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Sammanfattning 

 

Inledning: Med ljus och lykta har uppsatsförfattarna sökt efter en förklaring, som de inte fått 

på Restaurang och hotellhögskolan i Grythyttan, som kan hjälpa dem och andra att förstå det 

de inte får grepp om - vad är värdskap? I vetenskapen har författarna inte funnit någon fast 

benämning eller definition av begreppet vilket gör det svårt för dem att veta vad det är som de 

egentligen har förkovrat sig i. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att klargöra värdskapets beståndsdelar och definition för 

att öka förståelsen kring dess innebörd. 

 

Metod/material: Fokusgruppsintervjuer genomfördes med personer som agerar på 

värdskapsfältet. Inom ramarna för fokusgruppen tillämpades analysmetoden semantic frame 

för att underlätta diskussionerna.  

 

Resultat: För att utöva värdskap krävs det att det att det utförs en handling som är utan krav på 

betalning. Att handlingen sker som en förlängning av service på grund av den personliga 

inställningen och viljan hos utövaren. 

 

Slutsats: Värdskap är det individuella beteende som avspeglas vid interaktion med gäst 

utanför ramarna av service.  

  

Nyckelord: hospitality, hospitableness, service, yrke, interaktion och beteende.  



 

 

Förord 

Tack vare glädje, gräl och grymt samarbete kan du nu hålla i vårt älskade arbete om värdskap. 

Ett begrepp större än vad vi någonsin kunnat ana och trott, har vi 10 veckor senare en 

förståelse kring vad vi är och vad vi gör, i vardagen men också på våra nya jobb. Vår studietid 

i Grythyttan har berikat oss otroligt mycket inom allt som rör hotell, och nu även värdskap. 

 

Ett stort tack till vår hängivna och kunniga handledare Tobias Nygren som i vått och tort 

funnits där för oss och hjälpt till när modet och pennans glöd har svikit. Vi önskar även tacka 

vår bihandledare Annika Göran-Rodell som även hon med sin känsla för begreppet hjälpt oss 

att hitta rätt på värdskapets fält. 

 

Ett varmt tack till alla deltagare vid våra fokusgrupper, vår pilotstudie samt våra opponenter. 

Det har varit underbart att få sammarbeta med Er och vi hoppas att ni kommer fortsätta Ert 

gedigna arbete med värdskap. Det samma gäller vårt kära c/o Grythyttans Gästgivaregård som 

hjälpt oss med lokaler, frukt och kaffe när vi som mest behövt det. 

 

Vi önskar även tacka alla som berört oss båda här i Grythyttan under våra tre år, både inom 

och utanför universitetet, utan er hade vi inte varit dem vi är idag. 

 

Tack! 

Emma Järpell & Stefan A. Sköldmo 01-06-12 
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Inledning 

Värdskap är ett begrepp som fångat vårt intresse genom åren. Vi som författat denna uppsats 

träffades när vi arbetade som reseledare i Egypten där vi fick tycke för varandra och vår 

känsla för service och värdskap flätades samman. Idag, 4 år senare och efter 3 år på Hotell- 

och värdskapsprogrammet vid Restaurang- och hotellhögskolan ställer vi oss frågande till 

begreppet värdskap. Vad är det som vi har studerat de senaste åren? Är det något vi redan har 

i oss eller något vi lärt oss under vår studietid? I boken Det goda värdskapet (2008) skriver 

inspiratörerna Jan Gunnarsson och Olle Blom att ”service ger man, värdskap är man”. Så vitt 

vi vet finns det i vetenskapen inte någon fast benämning eller definition av begreppet, vilket 

gör det svårt för oss att veta vad det är som de egentligen har förkovrat sig i. Detta är 

anledningen till att vi nu med ljus och lykta sökt efter en förklaring, som vi inte fått på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, som kan hjälpa oss och andra att förstå det vi 

inte får grepp om - Vad är värdskap? 

Bakgrund 

I bakgrundsdelen presenteras begreppen service, hospitality och hospitableness som ofta 

associeras med ordet värdskap utifrån olika forskares perspektiv. Begreppet värdskap är för 

många problematiskt och svårdefinierat då dessa begrepp ofta vävs in i varandra. På grund av 

detta är bakgrunden uppdelad i dessa begrepp för att skapa en förståelse kring ämnet. 

Service 

Oxford English Dictionary menar att service är när en tjänare tjänar en mästare och att ett 

arvode utdelas (Oxford English Dictionary 2012a). Den svenska betydelsen av ordet service 

härstammar från latin och betyder undergivenhet, lydnadsplikt och handlingar som utförs för 

att betjäna kunder (Nationalencyklopedin, 2012a).  

 

Monica Hanefors (2008) menar att servicen ingår i ett köpeavtal mellan gäst och företag som 

sker i form av tjänster som levereras till gästen. Georgina Lukanova diskuterar service i sin 

artikel (Evaluation of hotel service performance process in Bulgaria, 2010) och belyser att 

service är en akt som endast sker när gästen möter eller pratar med personal och kan inte 

inträffa utan interaktion. Walter (2011) menar att serviceakten är en social interaktion mellan 

personalen och gästen vilket ofta följer organisationens rutiner. Hon fortsätter med att förklara 

att rutinerna oftast styrs av personalens behov av att tjäna pengar till organisationen och den 
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personliga bekräftelsen av arbetsnöjdhet. I Walters (2011) artikel skriver hon att produkten är 

själva servicen och personalen endast är förmedlare. Ett exempel är när gästen har beställt ett 

rum på ett hotell och checkar in, då har personalen möjlighet att ge service i själva 

incheckningsprocessen. Liksom Walter (2011) diskuterar Namasivayam och Hinkin (2003) 

service som en köpt tjänst. Tjänsten utförs när gästen är medverkande i akten inom hotell- och 

restaurangindustrin och personalen bär ansvaret att leverera den önskade produkten (Ibid.). De 

betonar även att gästen köper servicen när de köper en produkt, det är alltid en viss typ av 

service som ingår, t.ex. när gästen köper mat på en restaurang, då ingår det att personalen 

förflyttar maten från köket till bordet, vilket de beskriver som service (Namasivayam och 

Hinkin, 2003). 

