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Förord  

Vi  vill  tacka  Daniel  Nilsson,  vår  kompetenta  handledare,  för  all  hjälp  och  upplysning  

han  gett  oss.  Det  är  tack  vare  honom  som  Du  har  någonting  i  Din  hand  så  tacka  

honom  tyst  Du  också.    

  

Vi  vill  också  tacka  våra  informanter  på  Liveside  Safety  som  ställt  upp  i  våra  

intervjuer  och  därmed  bidragit  till  vårt  resultat.   

 

Självklart  vill  vi  tacka  varandra  för  att  vi  har  lyckats  stötta  varandra  genom  denna  

process.  Vi  har  båda  haft  andra  projekt  vid  sidan  av  och  vi  har  både  varit  förstående  

och  hjälpsamma  när  de  andra  projekten  tagit  upp  stora  delar  av  vår  tid.  Vi  har  lyft  

varandra  när  det  har  varit  tungt  och  gjort  denna  process  rolig  och  lärorik.   

 

 

“Tack  Sofie!”    

“Tack  själv,  Josefina!” 
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Sammanfattning 

Uppsatsen  beskriver  upplevelseproduktion  med  fokus  på  skapandet  av  meningsfulla  

arbetsupplevelser  och  ledarskap.  Denna  uppsats  har  skrivits  under  vår  utbildning  på  

Institutionen  för  Konst,  Kommunikation  och  Lärande  vid  Luleå  Tekniska  

Universitet.   

 

Syftet  med  uppsatsen  har  varit  att  undersöka  om  upplevelsemodellen  Total  

Experience  Management  och  ett  exempel  på  ledarskap  från  verkligheten  kan  

kombineras  för  att  skapa  en  teori  för  upplevelsebaserat  ledarskap. 

 

Genom  ett  induktivt  arbetssätt  och  med  Grundad  Teori  som  forskningsmetod  har  vi  

tagit  fram  ett  exempel  från  verkligheten  av  ledarskap.  Vi  har  genomfört  kvalitativa  

intervjuer  med  företaget  Liveside  Safety  för  att  skapa  detta  exempel.  Med  hjälp  av  

exemplet  har  vi  modifierat  modellen  Total  Experience  Managment  och  anpassat  

denna  för  Upplevelsebaserat  Ledarskap.   

  
Vi  har  i  denna  uppsats  ej  beprövat  teorin  men  ser  att  detta  kan  göras  i  framtida  

forskning. Modellen  kan,  i  teorin,  användas  inom  organisationer  som  använder  sig  

av  projektanställda  för  genomförandet  av  projekt.  Vi  anser  att  modellen  skulle  kunna  

användas  till  att  inspirera  ledare  att  skapa  bättre  arbetsmiljö  för  sina  anställda  där  

värdskapet  mot  personalen  är  lika  viktig  som  värdskapet  för  kund.  

  

Nyckelord:    

Upplevelseproduktion  

Total  Experience  Management  

Projekt  

Ledarskap  

Upplevelsebaserat  Ledarskap  

     



Abstract 

The  paper  describes  experience  production  with  a  focus  on  the  creation  of  

meaningful  work  experiences  and  leadership.  This  paper  has  been  written  during  

our  education  at  the  Institution  of  Arts,  Communication  and  Learning  at  Luleå  

University  of  Technology. 

 

The  purpose  of  this  paper  has  been  to  investigate  whether  the  experience  model  

Total  Experience  Management  and  a  reality  based  example  of  leadership  can  be  

combined  to  create  a  theory  of  Experiential  Leadership. 

 

Through  an  inductive  approach  and  with  Grounded  Theory  as  a  research  method,  

we  have  developed  a  reality  based  example  of  leadership.  We  conducted  qualitative  

interviews  with  the  company  Liveside  Safety  to  create  this  example.  By  using  the  

same  example,  the  model  Total  Experience  Managment  has  been  modified  and  

adapted  for  Experiential  Leadership. 

 

We  have  not  tested  the  theory  in  this  paper  however  it  could  be  tested  in  future  

research.  The  model  can,  in  theory,  be  used  in  organizations  that  make  use  of  

temporary  employd  staff  for  project  implementation.  We  believe  that  the  model  

could  be  used  to  inspire  leaders  to  create  a  better  working  environment  for  their  

employees,  hosting  the  staff  is  as  important  as  the  hosting  of  the  customer. 
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Figur  6.  Backstage  på  Liveside  Safety.  En  förklaring  till  de  olika  backstage  på  Liveside  

Safety  s.  23  

  

Figur  7.  Bild  på  hur  Total  Experience  Management  (Gelter,  2010)  utvecklats  till  att  bli  

Upplevelsebaserat  ledarskap  s.  31  

  

Figur  8.  Upplevelsebaserat  ledarskap.  Modifierad  efter  Total  Experience  Management  av  

Hans  Gelter  (2010)  s.  33 

  
Vi  har  valt  att  inte  översätta  modeller  till  svenska  då  vi  anser  att  begreppen  kan  
tappa  mening.    
  



  

1 Inledning 

För  nästan  tre  år  sedan  beslöt  sig  Sofie  från  Landskrona  och  Josefina  från  Helsingborg  att  

flytta  de  140  långa  milen  till  Piteå  för  att  studera  Upplevelseproduktion  vid  Luleå  Tekniska  

Universitet.  Redan  första  dagen  fann  de  varandra.     

 

 

Under  våra  tre  år  i  Piteå  har  intresset  för  ledarskap  växt  sig  stort.  Redan  under  första  

året  i  Piteå  involverade  vi  oss  i  skolprojektet  Sveriges  MusikAkademikers  Sång  

Kåntest  (SMASK)  som  är  en  kärleksfull  parodi  på  Melodifestivalen.  Vi  var  då  

eventansvariga  och  genom  denna  uppgift  sattes  ledarskapsbollen  i  rullning.  Sedan  

dess  har  Josefina  arbetat  som  projektledare  för  SMASK  och  Sofie  har  arbetat  som  

Klubbmästare  för  Kårhuset  i  Piteå.  Genom  dessa  åtaganden  har  vi  insett  vikten  av  ett  

gott  ledarskap  i  projektorganisationer  och  detta  är  anledningen  till  det  valda  ämnet  

för  uppsatsen.  
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2 Bakgrund  

2.1 Upplevelsesamhället 

Parallellt  med  den  tekniska  utvecklingen  under  1900-‐‑talet  har  vårt  samhälle  

utvecklats  från  att  vara  ett  jordbrukssamhälle  till  ett  industrisamhälle  för  att  sedan,  

med  hjälp  av  datorernas  intågande  och  större  välfärd,  bli  ett  upplevelsesamhälle  

(Wahlström,  2002).  I  Figur  1.  nedan  beskrivs  olika  ekonomiska  steg  som  en  del  i  

upplevelsesamhället.  

  

  

  

  

Figur  1.  Progression  of  Economical  Value  (Pine  &  Gilmore,  1999,  s.  22  och  166),  

modifierad  av  Hans  Gelter  (2010).    

  

Abraham  Maslow  (1954)  konstaterade  i  början  av  1950-‐‑talet  att  människans  behov  

kan  kategoriseras  i  fem  nivåer  där  grundläggande  fysiologiska  behov  är  första  nivån  

och  självförverkligande  är  den  femte  och  sista  nivån  (se  Figur  2.).  Enligt  Wahlström  

(2002)  börjar  människan  förverkliga  sig  själv  och  konsumera  upplevelser  när  hon  fått  

sina  grundläggande  behov  tillfredsställda.  I  det  västerländska  samhället  där  de  

grundläggande  behoven  är  tillfredsställda  börjar  människan  att  självförverkliga  sig  
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själv  istället  (Maslow, 1954).  Detta  skulle  kunna  argumenteras  vara  grunden  till  

upplevelsesamhället.   

  
Figur  2.  Hierarchy  of  Needs  (modifierad  efter  Maslow,  1998).  
  

Toffler  (1970)  förutspådde  att  utvecklingen  skulle  gå  från  en  industri  med  produkter  

och  tjänster  till  en  industri  med  upplevelser.  Schulze  (1992)  vidareutvecklade  Tofflers  

ursprungstanke  och  beskrev  samhällets  utveckling  mot  att  bli  mer  och  mer  fokuserat  

på  upplevelser.  Jensen  (1999)  beskriver  en  ytterligare  utveckling  -‐‑  drömsamhället,  

där  behovet  av  drömmar  och  sagor  står  i  fokus  för  näringsliv  och  samhälle.   

 

Pine  &  Gilmore  (1999)  förespråkar  en  ny  ekonomi,  där  upplevelser  är  viktiga  för  

industrin.  Upplevelsesamhället  är  endast  en  benämning  bland  många  och  nämns  

även  som  kunskapssamhället,  tjänstesamhället  och  informationssamhället  

(Wahlström,  2002).   

 

2.2 Upplevelse 

När  vi  talar  om  vår  utbildning,  Upplevelseproduktion  vid  Luleå  Tekniska  

Universitet,  är  det  många  som  tror  att  vi  kommer  att  arbeta  med  eventproduktion  

eller  med  bungyjumping.  Det  finns  olika  definitioner  på  vad  en  upplevelse  är.  

Själv-‐‑
förverkligande	

Självkänsla	

Gemenskap	

Trygghet	

Fysiologiska  behov	
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Företaget  “Live  it”  säger  sig  vara  det  största  upplevelseföretaget  i  Sverige  (LiveIt).  

Deras  upplevelser  är  produktförpackade  i  form  av  racecars,  fallskärmshopp,  

vinprovning  med  mera.  Enligt  Mossberg  (2003)  söker  kunder  idag  olika  mervärden  

och  en  upplevelse  uppfattar  en  helhet.  Denna  helhet  påverkas  av  en  mängd  olika  

faktorer  och  kunderna  uppfattar  samma  upplevelse  på  olika  sätt  (ibid).  Mossberg  

(2003)  menar  att  upplevelsen  är  individuell  och  kan  inte  vara  samma  då  varje  individ  

är  med  och  skapar  sin  egen  upplevelse.  På  vår  utbildning  talar  vi  om  meningsfulla  

upplevelser  där  vi  som  arrangörer  vill  skapa  den  bästa  upplevelsen  utav  vad  som  

helst  för  vår  gäst.  Det  kan  vara  ett  koncept,  en  fest  eller  en  produkt. 

 

2.3 Meningsfulla  upplevelser 

Mossberg  (2003)  menar  att  en  meningsfull  upplevelse  är  svår  att  definiera  då  en  

meningsfull  upplevelse  är  individuell  och  kan  ha  olika  nivåer  hos  olika  individer.  

