifierar 
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evenemanget och är unik, eftersom detta var efterfrågat av deltagarna. Denna tanke styrks av 
innehållet i ramverket Sport Value Framework som betonar vikten av att granska just 
idrottsevenemang utifrån dess specifika kontext (Woratschek, Horbel & Popp, 2014). Ett annat 
exempel på att värdeskapande inom idrott har speciella förutsättningar är den betydande 
insatsen som görs av ideella krafter i dessa evenemang. Att lägga vikt vid mötet mellan 
funktionär och deltagare är följaktligen också en strategi som lyfts fram av arrangörerna som 
en central aktivitet i det gemensamma värdeskapandet mellan deltagare och arrangör.  
 
Tillgång var den förutsättning för gemensamt värdeskapande som av arrangörerna upplevdes 
som använd och tillämpbar i lägst utsträckning. Med undantag för Vasaloppet var det snarare 
så att arrangörerna upplevde denna förutsättning som knappt relevant. Tre av fem arrangörer 
upplever inte att de erbjuder eller ämnar erbjuda sina deltagare tillgång till en specifik livsstil 
mer än delvis. Detta är ett spännande resultat med tanke på att det finns anledning att tro att 
många deltagare, och icke deltagare för den delen, förknippar dessa stora idrottsevenemang 
med just en specifik livsstil. Ofta en aktiv och hälsosam sådan. Om detta då inte är en 
medveten strategi från arrangörerna och vi förutsätter att deltagaren upplever detta som 
något positivt så kan det innebära att kundvärde skapas i kundsfären utan att arrangören har 
ämnat att skapa förutsättningar för detta värdeskapande i leverantörssfären.  En anledning till 
att arrangörerna upplever tillgång som en svårgripbar förutsättning, vilket jag själv till viss del 
också gör, är att det till att börja med är en svår definitionsfråga vem som har möjlighet att 
erbjuda tillgång till något så abstrakt som en livsstil. Kritik mot att begreppet tillgång till en 
specifik livsstil kräver teoretisering på en hög abstrakt nivå kan således riktas mot Prahalad 
och Ramaswamy och DART-modellen. Trots utmaningen med förutsättningen tillgång i DART-
modellen för samskapande av kundvärde kan denna modell sammanfattningsvis anses vara 
applicerbar på idrottsevenemang. Tre av fyra förutsättningar var otvetydigt både relevanta för 
arrangörerna, använda idag och önskvärda i framtiden. 
 
Respondenterna refererar flertalet gånger till idrottens grundläggande värderingar om glädje, 
tävling, gemenskap och utveckling. Analys av kundsfären och vilka exakta värden som 
processen av värdeskapande leder till ingår inte explicit i denna studie. Dock kan konstateras 
att arrangörernas arbete i mångt och mycket syftar till att skapa förutsättningar för att 
deltagarna ska kunna skapa kundvärde med bas i värderingar glädje, tävling, gemenskap och 
utveckling. Detta kan ses som ett tecken på att den svenska idrottsrörelsen lyckas hålla en 
gemensam röd tråd med hjälp av sina grundläggande värderingar. Inte minst är detta ett 
intressant resonemang i ljuset av att de undersökta idrottsevenemangen idag drivs 
professionellt och i bolagsform och det funnits en kritik mot att detta skulle ökar avståndet till 
”gräsrötterna” inom idrotten. Denna studies resultat tyder därmed på motsatsen, att 
idrottsevenemangen tillsammans med sina deltagare istället värnar om idrottens 
grundvärderingar och vill genom dem skapa kundvärde.  

7.2 Metoddiskussion 

Valet av intervjuer för datainsamling i denna studie har inneburit en möjlighet till fördjupning 
inom det valda ämnet tillsammans med fem arrangörer. Dock ger de genomförda intervjuerna 
inte på något sätt en uttömmande redogörelse för hur respektive arrangör arbetar med 
kundvärdeskapande. Något som skulle kunna anses vara en brist i den genomförda studien 
men som å andra sidan gäller för de flesta kvalitativa studier. De parametrar som arrangören 
valt att lyfta fram i intervjun är just de som sedan analyserats och utgör basen för respektive 
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arrangörs profil kring kundvärdeskapande. Det finns självklart fler möjliga aspekter som skulle 
kunnat ingå i en heltäckande analys. Jämförelserna mellan arrangörers arbete med 
kundvärdeskapande får därmed ses mer som indikationer på inriktning än definitiva manifest. 
 
Valet av att använda respondenter med samma position (VD eller motsvarande) från de fem 
arrangörerna gjordes i syfte att få svar utifrån samma perspektiv. Ett övergripande men ändå 
väl insatt perspektiv. Om valet av respondenter inte hade styrts gentemot organisationerna 
är det möjligt att andra personer valts ut som respondenter. En av respondenterna lyfte själv 
att marknadschefen i organisationen möjligen skulle ha andra/mer utvecklade svar på mina 
spörsmål. Även om jag är övertygad om att de respondenter som medverkat i studien gett 
rättvisande bilder av sina organisationer hade det, om tid funnits, varit intressant att få 
kompletterande bilder. Både från andra personer i ledande positioner inom organisationerna 
såsom t.ex. marknadschefer men även från de funktionärer som arbetar närmast deltagarna 
under evenemangen. En sådan triangulering av respondenter skulle kunna ha ökat studiens 
validitet.  
 