Hon  talar  även  om  att  en  upplevelse  är  personlig  till  skillnad  från  en  produkt  

eftersom  du  själv  är  med  och  skapar  den. I  dagens  samhälle  söker  vi  avbrott  för  att  

komma  ifrån  vardagens  tristess  och  vanemönster  (ibid).  Ett  begrepp  som  Mossberg  

(2003)  beskriver  är  extraordinära  upplevelser.  Detta  förklarar  hon  som  en  upplevelse  

som  kommer  till  av  ovanliga  händelser,  en  upplevelse  som  innefattar  en  känsla  av  

nyhet  (ibid). 

  

Csíkszentmihályi  (2006)  talar  om  en  känsla  av  eufori  som  uppfyller  människans  

sinne  och  skapar  en  tillfredställelse  inombords,  kallad  flow.  Genom  att  sträva  efter  

flow  kan  varje  människa  göra  den  aktivitet  hon  utför  till  meningsfull  och  varje  

ögonblick  i  livet  kan  vara  meningsfullt  och  njutbart  (Csíkszentmihályi,  2006).  

Begreppet  beskriver  ett  tillstånd  hos  människan  där  inget  annat  existerar  och  tid  och  

rum  försvinner  (ibid).    

 

Boswijk,  Peelen  och  Olthof  (2012)  menar  att  upplevelsen  börjar  i  vår  sensoriska  

perception,  hur  vi  ser  omvärlden.  Intrycken  av  världen  väcker  känslor  som  till  
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exempel  rädsla,  ilska  eller  lycka  och  dessa  intryck  behöver  vi  för  att  hantera  

omvärlden  (ibid).  Känslorna  påverkar  upplevelsen  av  en  händelse  och  när  vi  

reflekterar  över  händelsen  så  skapar  vi  våra  meningsfulla  upplevelser  (ibid).    

Boswijk  et  al.  (2012)  definierar  en  meningsfull  upplevelse  som  en  upplevelse  

människan  minns  en  längre  tid.    Se  Figur  3.  nedan. 

  
Figur  3.    The  Process  of  creating  meaning  modifierad  efter  (Boswijk,  Peelen,  &  Olthof,  
2012)  s.  56.  
  

En  meningsfull  upplevelse  kräver  också  att  upplevelsen  ger  mening  för  den  som  

upplever  (Boswijk,  Peelen,  &  Olthof,  2012).  För  att  det  ska  ge  mening  ska  det  även  

finnas  ett  motiv  för  att  en  person  ska  vilja  uppleva  (ibid).  Dessa  motiv  har  Frijda  

(1986)  definierat  som  följer:  

1)  Att  inte  vara  ensam  

2)  Att  behålla  kontroll  över  sin  omgivning 

3)  Att  uppleva  något  nytt 

4)  Att  bli  igenkänd  

  

Vi  kommer  att  förhålla  oss  till  Boswijks  förklaring  till  meningsfulla  upplevelser  när  

vi  använder  begreppet  i  vår  uppsats.    

  

  

 

Sensorisk  
uppfalning	 Känslor	

Uppevelser,	
  Erlebnis	

Meningsfulla	
upplevelseer,	
Erfahrung	

Meningsgivande  
upplevelser	
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2.4 Upplevelseproduktion 

Upplevelseproduktion  som  huvudområde  handlar  om  att  utifrån  ett  
kundperspektiv  producera  erbjudanden  inom  upplevelseindustrin.  
Upplevelseproduktion  baseras  på  att  kombinera  processer  och  metoder  för  
kommersiell  produktion  av  meningskapande  och  berikande  upplevelser  med  
kunskap  om  upplevelse  som  fenomen,  som  mänskligt  behov  och  kommersiell  
produkt  (Luleå  Tekniska  Universitet,  2012). 

 

För  att  skapa  upplevelser  används  en  mängd  olika  verktyg  i  form  av  teorier  och  

modeller.  Bland  annat  har  Mossberg  (2003)  skrivit  om  upplevelserummet  som  hon  

definierar  ”den  fysiska  omgivningen,  vilken  tjänsten  produceras,  levereras  och  konsumeras  

inom”.  Pine  &  Gilmore  (1999)  har  tagit  fram  en  modell  som  heter  The  Experience  

Realms  för  att  skapa  den  ultimata  upplevelsen  och  talar  där  om  fyra  olika  

upplevelsefält  som  tillsammans  skapar  en  sweetspot  där  upplevelsen  är  som  bäst.  

Snel  (2005)  talar  om  erfahrung  och  erlebnis  där  erfahrung  är  erfarenheter  innan  och  

efter  upplevelsen  och  erlebnis  är  själva  upplevelsen.  Denna  teori  har  Gelter  (2010)  

utvecklat  och  talar  istället  om  erfahrung  1.0  och  erfahrung  2.0.  Erfahrung  1.0  menar  han  

är  tidigare  erfarenheter  innan  upplevelsen  (erlebnis)  och  erfahrung  2.0  är  de  

erfarenheter  som  upplevelsen  och  tidigare  erfarenheter  tillsammans  ger.  Vi  har  

tidigare  nämnt  Abraham  Maslow  och  hans  behovshierarki.  Denna  teori  används  

också  inom  området  upplevelseproduktion  som  en  del  i  kursplanen  för  utbildningen  

(Luleå  Tekniska  Universitet,  2012).      

  

Gemensamt  för  ovan  nämnda  teorier  och  modeller  är  att  de  utgör  grunden  för  

modellen  Total  Experience  Management  (för  förtydligande  se  rubrik  4.1  Total  

Experience  Management),  den  modell  vi  valt  att  fokusera  på  i  vår  uppsats (Gelter, 

2010).  Ett  område  inom  programmet  Upplevelseproduktion  vid  Luleå  Tekniska  

Universitet  består  av  projektledning  och  vi  vill  undersöka  hur  Total  Experience  

Management  kan  appliceras  på  ledarskap. 
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2.5 Ledarskap 

Ledarskap  kan  se  ut  på  många  olika  sätt  (Jansson  &  Ljung,  2011;  Svedberg,  2007).  Ett  

bra  ledarskap  bygger  på  att  man  som  ledare  lär  känna  sig  själv,  att  man  vet  vad  man  

vill,  att  man  vet  vart  man  är  på  väg  och  varför  (Gunnarsson  &  Blohm,  2004).  

Gunnarsson  &  Blohm  (2004)  skriver  även  om  att  det  är  skillnad  på  chef  och  ledare.  

De  menar  att  en  chef  är  oftast  tillsatt  medan  en  ledare  oftast  väljs.  En  ledare  har  

förmågan  att  entusiasmera  omgivningen  och  trivs  med  att  leda  helheten  (ibid).  

Corrigan  &  Garman  (1999)  menar  på  att  en  god  ledare  ska  kunna  se  individerna  i  

gruppen  var  för  sig  och  lyfta  deras  kunskap  och  expertis.  

  

Varje  person  som  engagerar  sig  i  en  ledarroll  måste  se  till  sina  egna  värderingar  och  

tankar  och  sträva  efter  att  utveckla  sig  själv  (Outhwaite,  2003).  Denna  process  bör  

projektgruppen  delta  i  för  att  som  egen  grupp  också  kunna  utvecklas  (ibid).  För  att  

en  grupp  ska  kunna  existera  måste  det  finnas  ett  gemensamt  mål  och  en  delad  

uppgift  (Martin  &  Henderson,  2001).  West  &  Slater  (1996)  menar  på  att  en  grupp  

måste  hitta  sin  karaktär  för  att  skapa  identitet  i  gruppen.  Som  ledare  måste  man  

skapa  rätt  miljö  för  gruppen  ska  kunna  utvecklas  (Hackett  &  Spurgeon,  1998).    

 

Vi  har  valt  att  rikta  in  vårt  arbete  på  att  utforska  ledarskapet  på  Liveside  Safety  där  

bland  annat  ledarskapsmodellen  FIRO  används,  för  förtydligande  se  rubrik  4.2  FIRO. 

2.6 Liveside  Safety 

Liveside  Safety  arbetar  med  säkerhet  på  festivaler  och  evenemang  (Nilsson,  2013).  De  

arbetar  bland  annat  med  att  planera  säkerheten,  besökarmängd  på  ytorna  för  

festivaler  och  bemannar  ytorna  med  personal  (ibid).  Företaget  arbetar  också  med  

säkerhetsutbildningar  där  de  utbildar  arrangörer  i  hur  god  säkerhet  på  arrangemang  

ser  ut  (ibid).  Dessa  utbildningar  grundas  på  Sveriges  enda  handbok  för  

evenemangssäkerhet  “Säkerhetsguide  för  evenemang”  och  skrevs  2008  på  begäran  av  



   8  

Myndigheten  för  samhällsskydd  och  beredskap  av  personalen  på  Liveside  Safety  (ibid).    

  

Liveside  Safety  har  arbetat  med  Peace  &  Love-‐‑festivalen  sedan  2009  och  med  

Helsingborgsfestivalen  sedan  2007  (Nilsson,  2013).  De  har  också  arbetat  med  

Arvikafestivalen,  Eskilscupen  och  andra  mindre  arrangemang  (ibid).    

 

 

2.7 Josefinas  relation  till  Liveside  Safety  

“År  2011  fick  jag  följa  med  min  vän  Daniel  på  festival.  Festivalen  hette  Peace  &  Love  och  

arrangerades  i  Borlänge.  Jag  var  volontär  vilket  innebar  att  jag  följde  med  och  jobbade  som  

superfunktionär  för  Liveside  Safety.  Liveside  Safety  gjorde  stort  intryck  på  mig  och  jag  tyckte  

mycket  om  att  jobba  med  dem.  Jag  trivdes  väldigt  bra  med  mina  arbetskamrater  och  hur  jag  

fick  ta  egna  initiativ  trots  att  det  var  min  första  gång  som  volontär. 

 

Nu  är  det  år  2013  och  jag  ska  få  följa  med  på  Peace  &  Love  som  volontär  för  Liveside  Safety  

för  tredje  året  i  rad.  Varför  tycker  jag  att  detta  är  roligt?  Vad  är  det  som  gör  att  jag  vill  åka  

med  igen?  Jag  blev  fascinerad  över  hur  väl  omhändertagen  jag  blev  som  volontär  och  började  

fundera  på  vad  som  låg  till  grund  för  detta.  Ledarskapet  och  organisationen  bör  vara  början  

för  hur  arbetet  med  volontärer  är  uppbyggt,  frågan  är:  Har  jag  rätt?“ 

 

Josefina  2013-‐‑03-‐‑20 

2.8 Definitioner 

2.8.1 Projekt  
Fram  till  1960-‐‑talet  användes  begreppet  projekt  främst  i  tekniska  sammanhang  

(Nationalencyklopedin,  2013).  Under  senare  decennier  har  begreppet  används  för  en  

arbetsuppgift  som  ska  genomföras  inom  vissa  ramar,  till  exempel  tid  och  ekonomi  

(ibid).  Tonnquist  (2010)  menar  att  projekt  som  arbetsform  kan  passa  många  olika  

typer  av  uppdrag  för  att  nå  affärsmål  men  även  privata  mål.  Ett  projekt  kan  vara  i  

princip  vad  som  helst  som  skall  uppnås  inom  en  viss  tidsram  (ibid).  Han  menar  att  
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följande  fyra  faser,  förstudie,  planering,  genomförande  och  avslut,  ska  ingå  inom  

tidsramen  för  projekt.    