Utformningen av denna studie har under resans gång växt fram. I syfte att uppnå en hög 
validitet var den ursprungliga planen att genomföra en metodtriangulering med intervjuer av 
arrangörer, enkäter till deltagare samt observationer av ett evenemang på plats. När tiden 
satte begränsningar för denna plan fick jag stöd i ett resonemang om trianguleringens baksida. 
Alvehus (2013) menar att triangulering inte alltid är en säker väg till hög validitet eftersom 
desto fler källor som finns desto fler möjligheter till felkällor och vilseledande resultat också 
finns. Det kan därför vara ett klokt val att fokusera på en metod och att genomföra den fullt 
ut för att nå djup och relevans i resultaten (Alvehus, 2013). Därav togs beslutet att fokusera 
på intervjuer som ensam metod för datainsamling.   
 
Vid utformning av intervjufrågor uppstod en utmaning relaterad till ovissheten om 
respondenternas förkunskaper. Kundvärdeskapande är ett stort och snårigt område med 
många begrepp där olika tolkningar lätt kan förekomma. I strävan efter hög validitet ville jag 
säkerställa att respondenterna hade samma grund att stå på vid intervjuerna och gav dem 
därför en begreppsintroduktion i samband med intervjun. Detta till trots återstår ändå en risk 
att olika tolkningar av begrepp och frågeställningar har gjorts under intervjuerna. En annan 
utmaning vid intervjutillfällena låg i min egen erfarenhet av att genomföra just denna intervju 
och hantera begrepp och sammanhang. Jag märkte själv att jag efterhand blev mer bekväm i 
frågeställningarna och allteftersom intervjuerna avverkades fick jag även mer förståelse för 
hur jag behövde förtydliga mina frågeställningar för att respondenten skulle förstå dess 
innebörd till fullo. Detta innebar sannolikt att flytet i den sista jämfört den första intervjun 
upplevdes som betydligt bättre.  

7.3 Förslag till fortsatt forskning 

Studiens resultat väcker flera uppslag till fortsatt forskning i ämnet kundvärdeskapande inom 
idrottsevenemang. Ett av dessa uppslag är att backa bandet till början av 
värdeskapandeprocessen och fokusera på vilka behov och förväntningar som finns hos 
deltagarna och således borde ligga till grund för arrangörernas arbete mot ett högt upplevt 
kundvärde. Vad upplever deltagarna som viktigt innan sitt deltagande i ett evenemang? Och 
vad är det som sedan tillslut avgör upplevelsen av kundvärde? Skiljer sig behov och avgörande 
faktorer åt mellan de olika evenemangen? Resultaten av den genomförda studien tyder på att 
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de olika arrangörerna har olika styrkor, utvecklingsområden och profil och det skulle därför 
vara intressant ur kvalitetsperspektiv att veta i vilken grad deras vägval kring strategier och 
aktiviteter stämmer överens med deltagarnas behov och förväntningar, dvs används minsta 
möjliga resurser för att skapa högsta möjliga kvalitet i planering och genomförande av 
respektive evenemang?  
 
Med utgångspunkt i att intervjuer inte är ett heltäckande metodval, särskilt inte när 
företeelser såsom värdeskapande ska studeras, är ett annat uppslag till fortsatt forskning att 
genom andra metodval fördjupa sig i denna studies frågeställningar. Fördjupning kring hur 
arrangörer arbetar för att skapa kundvärde kan göras genom observationsstudier under 
idrottsevenemangen i syfte att syna vad som verkligen framträder i det praktiska och 
operativa arbetet. Observationer som sedan kan analyseras mot den teoretiska 
referensramen. Ett tredje uppslag till fortsatt forskning kan vara att öka förståelsen för hur 
kunderna skapar värde (i kundsfären). En möjlighet skulle kunna vara att arbeta med 
fokusgrupper av deltagare från olika evenemang för att kartlägga vad de anser vara viktigt för 
att de på egen hand och i sociala grupper ska kunna skapa värde kring sin 
evenemangsupplevelse. 
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Bilaga A. Mail och presentationsmaterial skickat till intervjupersonerna  

Hej nn, 

Kul att du vill delta i min studie om Värdeskapande inom idrottsevenemang. Efter vårt telefonsamtal 

vill jag bekräfta att vi har en intervju inbokad xx april kl. xx. Vänligen förbered dig genom att läsa 

igenom bifogad presentation. I den finner du en kort introduktion till ämnet kundvärdeskapande 

samt intervjuns huvudfrågor. Vi kommer starta intervjun med en kort fördjupning av de bifogade 

bilderna om studiens ämne samt möjlighet att ställa frågor. Under intervjun använder vi sedan 

bilderna med frågor som visuellt. Om du har funderingar innan intervjun så är du välkommen att 

höra av dig. Tack! 

Med vänlig hälsning 
Sofia Gyllenswärd 
 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

  



 

Bilaga B Genomförda intervjuer 

 

Datum Person Roll och arrangör  Forum Tid 

2018-04-11 Henrik Boström VD, O-Ringen Ansikte-m-ansikte 40 min 
2018-04-13 Gunilla Brynell VD, Vätternrundan Telefon 40 min 
2018-04-16 Bo Edsberger Varvsgeneral, Göteborgsvarvet Telefon 45 min 
2018-04-18 Tomas Hoszek Generalsekreterare, Lidingöloppet Telefon 35 min 
2018-04-20 Eva-Lena Frick VD, Vasaloppet Telefon 45 min 

 