  

Vår  definition,  baserat  på  egna  erfarenheter  och  definitionerna  ovan,  är: 

Projekt:  En  arbetsform  med  tydlig  tidsram  där  Tonnquist  (2010)  fyra  faser  ingår.    

  

Det  är  denna  definition  vi  kommer  att  hänvisa  till  när  vi  använder  oss  av  begreppet  i  

uppsatsen. 

2.8.2 Volontär   
Begreppet  volontär  har  olika  definitioner.  Nationalencyklopedins  definition  är:   

“person  som  för  utbildning  eller  ideella  ändamål  arbetar  mot  låg  eller  ingen  lön,  tidigare  bl.a.  

vanlig  benämning  på  journalistpraktikanter”  (Nationalencyklopedien,  2013).  Enligt  

Wilson  (2000)  är  definitionen  “any  activity  in  which  time  is  given  freely  to  benefit  another  

person,  group  or  cause”  (Wilson,  2000,  s.  215).  

 

Monga  (2006)  beskriver  en  femdimensionell  modell  för  vad  som  motiverar  

volontärer  att  arbeta.  Altruistic,  Material,  Social,  Affilation  och  Egoistic  motivations  där  

det  starkaste  av  de  fem  är  Affilation  -‐‑  ett  band  och  en  passion  till  evenemanget  samt  

en  dragningskraft  till  atmosfären  av  evenemanget  är  det  som  driver  en  volontär  

(Monga,  2006).  

 

Vår  definition,  baserat  på  egna  erfarenheter  och  definitionerna  ovan,  är: 

  ”Volontär,  en  person  som  för  utbildning  eller  ideella  ändamål  arbetar  mot  låg  eller  ingen  lön  

till  förmån  för  en  organisation,  annan  person,  eller  sakfråga.  “ 

  

Det  är  denna  definition  vi  kommer  att  hänvisa  till  när  vi  använder  oss  av  begreppet  i  

vår  uppsats.       
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3 Teoretisk  grund 

3.1 Total  Experience  Management    

Total  Experience  Management  är  en  modell  för  att  skapa  helhetsupplevelser  inom  

upplevelseindustrin  där  upplevelseproducenten,  upplevelseproduktionen  och  

upplevelseprodukten  tillsammans  skapar  en  meningsfull  gästupplevelse  (Gelter,  

2010).  Att  personifiera  upplevelser  skapar  ett  högre  värde  än  standardiserade  

upplevelser  (Gelter,  2010).  Se  Figur  4.  
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Figur  4.  Total  Experience  Management  beskriven  i  fyra  sektioner  där  upplevelsen  

händer  över  tid  (Gelter, 2010).  
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Modellen  består  av  fyra  sektioner:  Upplevelseproducent,  upplevelseproduktion,  

upplevelseprodukt  och  gästens  upplevelse  vilka  är  uppdelade  i  två  kategorier:  Frontstage  

och  backstage.  Tanken  om  frontstage  och  backstage  kommer  från  Eiglier  &  Laegeard  

(1987)  som  sedan  modifierats  av  bland  annat  Pine  &  Gilmore  (1999)  och  Bateson  

(1995).  Mossberg  (2003)  menar  att  frontstage  är  det  rum  där  gästens  upplevelse  tar  

plats.  Hon  kallar  detta  ”Upplevelserummet”  (ibid).  Backstage  är  i  sin  tur  det  av  

upplevelseproduktionen  som  gästen  inte  ska  märka  i  sin  upplevelse,  ofta  av  

organisatorisk  karaktär  (Bateson,  1995).  

  

I  första  sektionen,  Upplevelseproducenten,  börjar  förståelsen  av  vad  

upplevelseproduktion  är  (Gelter,  2010).  Denna  sektion  är  till  för  att  gå  igenom  hur  

organisationen  för  upplevelsen  bör  agera,  organiseras  och  arbeta  (ibid).  Detta  kan  

jämföras  med  en  organisationsplan  (ibid).    

  

Andra  sektionen  är  Upplevelseproduktionen  (Gelter,  2010).  I  denna  sektion  planeras  

bland  annat  upplevelserummets  design,  medarbetarorganisationen  och  

marknadsföring  (ibid).  

  

Tredje  sektionen,  Upplevelseprodukten,  är  själva  produkten  och  vad  organisationen  

“vill”  att  gästen  ska  uppleva  (Gelter,  2010).  Där  är  Maslows  behovstrappa  i  fokus  

(ibid).  Produkten  delas  upp  i  tre  steg:  före,  under  och  efter  enligt  författaren  (ibid).  

Det  är  en  planering  över  vad  gästen  ska  känna  och  uppleva  innan,  under  och  efter  

upplevelsen,  hur  arrangören  skapar  sin  upplevelse  för  gästen  bästa  möjliga  

upplevelse  (ibid).  

  

Fjärde  och  sista  sektionen,  Gästens  Upplevelse,  är  hur  gästen  upplever  den  planerade  

upplevelseproduktionen  (Gelter,  2010).  Denna  upplevelse  beror  på  allt  som  har  hänt  

under  de  tidigare  tre  sektionerna  och  hur  väl  genomförda  de  är  (ibid).    



   13  

Gästens  upplevelse  har  också  en  faktor  som  ingen  arrangör  kan  påverka.  Det  är  

deras  tidigare  erfarenheter  vilket  Gelter  (2010)  beskriver  som  Erfahung  1.0.  

3.2 FIRO 

FIRO  är  en  modell  (se  Figur  5.)  som  Schutz  tog  fram  under  1950-‐‑talet  som  en  

beskrivning  på  arbetsgruppers  utveckling  och  är  enligt  Tonnquist  (2010)  en  ofta  

använd  modell  då  en  grupprocess  beskrivs.  FIRO  står  för  Fundamental  Interpersonal  

Relations  Orientation  och  modellen  består  av  tre  olika  utvecklingsfaser,  

Tillhörighetsfasen,  Rollsökningsfasen  och  Öppenhetsfasen  (Jansson  &  Ljung,  2011).    

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Figur  5.  En  arbetsgrupps  utveckling.  Modifierad  efter  Svedberg  (2007,  s.  188)  
  
I  Tillhörighetsfasen  försöker  gruppmedlemmarna  ta  reda  på  om  de  tillhör  gruppen,  

om  de  får  lov  att  tillhöra  och  medlemmen  tar  reda  på  betydelsen  för  den  egna  

medverkan  i  gruppen  (Jansson  &  Ljung,  2011;  Svedberg,  2007).  I  Rollsökningsfasen  

etablerar  gruppmedlemmarna  relationer  till  varandra  (Svedberg,  2007).  Deltagarna  

känner  att  de  har  betydelse  för  varandra  och  känner  sig  accepterade  i  gruppen  

(Jansson  &  Ljung,  2011).  I  den  här  fasen  tar  medlemmarna  större  risker  vilket  medför  

fler  konflikter  (ibid).  I  Öppenhetsfasen  har  gruppmedlemmarna  hittat  sina  roller  och  

rollerna  har  betydelse  för  den  gemensamma  uppgiften  (ibid).  Skapandet  av  

personliga  relationer  blir  viktigare  i  denna  fas  då  gruppmedlemmarna  vill  känna  

uppskattning  för  sin  personlighet  och  inte  bara  för  sin  kompetens  (ibid).  
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I  de  olika  faserna  ser  ledarskapet  olika  ut  (Wheelan,  2010).  I  första  fasen  förväntas  

ledarskapet  vara  väldigt  tydligt  där  ledaren  pekar  med  hela  handen  (ibid).  I  andra  

fasen  blir  ledarskapet  mindre  uttalat  och  tar  form  av  en  ledning  där  ledaren  är  

lyhörd  och  styr  med  gemensamma  beslut  (ibid).  I  sista  fasen  tar  ledaren  ett  steg  

tillbaka  och  går  bara  in  när  den  verkligen  behövs  (ibid).    

  

Varje  grupp  tar  olika  mycket  energi  och  tid  till  de  olika  faserna  beroende  på  om  de  

väljer  konfliktvägen  eller  dialogvägen  (Svedberg,  2007).  Konfliktvägen  är  en  längre  

väg  och  dialogvägen  är  kortare  men  kräver  mer  mognad,  mod  och  insikt  inom  

gruppen  (ibid).  

  

När  vi  hänvisar  till  begreppet  FIRO  i  vår  uppsats  är  det  denna  beskrivna  modell  vi  

hänvisar  till.    
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4 Problemområde   

Då  vi  undersöker  begreppet  ”Upplevelsebaserat  Ledarskap”  ser  vi  att  begreppet  

existerar  och  används.  En  Google-‐‑sökning  ger  oss  38  800  träffar  på  diverse  länkar  

med  utbildningar  och  uppsatser.  Efter  en  genomgång  av  de  översta  länkarna  ser  vi  

att  begreppet  används  för  att  sälja  ledarskapsutbildningar  med  ett  upplevelsebaserat  

utlärningssätt.    

  

Vi  tog  kontakt  med  ett  av  företagen  som  dök  upp  under  Google-‐‑sökningen  och  

undrade  vad  de  menade  med  upplevelsebaserat  ledarskap.  Svaret  vi  fick  tyder  på  att  

de  använder  sig  av  ett  upplevelsebaserat  utlärningssätt  med  praktiska  övningar  där  

de  utsätter  deltagarna  för  pressade  situationer.    

  

Vi  ser  efter  denna  undersökning  att  upplevelsebaserat  ledarskap  har  två  olika  

perspektiv,  lärande  och  ledarskap.  I  denna  uppsats  vill  vi  lyfta  perspektivet  

ledarskap  då  vi  anser  att  detta  perspektiv  inte  framkom  under  Google-‐‑sökningen.    

  

Gelter  (2010)  beskriver  en  modell  för  att  skapa  upplevelser  kallad  Total  Experience  

Management.  Modellen  behandlar  olika  områden  inom  upplevelseproduktion  och  

konkretiserar  hur  en  upplevelseproducent  bör  tänka  för  att  skapa  meningsfulla  

upplevelser.  

  

Liveside  Safety  är  ett  företag  som  arbetar  med  säkerhet  på  evenemang  och  

säkerhetsutbildningar.  Josefina  har  tidigare  arbetat  hos  Liveside  Safety  och  har  

därför  en  förförståelse  för  hur  deras  arbete  går  till. 

 

I  vår  uppsats  vill  vi  kombinera  våra  största  intressen:  upplevelseproduktion  och  

ledarskap  för  att  undersöka  om  ledarskap  kan  vara  upplevelsebaserat.  Vi  hoppas  att  

denna  uppsats  kan  inspirera  ledare  att  skapa  en  bra  upplevelse  för  sina  anställda.    
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4.1 Syfte   

Syftet  med  vår  uppsats  är  att  undersöka  om  upplevelsemodellen  Total  Experience  

Management  och  ett  exempel  på  ledarskap  från  verkligheten  kan  kombineras  för  att  

skapa  en  teori  för  Upplevelsebaserat  Ledarskap.   

4.2 Forskningsfrågor 

-‐‑  Hur  arbetar  Liveside  Safety  med  ledarskap? 

-‐‑  Hur  skulle  upplevelsemodellen  Total  Experience  Management  modifieras  för  ledarskap? 

4.3 Avgränsningar   

I  denna  uppsats  har  vi  valt  att  fokusera  på  en  modell  om  upplevelseproduktion,  

Total  Experience  Management,  och  vi  har  använt  oss  av  Liveside  Safetys  ledarskap  

som  exempel  från  verkligheten.  I  exemplet  har  vi  valt  att  fokusera  på  en  nivå  av  

ledarskapet  och  riktar  då  in  oss  på  högsta  ledningens  ledarskap.  Valet  av  modell  från  

upplevelseproduktion  grundar  sig  på  att  vi  såg  möjligheten  att  applicera  modellen  

på  ledarskap  och  valet  av  företag  grundade  sig  på  Josefinas  erfarenhet  av  Liveside  

Safetys  ledarskap.  
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5 Metod 

5.1 Vetenskapligt  förhållningssätt  &  Metodteori 

Det  finns  tre  vedertagna  vetenskapliga  arbetssätt,  deduktion,  induktion  och  

abduktion  (Patel  &  Davidsson,  2003).  Vi  kommer  i  denna  uppsats  arbeta  induktivt,  

då  vi  kommer  att  studera  verkligheten  och  utifrån  den  insamlade  empirin  formulera  

en  teori.  

  

Det  finns  två  forskningsinriktningar  som  används  vid  forskning  (Patel  &  Davidsson,  

2003).  Dessa  kallas  kvantitativt-‐‑  och  kvalitativt  inriktad  forskning  och  dessa  syftar  i  

korta  drag  på  hur  man  som  forskare  väljer  att  generera,  bearbeta  och  analysera  den  

information  och  data  som  samlats  in  (ibid).  De  menar  att  med  kvalitativ  forskning  

tolkar  forskaren  “mjuka”  data  i  form  av  till  exempel  kvalitativa  intervjuer  och  

tolkande  analyser  till  skillnad  från  den  kvantitativa  forskningen  där  mätningar  och  

statistiska  bearbetningsmetoder  används.  Den  kvalitativa  metoden  är  subjektiv  och  

riktar  intresset  till  individen  (Backman,  2008).  Metoden  används  för  att  se  hur  

individen  tolkar  omvärlden  istället  för  hur  den  objektiva  verkligheten  ser  ut  (ibid).  

Vår  uppsats  kommer  att  vara  kvalitativ  då  vi  genomför  kvalitativa  intervjuer  som  vi  

tolkar  och  använder  som  grund  för  resultatet.    

  

Vi  kommer  att  arbeta  efter  det  vetenskapliga  förhållnigssättet  Grundad  Teori  då  vår  

uppsats  bygger  kvalitativa  intervjuer  som  med  hjälp  av  Josefinas  erfarenheter  kan  

kategoriseras  enligt  metoden  (Patel  &  Davidsson,  2003).  Metoden  beskrevs  första  

gången  år  1967  av  Barney  Glacer  och  Anselm  Strauss  i  boken  “The  discovery  of  

Grounded  Theory”  (Denscombe,  2009).  Det  finns  grundläggande  idéer  om  hur  

Grundad  Teori  ska  användas  och  dessa  karaktäriserar  metoden  (ibid).  Dock  är  

metoden  anpassningsbar  vilket  bidrar  till  att  många  forskare  använder  sig  av  

Grundad  Teori  (ibid).    Metoden  används  när  forskaren  vill  genera  nya  lokalt  
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anknutna  teorier  baserade  på  verkligheten  i  form  av  kvalitativ  data  (Patel  &  

Davidsson,  2003),  vilket  vi  avser  göra  i  vår  uppsats.  

 

 

I  Grundad  Teori  analyseras  kvalitativa  data,  i  vårt  fall  kvalitativa  intervjuer,  genom  

att  kategorisera  varje  del  där  delarna  först  är  orelaterad  till  varandra  för  att  sedan  

knytas  an  till  varandra  genom  en  gemensam  “huvudvariabel”  (Patel  &  Davidsson,  

2003).  Vi  kommer  att  analysera  det  transkriberade  materialet  för  att  sedan  

sammanställa  de  kategorier  vi  anser  är  av  vikt  i  vårt  empiriska  avsnitt.    

5.2 Litteraturgenomgång 

Det  är  omöjligt  att  göra  en  bra  studie  om  man  inte  tar  reda  på  tidigare  forskning  

(Backman,  2008).  Det  är  viktigt  med  en  litteraturgenomgång  för  att  se  vilka  teorier  

som  finns  i  omvärlden  och  skaffar  oss  en  överblick  och  bakgrund  över  vårt  

forskningsområde  (Backman,  2008;  Patel  &  Davidsson,  2003).  För  ett  grundligt  

bakgrundsavsnitt  har  vi  gjort  en  litteraturgenomgång  där  vi  gått  igenom  artiklar,  

kurslitteratur,  tidskrifter  och  andra  skriva  källor.  

5.3 Kvalitativa  Intervjuer 

Kvalitativa  intervjuer  brukar  har  en  låg  grad  av  standardisering  (Patel  &  Davidsson,  

2003).  De  säger  att  standardiseringen  innebär  att  intervjuaren  ställer  frågor  som  ger  

utrymme  för  intervjuobjektet  att  svara  med  egna  ord.  Intervjuaren  väljer  ibland  att  

ha  struktur  i  sina  frågor  och  har  då  bestämt  ordningen  på  frågorna  och  vid  andra  

tillfällen  väljer  forskaren  att  ställa  frågorna  i  den  följd  som  de  lämpas  under  

intervjuns  gång  (ibid).  

 

En  kvalitativ  intervju  har  som  syfte  att  till  exempel  ta  reda  på  intervjuobjektets  

livsvärld  och  uppfattningar  om  något  fenomen,  därför  kan  inte  forskaren  veta  det  

“sanna”  svaret  redan  innan  intervjun  äger  rum  (Patel  &  Davidsson,  2003).  En  

kvalitativ  intervju  är  därmed  inriktad  på  ett  induktivt  eller  abduktivt  sätt  att  arbeta  
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(ibid).  Vi  ser  en  svårighet  med  kvalitativa  intervjuer  då  vi  inte  är  erfarna  intervjuare  

och  kan  därför  inte  vara  helt  säkra  på  att  intervjuerna  får  det  resultat  som  vi  är  ute  

efter.      

  

Enligt  Descombe  (2009)  är  syftet  med  datainsamlingen  viktig  då  olika  metoder  är  

lämpliga  till  olika  syften.  Just  intervjuer  är  sannolikt  lämpade  när  forskaren  vill  veta  

människors  åsikter,  uppfattningar,  känslor  och  erfarenhet  (Denscombe,  2009).  Då  vi  

söker  svar  på  hur  ett  visst  företag  arbetar  anser  vi  att  åsikterna  från  både  

verkställande  direktör  och  hans  ställföreträdare  är  viktiga  och  vi  anser  därför  att  

intervjuer  med  dessa  två  personer  är  mest  lämpligt  för  vår  uppsats.  

 

Då  Josefina  har  arbetat  med  Liveside  Saftey  under  två  somrar  är  hon  insatt  i  

företagets  verksamhet.  Hon  har  redan  gjort  en  egen  tolkning  av  hur  de  arbetar  med  

ledarskap.  Av  den  anledningen  är  det  svårt  för  henne  att  vara  objektiv  under  

intervjun  och  Sofie  kommer  därför  att  ställa  frågorna  när  vi  genomför  intervjuerna  

för  att  öka  reliabiliteten.  Trots  att  Josefina  till  viss  del  är  subjektiv  kan  nya  slutsatser  

dras  utifrån  vad  som  sägs  i  intervjuerna  men  det  är  viktigt  att  Sofie  förhåller  sig  

objektiv  i  analysen  av  empirin.   

 

Intervjuerna  kommer  att  inledas  med  en  öppen  fråga  för  att  göra  intervjuobjekten  

bekväma.  Fortsättningsvis  ställs  frågor  om  ledarskap  för  att  slutligen  gräva  djupare  i  

de  svar  som  intervjuobjekten  ger  oss  genom  eventuella  följdfrågor.  Som  avslut  

kommer  frågan  om  anonymitet  ställas  samt  informera  om  att  intervjuobjekten  får  

möjlighet  att  korrekturläsa  uppsatsen  innan  den  publiceras. 

 

Liveside  Safety  ledning  består  av  fyra  personer  och  en  av  dem  är  vår  handledare  i  

vårt  arbete.  Vi  har  valt  att  intervjua  två  personer  för  att  få  inblick  i  hur  Liveside  

Safety  arbetar  med  sitt  ledarskap.  Vi  anser  att  dessa  två  intervjuer  kommer  ge  oss  

den  empiri  vi  behöver  för  att  svara  på  våra  forskningsfrågor.  
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5.4 Intervjuobjekt 

Petter  Säterhed,  VD  på  Liveside  Safety 
Petter  är  grundade  till  Liveside  Safety  och  har  tidigare  arbetat  inom,  vad  han  själv  

kallar,  managementbranschen.  Där  arbetade  han  som  marknadschef  på  ett  

managementbolag  i  tio  år.  Innan  Petter  påbörjade  sin  arbetskarriär  tog  han  en  

magisterexamen  i  kommunikation  vid  Karlstad  universitet.   

 

 

Andreas  Meimermondt,  Seniorkonsult  på  Livseside  Safety 
Andreas  har  en  bakgrund  inom  Försvarsmakten  och  diverse  olika  chefsjobb  inom  

restaurangbranschen.  År  2005  anställdes  han  som  projektledare  för  Helsingborgs  

kommun  där  han  arbetade  till  dess  att  han  anställdes  på  Liveside  Safety  2010.  Där  

ansvarar  han  för  södra  regionens  verksamhet.  Förutom  sin  militära  bakgrund  har  

Andreas  också  en  magisterexamen  i  Företagsekonomi  med  inriktning  mot  

Projektledning  och  Service  Management  vid  Lunds  universitet.  

5.5 Kvalitét  &  Etik 

Reliabilitet,  eller  tillförlitlighet  som  Denscombe  (2009)  skriver  hänvisar  till  om  

forskningen  är  neutral  samt  om  den  är  konsekvent  i  fall  undersökningen  genomförs  

vid  en  rad  olika  tillfällen  (ibid).  Med  validitet  menas  att  den  metod  som  används  och  

de  data  som  genereras  är  relevant  för  forskningen  (ibid).  Reliabilitet  och  validitet  står  

i  relation  till  varandra  och  vi  kan  därför  inte  utesluta  den  ena  eller  den  andra  (Patel  &  

Davidsson,  2003).  

  

Denscombe  (2009)  diskuterar  tillförlitligheten  i  en  kvalitativ  forskning  och  menar  att  

det  är  omöjligt  att  återskapa  en  exakt  situation  flera  gånger  i  och  med  den  sociala  

miljön  och  det  faktum  att  tid  förändrar  “saker  och  ting”.  Enligt  Denscombe  (2009)  är  

respondentvalidering  en  metod  för  att  kontrollera  träffsäkerhet  och  validitet  i  

forskningen  där  respondenten  får  ge  sina  synpunkter  och  på  så  sätt  kan  bekräfta  

forskarens  förståelse.  Denna  metod  kommer  vi  att  använd  oss  av  i  uppsatsen.    
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Som  forskare  förväntas  vi  ta  etiska  ställningstaganden  till  vår  forskning  (Denscombe,  

2009).  Han  skriver  följande  om  etiska  ställningstagande  i  “Forskningshandboken  -‐‑  för  

småskaliga  forskningsprojekt  inom  samhällsvetenskaperna”,  2009,  sid  193.  

“-‐‑  Respektera  deltagarnas  rättigheter  och  värdighet. 

-‐‑  Undvika  att  deltagarna  lider  någon  skada  genom  att  medverka  i  forskningsprojektet. 

-‐‑  Arbeta  på  ett  sätt  som  är  ärligt  och  som  respekterar  deltagarnas  integritet.” 

 

Vi  kommer  tillsammans  med  våra  intervjuobjekt  att  komma  överens  huruvida  deras  

riktiga  namn  kommer  att  stå  med  i  uppsatsen,  om  intervjun  får  spelas  in  samt  

erbjuda  dem  att  läsa  igenom  vårt  resultat  av  intervjun  innan  publicering.  Vi  vill  ge  

dem  en  möjlighet  att  kommentera  och  eventuellt  revidera  sina  svar.  Vi  anser  inte  att  

det  resultat  vi  kommer  komma  fram  till  har  etiskt  negativa  konsekvenser. 

5.6 Forskningsfrågor  
Nedan  beskriver  vi  hur  vi  kommer  att  besvara  våra  forskningsfrågor.    

5.6.1 Forskningsfråga  1:  Hur  arbetar  Liveside  Safety  med  ledarskap? 
Vi  kommer  att  besvara  denna  fråga  med  hjälp  av  kvalitativa  intervjuer  med  personal  

på  Liveside  Safety.  Svaren  från  intervjun  kommer  vi  att  tolka  och  sammanfatta  och  

skapa  ett  ledarskapsexempel  för  att  besvara  vår  andra  forskningsfråga. 

5.6.2 Forskningsfråga  2:  Hur  skulle  upplevelsemodellen  Total  Experience  
Management  utvecklas  för  internt  ledarskap? 

För  att  svara  på  vår  andra  forskningsfråga  kommer  vi  att  använda  oss  av  det  

exempel  som  vi  tagit  fram  i  forskningsfråga  ett  och  modellen  Total  Experience  

Management.  Dessa  kombineras  för  att  ta  fram  en  lokal  teori  för  Upplevelsebaserat  

Ledarskap.     
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6 Resultat  

I  följande  avsnitt  kommer  vi  att  redogöra  vår  empiri.  Vi  kommer  att  referera  till  VDn  

och  en  av  seniorkonsulterna  som  är  anställd  på  Liveside  Safety.    

  

Vi  är  medvetna  om  att  det  kan  finnas  andra  aspekter  av  hur  ledarskapet  på  Liveside  

Safety  ser  ut.  Då  vi  vill  ta  fram  ett  exempel  väljer  vi  att  inte  ta  hänsyn  till  eventuella  

andra  aspekter  utan  vi  skapar  vårt  exempel  utifrån  vad  som  sägs  i  intervjuerna.    

6.1 Empiri 

Liveside  Safetys  organisationsuppbyggnad   

Företaget  består  av  fyra  personer  och  när  vi  frågar  om  titlarna  på  dessa  använder  sig  

VDn  av  benämningen  seniorkonsult  och  juniorkonsult.  Han  menar  att  det  är  ett  sätt  

att  beskriva  nivån  på  kunskapen  och  erfarenheten  på  konsulten.  På  företaget  arbetar,  

förutom  VDn  som  är  seniorkonsult,  två  seniorkonsulter  och  en  juniorkonsult  som  

alla  är  heltidsanställda.  Företaget  arbetar  till  stor  del  med  säsongsrelaterat  arbete  

vilket  förklarar  storleken  på  företaget.  Varje  år  måste  personal  visstidsanställas  inför  

genomföranden  och  denna  grupp  kallar  VDn  för  “mantle”. 

 

Chefskap  vs.  Ledarskap 

Företaget  skiljer  på  ledarskap  och  chefskap  då  de  anser  att  en  chef  blir  tillsatt  och  en  

ledare  blir  vald.  Ledarskap  handlar  om  att  ge  de  förutsättningar  och  resurser  som  

behövs  för  att  en  uppgift  ska  bli  genomförd.  Det  är  viktigt  att  få  personen  som  

genomför  uppgiften  att  känna:  Jag  är  tillräckligt  bra  för  det  här!  Företaget  menar  att  de  

arbetar  genom  att  berätta  vad  som  ska  bli  gjort  och  sätter  gränser  och  ramar  för  hur  

uppgiften  ska  genomföras  snarare  än  detaljstyra. 

 

Värderingar  för  ledarskap  på  företaget 

Seniorkonsulten  säger  att  ledningens  ledarskap  grundas  i  värderingar  som  är  

genomtänkta.  De  värderingar  som  seniorkonsulten  beskriver  att  de  arbetar  efter  är:  
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Tilltro  till  system  och  hierarki,  en  verklig  omtanke  som  skapar  “vi-‐‑känsla”  och  att  

arbeta  med  kunnig  personal  som  gör  att  de  kan  hålla  en  högre  kvalité  än  vad  kunden  

förväntar  sig.  Det  är  viktigt  för  företaget  att  ha  “rent  mjöl  i  påsen”  och  de  anställer  

personal  och  agerar  därefter.  Dessa  värderingar  ligger  till  grund  för  ledningens  

ledarskap  men  var  och  en  använder  olika  verktyg  för  att  bli  så  effektiva  ledare  som  

möjligt.  Ledarskap  är  A  och  O  och  ett  svagt  ledarskap  har  negativa  konsekvenser  i  en  

projektorganisation  menar  VDn.   

 

Indirekt  och  direkt  ledarskap 

När  vi  i  intervjun  talar  om  ledarskap  nämner  båda  intervjuobjekten  begreppen  

indirekt  och  direkt  ledarskap.  De  beskriver  att  de  kan  använda  ett  indirekt  ledarskap  

på  grund  av  att  de  personer  som  anställs  har  samma  tankar  och  värderingar  om  hur  

arbetet  skall  genomföras.  Vid  direkt  ledarskap  berättar  de  istället  vad  som  ska  göras  

och  hur  det  ska  göras. 

 

VDns  ledarskap  mot  de  heltidsanställda 

Företagets  heltidsanställda,  ledningen,  kallar  VDn  för  “Core”.  Gruppen  består  av  

personer  som  VDn  ”litar  blint  på”.  Snarare  än  att  detaljstyra  sina  anställda  får  de  

arbeta  självständigt  och  ta  fram  egna  lösningar.  Gruppen  har  arbetat  länge  

tillsammans  och  det  är  i  princip  enbart  vid  nya  situationer  som  VDn  går  in  och  tar  

beslut  men  då  tillsammans  med  sin  anställda.  När  VDn  arbetar  under  genomförande  

får  han  en  ny  roll  där  ledarskapet  ändrar  karaktär  då  olika  roller  kräver  olika  

ledarskapsstilar.   

 

Ledarskap  i  olika  Backstage 

VDn  tycker  att  det  är  viktigt  att  hans  personal  mår  bra,  detta  tänker  han  i  alla  nivåer,  

eller  backstage  som  han  senare  talar  om.  Först  och  främst  ska  ledningen  må  bra  då  

blir  verksamheten  bättre  menar  VDn.  Organisationen  delas  upp  i  fyra  olika  

“backstage”  där  de  olika  nivåerna  har  sitt  eget  backstage  (se  Figur  6). 
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Figur  6.  Backstage  på  Liveside  Safety.  En  förklaring  till  de  olika  backstage  på  Liveside  

Safety.    

  

I  ledningens  backstage  mot  gruppcheferna  som  anställs  inför  genomförandet  arbetar  

de  för  att  gruppchefer  ska  må  bra  för  att  genomförandet  ska  genomföras  på  bästa  

sätt.  Detta  uppnår  företaget  genom  att  ge  sina  gruppchefer  både  teambuildning  samt  

utbildning  i  säkerhet  och  vad  företaget  står  för  under  en  helg  innan  genomförandet.  

VDn  talar  om  att  teambuilding-‐‑  och  utbildningshelgen  ska  ge  gruppcheferna  en  

upplevelse.  Han  menar  att  detta  uppnås  genom  att  helgen  är  bättre  än  vad  de  

förväntat  sig,  de  känner  sig  utvalda,  att  någon  har  lagt  ner  tid  på  förberedandet  och  

att  alla  delar  av  helgen  ska  vara  genomtänkta. 

 

Användandet  av  FIRO  på  företaget 

Vidare  i  intervjun  säger  VDn  att  FIRO  är  den  modell  som  används  vid  utbildningar  

inför  genomföranden  och  han  tycker  själv  att  modellen  är  bra  att  sträva  efter.  När  vi  

talar  med  intervjuobjekten  nämner  vi  FIRO  som  ledarskapsmodell  och  båda  anser  att  

FIRO  är  en  välanvänd  modell  i  företaget.  Seniorkonsulten  säger  att  modellen  

förespråkas  och  att  han  själv  har  den  som  en  riktlinje  men  använder  egna  verktyg  i  

sitt  ledarskap.  Vid  frågan  om  vilka  verktyg  det  är  får  vi  svaret  att  han  använder  sig  

av  ett  instinktivt  ledarskap  snarare  än  ett  genomtänkt  ledarskap. 

 

  

Fronstage	
Gäst	

Backstage  4	

VD	
Backstage  3	

Ledning	 Backstage  2	

Personal	
Backstage  1	

Kund	
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Rekrytering  av  gruppchefer 

Rekryteringsprocessen  för  gruppchefer  bygger  på  att  företaget  tar  in  människor  som  

ledningen  tycker  om  att  arbeta  med  och  som  har  potential  eller  kunskap.  Denna  

grupp  är  en  basplatta  med  många  relationer  vilket  gör  att  gruppen  från  början  har  en  

bra  sammanhållning.  Av  den  anledningen  spelar  magkänsla  och  kemi  vid  

rekryteringen  också  roll  och  stor  kännedom  om  personalen  är  viktig  för  företaget. 

  

”Stammar”  och  dess  påverkan  på  företaget 

Några  av  gruppcheferna  fungerar  som  “stammar”  enligt  VDn  för  företaget.  Dessa  

gruppchefer  är  personer  som  VDn  och  ledningen  litar  extra  mycket  på  och  som  har  

varit  med  på  genomföranden  med  företaget  i  många  år.  ”Stammarnas”  

rekommendationer  av  människor  värderas  högt  och  ledningen  lyssnar  oftast  till  

dessa.  Den  rekommenderade  personen  tillsätts  på  en  position  där  den  får  möjlighet  

att  bevisa  sin  kunskap  under  ett  så  kallat  “testår”.  Visar  sig  personen  vara  kunnig  

och  fungerar  i  organisationen  får  den  en  viktigare  roll  under  kommande  år.     

 

Skapandet  av  en  komplett  organisation 

Företaget  bygger  upp  grupper  där  personernas  arbetssätt  måste  komplettera  

varandra  och  tillsammans  bli  ett  “fantastiskt  team”  som  VDn  beskriver  det.  Det  är  en  

process  med  “ett  evigt  pusslande”  för  att  få  ihop  grupperna  där  varje  personlighet  

ska  utvärderas  och  placeras  ut  på  rätt  position.  Hela  organisationen  ritas  upp  och  alla  

har  en  betydande  roll,  om  en  person  försvinner  faller  hela  organisationen  och  

gruppkonstellationerna  måste  göras  om. 

 

Ledarskapsstrategi 

En  ledarskapsstrategi  som  företaget  använder  sig  av  är  att  gruppcheferna  gör  

ledningen  till  ”felfria”  och  säljer  bilden  av  en  felfri  företagsledning  inför  

volontärerna.  Detta  i  sin  tur  gör  att  ledningen  lyser  ner  på  gruppcheferna  så  att  även  

de  blir  ”ofelbara”  i  volontärernas  ögon.  Om  gruppchefen  istället  talar  negativt  om  
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ledningen  kommer  ljuset  att  släckas  på  både  ledningen  och  gruppchefen  vilket  

lämnar  volontärerna  med  en  chef  istället  för  en  ledare.  

 

Gruppchefens  ledarskap  mot  volontärer 

Enligt  VDn  har  gruppchefen  fyra  olika  roller  under  genomförandet.  Föregångaren,  den  

fasta  punkten,  personalansvarige  och  personalens  förälder.  Gruppchefernas  ledarskap  

ligger  i  att  förmedla  arbetsuppgifter  och  att  få  gruppen  av  volontärer  att  känna  sig  

inspirerade  att  arbeta  och  genomföra  de  arbetsuppgifter  som  även  kan  uppfattas  

tråkiga  eller  onödiga.  Arbetsuppgiften  skall  uppfattas  som  viktig  och  blir  därmed  

värd  att  genomföra.  Detta  kallar  VDn  för  inspirationsledarskap.  Som  gruppchef  ska  du  

även  använda  dig  av  ett  föregångsmannaledarskap  där  du  som  ledare  tar  första  steget.  

Om  gruppchefen  påbörjar  uppgiften  kommer  volontären  att  följa  efter  och  slutföra  

uppgiften. 

 

Kommunikation  under  evenemang 

För  att  få  organisationen  att  fungera  tillsammans  är  kommunikation  viktig.  När  vi  

talade  med  VDn  om  kommunikation  använde  han  sig  av  det  militära  uttrycket  

“chain  of  command”  som  beskriver  kommunikationsprocessen  mellan  de  olika  

rollerna  i  organisationen.  “Chain  of  command”  innebär  att  varje  person  ska  gå  till  

närmsta  ansvariga  person  för  att  få  eller  delge  information.  VDn  talar  om  vikten  av  

balans  mellan  organisation  och  relation.  Då  hela  organisationen  bygger  på  relationer  

är  det  viktigt  att  inte  gå  förbi  “rätt  person”  i  kedjan  med  information  bara  för  att  det  

finns  en  relation  till  någon  annan.  Om  kedjan  bryts  blir  informationsflödet  strypt  och  

detta  påverkar  informationsläget  vid  framtida  beslut. 

  

Feedback 

VDn  talar  om  feedback  ur  två  olika  perspektiv:  från  företaget  till  personalen  och  från  

personalen  till  företaget.  När  han  talar  om  feedback  från  företaget  nämner  han  att  det  

är  svårt  att  genomföra  eftersom  det  är  mycket  personal  som  ska  få  feedback.  VDn  vill  
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ge  feedback  enligt  regler  som  säger  att  feedback  bör  ges  personligt.  Enligt  VDn  blir  

det  svårt  att  hinna  med.  Han  menar  också  att  han  inte  vill  ge  feedback  som  inte  är  

aktuell  och  att  det  därför  bör  ske  i  samband  med  arbetet.  Detta  är  problematiskt  att  

genomföra  då  personalstyrkan  under  ett  genomförande  är  stor  menar  han.  När  han  

talar  om  feedback  från  personal  till  företaget  anser  han  att  de  inte  alltid  får  så  mycket  

som  de  önskar.  Han  har  en  teori  om  att  personalen  är  rädd  för  att  komma  med  

konstruktiv  kritik  då  de  möjligen  är  rädda  för  att  försvinna  ur  organisationen.       

 

6.2 Upplevelseproduktion  på  Liveside  Safety  

Vi  har  använt  Liveside  Safetys  ledarskap  som  exempel  för  att  modifiera  Total  

Experience  Management-‐‑modellen  för  ledarskap.  Vi  jämförde  modellens  innehåll  

med  Liveside  Safetys  ledarskap  och  kom  fram  till  att  modellen  i  stor  utsträckning  

redan  går  att  applicera  på  ledarskap.  Av  den  anledningen  har  vi  använt  oss  av  våra  

kategorier  i  den  insamlade  empirin  för  att  lyfta  fram  delar  som  bör  läggas  till  i  

modellen.  Nedan  förklarar  vi  hur  vi  anser  att  Livesides  ledarskap  kan  appliceras  på  

upplevelseproduktion. 

 

Begreppet  upplevelse  på  Liveside  Safety 

“När  de  kommer  till  den  här  helgen,  två  dagar,  ska  det  vara  en  upplevelse  för  dem.”  -‐‑  Petter  

Säterhed  om  Gruppchefernas  utbildning  från  intervju  den  2012-‐‑04-‐‑22.   

 

Begreppet  “upplevelse”  har  blivit  ett  modeord  men  det  används  inte  alltid  i  samma  

betydelse  som  Upplevelseproduktion  vid  Luleå  Tekniska  Universitet  (LTU).  Vi  har  

med  hjälp  av  våra  intervjuer  konstaterat  att  Liveside  Safety  använder  sig  av  

begreppet  “upplevelse”  när  de  talar  om  sina  Gruppchefer  och  gäster.  Det  vi  också  

kan  konstatera  är  att  de  använder  begreppet  i  samma  betydelse  som  

Upplevelseproduktion  vid  LTU.  Nedanstående  tre  rubriker  är  anledningen  till  varför  

vi  anser  att  detta.    
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Personalen  är  en  gäst  

Liveside  Safety  tänker  inte  bara  på  festivalbesökaren  som  gäst  utan  de  menar  att  

även  personalen  är  en  typ  av  gäst.  De  anser  att  det  är  viktigt  för  personalen  att  ha  en  

upplevelse  när  de  utför  ett  arbete  för  Liveside  Saftey  och  upplevelsen  börjar  redan  

vid  utbildningsstadiet. 

  

Backstage/Frontstage 

Liveside  Safety  är  medvetna  om  backstage  och  frontstage  och  arbetar  utefter  detta  i  

mötet  med  olika  delar  av  organisationen.  I  Liveside  Safetys  organisation  finns  fyra  

olika  backstage,  se  Figur  6.  i  ovanstående  avsnitt. 

 

Mår  personalen  bra  mår  företaget  bra 

Alla  som  arbetar  för  Liveside  Safety  får  mat,  boende  och  övriga  nödvändiga  faciliteter.  

Detta  ser  vi  uppfyller  första  steget  i  Maslows  (1954)  behovshierarki.  Företagets  

grundtanke  är  att  det  är  viktigt  att  personalen  mår  bra  och  kan  arbeta  fullt  ut  under  

festivalen.  Liveside  Safety  har  ett  värdskap  mot  alla  sina  volontärer.  Det  är  viktigt  för  

företaget  att  skapa  en  ”vi-‐‑känsla”  vilket  medför  att  organisationen  litar  på  varandra  och  

får  utrymme  att  utvecklas  vilket  uppfyller  Maslows  (1954)  andra,  tredje  och  fjärde  steg  i  

behovshierarkin.    

6.3 Total  Experience  Management  som  ledarskapsmodell   

För  att  göra  en  modifiering  av  modellen  Total  Experience  Management  Använde  vi  

oss  av  Liveside  Safetys  ledarskapsexempel  samt  vår  bakgrundsstudie  av  ledarskap.  I  

modellen  har  vi  valt  att  behålla  de  begrepp  som  vi  anser  fungera  i  ett  ledarskap.  Då  

vår  modell  är  på  svenska  har  vi  valt  att  översätta  begreppen  från  engelska  till  

svenska.    

  

Vi  började  modifierningen  med  att  plocka  bort  de  delar  vi  inte  ansåg  ha  relevans  för  

ledarskap.  Dessa  begrepp  är  markerade  med  ett  rött  kryss  i  Figur  7.  nedan.  

I  andra  sektionen  har  vi  tagit  bort  följande:  
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-‐‑ Theatric  Staging  –  Dramaturgy,  theme,  storytelling  

-‐‑ Designing  space  and  material  resources    

-‐‑ Marketing  

-‐‑ Experience  Dramaturgy  

-‐‑ Experience  Facilitator  

Dessa  punkter  har  vi  valt  att  ta  bort  ut  modellen  då  vi  anser  att  de  inte  behövs  för  att  

kunna  uppnå  gott  ledarskap.  Ledarskapet  ska  inte  vara  beroende  på  hur  platsen  är  

utformad,  om  det  finns  ett  tema  på  arbetsplatsen  och  marknadsföringen  (marketing)  

ska  redan  ha  skett  innan  ledarskapet  tar  vid.  Ledarskapet  börjar  när  personalen  är  

tillsatt  och  redan  är  en  del  i  organisationen.  Marknadsföringen  sker  genom  att  

personalen  får  en  bra  arbetsupplevelse  och  vill  återkomma.  Word  of  mouth  är  en  

effektiv  marknadsföringsmetod  vilket  gör  att  personalen  själv  kommer  att  sköta  

marknadsföringen  genom  att  berätta  om  sin  goda  arbetsupplevelse  (Kotler  et  al.  

2009).  

 

De  begrepp  som  framkommit  ur  empirin  har  lagts  in  i  modellen.  Dessa  är  markerade  

i  grön  text  i  Figur  7.    

De  begrepp  som  lagts  till  i  modellen  är:  

-‐‑ Värderingar  

-‐‑ Feedback  

-‐‑ Utbildning  

  

Värderingar  är  ett  begrepp  som  Liveside  Safety  använder  sig  av  och  de  berättar  att  

deras  värderingar  är  viktiga  att  kommunicera  ut  för  att  skapa  helhet  i  ledarskapet.  

Därför  anser  vi  att  värderingar  ska  vara  med  i  modellen.    

  

Feedback  är  viktigt  för  personalens  utveckling  (Tonnquist,  2010).  Att  ge  både  

konstruktiv  kritik  och  beröm  gör  att  personalen  känner  sig  sedd  (ibid).  Liveside  

Safety  pratar  om  feedback  och  menar  att  den  ska  ges  när  den  är  aktuell,  det  vill  säga  i  
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realtid.  Med  anledningen  att  både  Liveside  Safety  och  Tonnquist  (2010)  nämnt  ämnet  

som  viktigt  i  ledarskap  anser  vi  att  feedback  ska  vara  med  i  modellen.      

  

Utbildning  har  vi  definierat  vara  en  del  av  förupplevelsen.  Liveside  Safety  talar  om  

en  utbildningshelg  som  de  genomför  för  deras  personal  där  de  menar  på  att  

upplevelsen  börjar.  Det  är  i  detta  steg  som  värderingarna  kommuniceras  ut  och  

förutsättningarna  inför  kommande  arbete  presenteras.  Detta  anser  vi  vara  en  stor  del  

i  ledarskapet  och  därför  har  utbildning  en  plats  i  modellen.    

 

De  blå  markeringarna  är  omgjorda  begrepp  för  att  passa  olika  roller  för  ledarskap  

snarare  än  roller  vid  upplevelseproduktion  (se  Figur  7).    

De  som  vi  har  ändrat  är:  

1) Experience  Producer    -‐‑  Organisationsplan  

2) Experience  Production  –  Organisationens  ledning  

3) Experience  Offering  &  Experience  Product  –  Personalens  arbete  

4) Guest  Expirience  –  Arbetsupplevelse  

5) Meningsfull  arbetsupplevelse  

  

Första  punkten  har  vi  valt  att  döpa  till  Organisationsplan  då  det  är  i  första  steget  som  

organisationen  skapas,  det  är  i  detta  steg  en  organisationsplan  ska  tas  fram.  

  

Andra  punkten  är  döpt  till  Organisationens  ledning  då  det  är  ledningen  som  går  

igenom  de  punkter  som  finns  i  andra  steget.    

  

Tredje  punkten  är  döpt  till  Personalens  arbete.  I  detta  steg  ska  de  två  första  stegen  

tillsammans  skapa  förutsättningarna  för  personalens  arbete.    

  

Fjärde  punkten  är  döpt  till  Arbetsupplevelsen  då  det  är  i  det  i  detta  steg  som  

upplevelsen  av  arbetet  för  personalen  skapas.    
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Den  sista  punkten  har  vi  inte  döpt  om  utan  vi  har  flyttat  meningsfullhet  och  

signifikans  till  ett  femte  steg  i  modellen.  Enligt  Boswijk  et  al.  (2012)  är  det  känslorna  

som  styr  om  en  upplevelse  är  meningsfull  eller  ej  och  därför  anser  vi  att  ett  femte  

steg  är  nödvändigt  då  det  kan  skapas  en  arbetsupplevelse  men  det  betyder  inte  att  

den  är  meningsfull.  I  vår  modell  har  vi  ett  fjärde  steg  som  visar  arbetsupplevelsen  och  

ett  femte  steg  som  heter  meningsfull  arbetsupplevelse.    

  

Då  originalmodellen  är  framtagen  för  att  skapa  meningsfulla  upplevelser  anser  vi  att  

behålla  en  del  av  begreppen  gör  att  vi  uppnår  vårt  syfte.  Vi  har  behållit  de  begrepp  

som  vi  anser  passa  in  på  både  meningsfull  upplevelse  och  på  ledarskap  för  att  kunna  

uppnå  en  meningsfull  arbetsupplevelse  med  hjälp  av  gott  ledarskap.  Under  

intervjuerna  har  intervjuobjekten  talat  om  en  del  av  de  begrepp  som  finns  i  

originalmodellen,  bland  annat  talar  de  om  behovhierarki  och  frontstage  &  backstage.  

Våra  intervjuobjekt  har  lyft  begreppen  som  viktiga  i  deras  sätt  att  leda  vilket  

motiverar  att  behålla  dem  i  modellen  Upplevelsebaserat  Ledarskap.    
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Figur  7.  Bild  på  hur  Total  Experience  Management  (Gelter,  2010)  utvecklats  till  att  bli  

Upplevelsebaserat  ledarskap.  
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6.4 Sammanfattade  svar  på  forskningsfrågor 

Forskningsfråga  1:  -‐‑  Hur  arbetar  Liveside  Safety  med  ledarskap  i  sin  

företagskultur? 

Liveside  Safetys  ledarskap  startar  redan  i  basorganisationen  där  de  fyra  

heltidsanställda  arbetar  året  om.  De  heltidsanställda  är  sammansvetsade  och  deras  

grundvärderingar  för  företaget  genomsyrar  arbetskulturen.  Inför  genomföranden  

rekryterar  ledningen  de  nyckelpersoner  som  bidrar  till  en  god  basorganisation  och  

kompletterar  sedan  organisationen  med  personer  som  enligt  tidigare  erfarenhet  visat  

sig  ha  god  arbetskvalitét  och  önskvärda  personligheter.  “Föregångsmannaskap”  är  en  

av  Liveside  Safetys  ledarskapstillgångar  och  alla  personer  i  basorganisationen  

försöker  aktivt  arbeta  med  att  vara  en  god  föregångare.    
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Forskningsfråga  2:  -‐‑  Hur  skulle  upplevelsemodellen  Total  Experience  

Management  utvecklas  för  ledarskap? 

Figur  8.  nedan  är  den  utvecklade  modellen  för  Upplevelsebaserat  Ledarskap.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Figur  8.  Upplevelsebaserat  ledarskap.  Modifierad  efter  Total  Experience  Management  av  

Hans  Gelter  (2010).  
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De  olika  sektionerna  sker  parallellt  med  varandra  över  tid  i  pilens  riktning.

                   

1)  Första  sektionen  kallas  Organisationsplan  där  företagskulturen  skapas.  Här  tar  

företaget  ställning  till  hur  organisationen  ska  tänka  och  arbeta  med  till  exempel  

kreativitet  och  innovation.  Här  skapas  värderingar  för  hur  organisationen  ska  arbeta  

tillsammans.   

 

2)  I  sektion  två  arbetar  företaget  med  sitt  varumärke  och  sina  relationer  för  att  kunna  

tillsätta  personal.  Eventuella  problem  som  kan  uppstå  inför  personalens  arbete  ska  

lösas.  Denna  problemlösning  ska  genomföras  utan  personalens  vetskap.  Efter  arbetet  

är  gjort  är  utvärdering  av  arbetet,  feedback  till  de  som  arbetat  och  att  fortsatt  bygga  

vidare  på  företagets  varumärke  viktigt.    

 

3)  I  tredje  sektionen  skapar  organisationen  tillsammans  med  de  två  föregående  

sektionerna  förutsättningar  för  arbetsupplevelsen  genom  att  arbeta  med  för-‐‑,  under-‐‑,  

och  efterupplevelsen.  I  förupplevelsen  skapas  förväntningar  inför  arbetet.  Under  

genomförandet  ska  ledningen  se  till  att  de  sex  punkterna  som  beskrivs  i  modellen  

finns  för  personal.  Efterupplevelsen  kan  påverkas  genom  exempelvis  tack-‐‑kort,  

uppföljning  eller  en  återträff.  Här  får  även  den  tillsatta  personalen  feedback  från  

företaget  vilket  bidrar  till  fortsatt  utveckling  för  personen  i  fråga.   

 

4  -‐‑  5)  De  två  sista  sektionerna  sker  i  människan  som  arbetar.  Dessa  steg  kan  ledaren  

inte  påverka  mer  än  att  skapa  förutsättningarna  i  de  tre  första  sektionerna.  I  fjärde  

och  femte  sektionerna  är  det  personalens  tidigare  erfarenheter  och  känslotillstånd  

som  styr  hur  meningsfull  upplevelsen  är.   
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6.5 Implikationer 

Vi  anser  att  vår  modell  är  användbar  för  stora  projekt  då  den  är  applicerbar  i  alla  

olika  organisationsnivåer  för  att  skapa  en  bra  arbetsupplevelse  i  olika  backstage.  

Stora  evenemang  så  som  till  exempel  musikfestivaler  och  idrottsevenemang  är  helt  

beroende  av  volontärer  och  vår  förhoppning  är  att  användandet  av  modellen  

Upplevelsebaserat  Ledarskap  skapar  en  god  arbetsupplevelse  för  personalen  vilket  i  

sin  tur  förhoppningsvis  leder  till  att  personalen  vill  återvända  till  organisationen.  Att  

rekrytera  personal  kostar  pengar  och  ju  bättre  upplevelse  de  får  när  de  arbetar  desto  

mer  sannolikt  är  det  att  de  kommer  tillbaka  och  gör  ett  bra  jobb  när  de  är  där.  

“Då  personalen  är  nöjd  mår  företaget  bra”  menar  VDn  på  Liveside  Safety  och  vi  håller  

med  i  denna  slutsats.      

 

Det  resultat  vi  kommit  fram  till  i  vår  uppsats  kan  användas  i  till  exempel  

föreläsningssyfte.  Det  skulle  kunna  bli  ett  arbetssätt  som  en  eller  flera  företag  

använder  sig  av  i  framtiden. Uppsatsen  skulle  också  kunna  användas  till  att  inspirera  

ledare  att  skapa  bättre  arbetsmiljö  för  sina  anställda  där  värdskapet  mot  personalen  

är  lika  viktig  som  värdskapet  för  kund. 
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7 Diskussion  

  
”Jag  ställde  en  fråga  i  början  av  uppsatsen.  Min  teori  innan  vi  började  skriva  var  att  

ledarskapet  och  organisationen  var  början  på  hur  arbetet  med  en  volontär  var  uppbyggt.  I  

arbetet  har  vi  skrivit  om  hur  Liveside  Safety  använder  sitt  ledarskap  mot  sina  gruppchefer.  

Jag  tycker  att  man  skulle  kunna  säga  att  min  teori  är  bekräftad.  Vår  modell  var  

anpassningsbar  på  deras  ledarskap  och  jag  anser  att  med  deras  syn  på  sina  anställda  har  de  en  

grund  för  ett  bra  arbete  med  sina  volontärer.”  

Josefina  Wingren  

  

Syftet  med  vår  uppsats  var  att  försöka  kombinera  ett  exempel  på  ledarskap  med  

modellen  Total  Experience  Management  vilket  vi  i  vårt  resultat  har  lyckats  med.  Vi  

har  tagit  fram  en  modifierad  modell  som  bygger  på  både  originalmodellen  och  det  

exempel  som  skapats  med  hjälp  av  empirin.  Det  resultat  vi  kommit  fram  till  skulle  

antagligen  inte  vara  detsamma  om  vi  använt  oss  av  ett  annat  företag  för  att  skapa  

vårt  exempel  på  ledarskap  då  alla  företag  arbetar  på  olika  sätt.    

  

I  början  av  vår  uppsats  arbetade  vi  för  att  skapa  en  modell  för  generellt  ledarskap.  

Detta  arbete  ändrade  riktning  när  vi  gjorde  vår  analys  av  empirin.  Under  tolkningen  

av  empirin  kom  vi  fram  till  att  modellen  Upplevelsebaserat  Ledarskap  är  anpassad  för  

projektbaserat  ledarskap.  Med  projektbaserat  ledarskap  menar  vi  att  den  är  anpassad  

efter  personal  som  har  en  anställning  med  en  tydlig  början  och  ett  tydligt  slut  i  

organisationen,  till  skillnad  från  en  visstidsanställd  som  arbetar  på  obestämd  tid.  Vi  

anser  att  en  heltidsanställd  person  behöver  ett  ledarskap  med  långsiktiga  mål  och  

andra  utvecklingsmöjligheter  än  en  person  som  endast  arbetar  i  en  tillfällig  

organisation.  
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I  vår  uppsats  arbetade  vi  efter  metoden  Grundad  Teori  och  vi  anser  att  metoden  

passat  vår  uppsats  då  vi  enkelt  kunde  använda  grunden  för  metoden  men  anpassa  

den  efter  strukturen  för  vårt  arbete.  Vi  ser  att  metoden  har  varit  den  bästa  för  

resultatet  i  vårt  arbete.  Den  metod  som  använts  har  gynnat  insamlandet  av  relevant  

data  för  uppsatsen  och  vi  anser  därför  att  vårt  arbete  håller  god  validitet.   

 

Vi  har  tidigare  i  uppsatsen  nämnt  att  Josefina  har  arbetat  tillsammans  med  Liveside  

Safety  och  dess  organisation  och  därför  redan  är  insatt.  Detta  kan  ses  både  som  

positivt  och  negativt.  Vi  anser  att  hennes  relation  till  intervjuobjekten  gjorde  det  

lättare  att  öppna  upp  för  diskussion  som  ledde  till  att  vi  fick  fram  information  vi  inte  

hade  fått  om  vi  ställt  frågorna  rätt  av.  Dock  är  Josefina  inte  objektiv  och  det  kan  vara  

så  att  hennes  erfarenhet  och  kännedom  speglas  i  analysen  av  intervjuerna.   

 

Från  början  var  vår  tanke  att  intervjua  fler  företag  för  att  få  en  större  bredd  på  vårt  

ledarskapsexempel.  Tanken  var  att  först  jämföra  de  olika  företagens  ledarskap  och  

genom  det  skapa  ett  exempel  baserat  på  mer  varierad  data  än  från  bara  ett  företag.  

För  att  samla  in  data  genomförde  vi  sammanlagt  två  intervjuer  med  två  olika  

personer  på  företaget  Liveside  Safety.  Genom  att  ställa  kvalitativa  intervjufrågor  

ansåg  vi  att  vi  skulle  få  den  data  vi  behövde  för  att  komma  fram  till  ett  tillförlitligt  

resultat.  Det  var  ett  aktivt  val  att  endast  ha  två  informanter  och  vi  anser  att  en  tredje  

intervju  med  ytterligare  en  person  på  företaget  inte  hade  tillfört  mer  data  i  analysen  

av  Livesides  ledarskap.   

 

Då  vi  diskuterade  att  använda  oss  av  tre  informanter  talade  vi  om  att  göra  

jämförelser  mellan  de  olika  intervjuerna.  Vi  kom  fram  till  att  en  jämförelse  inte  

gynnade  vårt  syfte  eller  besvarade  vår  forskningsfråga  och  även  detta  var  en  

bidragande  faktor  till  valet  av  antalet  informanter.   

 

Då  vi  utformade  intervjufrågorna  ville  vi  göra  dem  öppna  för  att  skapa  möjlighet  för  

diskussion.  I  den  ena  intervjun  skapades  diskussion  med  hjälp  av  följdfrågor  vilket  
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gynnade  vårt  resultat.  I  den  andra  intervjun  svarade  informanten  mycket  kort  och  

koncist  på  våra  intervjufrågor  och  på  grund  av  detta  blev  diskussionerna  kortvariga.  

I  vårt  empiriavsnitt  har  vi  valt  att  hänvisa  mycket  till  den  första  informanten  då  

användbar  information  uppdagades  i  diskussionerna.  Vi  har  valt  att  inte  göra  en  

ytterligare  intervju  med  den  andra  informanten  då  svaren  från  båda  informanterna  

bekräftade  varandra  trots  att  de  inte  kan  ha  påverkat  varandras  svar  under  

intervjuerna.   

 

Uppsatsens  resultat  grundas  på  ett  exempel  på  ledarskap  som  företaget  Liveside  

Safety  själva  har  varit  med  och  skapat.  Intervjuobjekten  har  fått  möjlighet  att  läsa  och  

kommentera  den  empiri  vi  skriver  i  uppsatsen.  De  har  även  fått  ta  ställning  till  

huruvida  de  vill  vara  anonyma  och  båda  har  godkänt  att  deras  namn  publiceras.  I  

resultatet  har  vi  kommit  fram  till  en  modifierad  modell  och  vi  hänvisar  till  källan  för  

originalmodellen  Total  Experience  Management.  Vi  anser  därför  inte  att  vår  uppsats  

kommer  att  ha  några  etiskt  negativa  konsekvenser  för  omvärlden.   

7.1 Exkurs 

Då  vår  modell  i  nuläget  specifikt  är  framtagen  för  projektbaserat  ledarskap  ser  vi  en  

framtida  forskning  i  att  utveckla  modellen  ytterligare  och  anpassa  den  för  till  

exempel  en  heltidsanställning.  Vi  ser  framför  allt  att  den  del  i  modellen  som  heter  

“Personalens  arbete”  kan  utvecklas  till  en  process  som  upprepas  cykliskt  under  

anställningen  snarare  än  att  den  delen  ska  genomgås  en  gång  som  under  ett  projekt.   

 

Ytterligare  förslag  för  fortsatt  forskning  är  att  undersöka  om  Upplevelsebaserat  

Ledarskap  faktiskt  går  att  tillämpa  på  verkligheten  och  anpassa  den  ytterligare  för  en  

större  användbarhet.  Vi  lägger  stor  vikt  i  att  det  resultat  vi  fått  i  denna  uppsats  inte  

är  beprövad  utan  endast  fungerar  i  teorin.       
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Bilaga  1  –  Intervjumall  
Hej!    
Sofie  ställer  frågorna  och  Josefina  kommer  anteckna  och  flika  in. 
 
Kort  bakgrund  om  C-‐‑uppsatsen. 
 
Vill  du  vara  anonym  eller  kan  vi  nämna  dig  vid  namn  i  uppsatsen.  Får  vi  tala  om  
Liveside  Safety  i  uppsatsen  eller  vill  du  att  vi  döper  om  det  /  ANONYMT?   
 
 
Är  det  ok  med  dig  att  vi  spelar  in?   
 
 
Vad  är  din  arbetsuppgift  på  Liveside?   
 
 
-‐‑  Berätta  om  Liveside! 
-‐‑  Vad  är  ledarskap  för  dig?  
-‐‑  Hur  ser  du  på  vikten  av  ledarskap? 
-‐‑  Vad  är  ett  bra  ledarskap  för  dig?  (EXEMPLIFIERA/DELEGERA??)  
-‐‑  FIRO  på  Gruppchefsmöte  -‐‑  Hur  använder  du  dig  av  FIRO  i  ledningsgruppen? 
-‐‑  Hur  Motiverar  du  Gruppchefer  att  arbeta?   
-‐‑  Använder  du  dig  av  någon  annan  ledarskapsteori/modell? 
   -‐‑  HUR 
   -‐‑  VILKEN 
-‐‑  Har  ni  på  Liveside  pratat  igenom  hur  ni  ska  arbeta  med  ert  ledarskap?  Tänker  ni  
likadant  på  företaget?   
 
 
-‐‑  Om  vi  känner  att  det  krävs  mer  information,  kan  vi  ha  en  intervju  till?   
 
 
-‐‑  Du  kommer  att  få  se  transkriptionen  och  och  vår  analys  innan  inlämning.   
 
  
Tack!  
  