 

Jones och Lockwood (1987 i Lukanova 2009) beskriver service i tre delar; gäster, personal 

och fysisk miljö. Dessa delar måste vara i harmoni i mötet för att skapa gästnöjdhet. Dessa tre 

faktorer styrs från två dimensioner ”front-office operations” och ”back-office operations”. Där 

gästen har möjlighet att se och vara delaktig i mötet på den förstnämnda (front-office 

operations) medan den andra (back-office operations) är dolt för gästen och sker innan, under 

eller efter mötet (Lukanova 2009).  Lukanova (2009) fortsätter med att förklara att ingen av 

dessa två dimensioner går att ta bort, då fallerar hotellverksamheten och servicens tre delar 

försvinner.  

 

David Bell (2009) jämför service med hospitality och skriver att det är en fin gräns mellan 

dessa akter. Båda tjänsterna bygger på den kommersiella hotell- och restaurangindustrin där 

gästen betalar för sig. Dock är inte utövarens syfte inom hospitality att bli rik (Ibid.). Vilket 

skiljer sig från service som sker efter att ett köpeavtal har bundits och att gästen betalar för 

tjänsten (Oxford English Dictionary, 2012b). Gästerna förväntar sig en god servicenivå , 

vilket Bell (2009) förklarar med att gästens betalar för sig och har höga förväntningar på 

produkten. Han fortsätter med att förklara att när hospitality utövas har gästen inga 

förväntningar utan detta tillkommer som ett plus, även om gästen i vissa fall betalar för sig 

(Ibid.). Service är baserat på en handling som görs för att den ska göras, medan hospitality är 

något som skapas av utövaren själv. Detta leder till att fokusen ligger på gästens och att 

utövaren stimulerar alla de fem sinnena, vilket inte service kan göra (Hemmington, 2007). 

 

Hanefors (2008) anser att service ligger nära begreppet värdskap och att det kan vara svårt att 

skilja mellan dessa. Begreppen förväxlas ofta anser Hanefors (2008) och förtydligar att 



9 

 

värdskap sker som en positiv överraskning medan service styrs till stor del av krav, 

förväntningar, tidigare erfarenheter och vanor. 

Hospitality 

I Oxford English Dictionary (2012b) definieras hospitality som ”en handling eller ett beteende 

för att vara gästvänlig, mottagande och underhållande av gäster, besökare, eller främlingar, 

med frikostighet och för den goda viljans skull”. Den direkta översättningen från engelska till 

svenska av ordet hospitality är gästfrihet, vilket är en sammansättning av två ord; gäst och 

frihet (Norstedts, 2000). Det engelska ordet härstammar från latinska hostis och betyder 

främling/fiende eller en person som vistas på någon plats utanför sitt hem en kortare eller 

längre period och normalt måste betala för sig (Nationalencyklopedin, 2012b). Frihet 

härstammar från ordet fri, med en grund i fornsvenskan som betydde älskad eller medborgare 

(Nationalencyklopedin, 2012c). Sammansättning av gästfrihet kan därför tolkas som att en 

främling eller fiende ska älskas eller ses som en medborgare. I Chamber English Dictionary 

(2001 i Hemmington, 2007) beskrivs ordet som underhållandet och mottagande av främlingar 

och gäster utan belöning. Många forskare har definierat hospitality anpassat efter ett 

industriellt och ekonomiskt perspektiv som inte varit riktat mot själva utförandet, det 

praktiska perspektivet (Hemmington, 2007). Enligt Telfer (2000) står ordet hospitality för att 

ge mat, dryck eller boende till gäster. En symbol för kulturella och sociala sammanhang. 

Även Molz och Bibson (2007 i Bell, 2009) bekräftar Telfers (2000) hypotes med att skriva i 

sin artikel att det är ett socialt band mellan en givare och en gäst. 

 

I sin artikel What is hospitality? beskriver Carol A. King (1995) fyra beståndsdelar av 

hospitality (se tabell 1.) där den första är en handling(1) som sker mellan givare och gäst. Den 

andra beståndsdelen menar hon är en interaktion(2) som involverar både mottagare och givare 

(King, 1995). Författaren fortsätter med den tredje beståndsdelen som beskrivs som en 

blandning av materiella och immateriella faktorer(3) i själva händelseförloppet, samt att 

värdskapet har en betydelse för gästen i form av skapandet av säkerhet(4), psykisk och fysisk 

trygghet.  

Hospitableness 

Hospitality består av två delar där den hårda delen är när utövaren levererar något förväntat 

mot betalning, det vill säga service (Lashley, 2008). Den mjuka delen inom hospitality är den 

genuina, där utövaren gör något för att den vill, det vill säga hospitableness menar Telfer 

(2000 i Lashley, 2008). Hospitality är en komplex relation mellan gäst och givare menar 
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Germann Molz och Gibson (2007 i Bell, 2009). Det är dels den akten som utförs, att 

tillhandahålla föda, dryck eller boende åt en gäst, den så kallade servicen. Den andra delen 

hospitableness, lyfter fram medkänslan som en av de viktigaste aspekterna, dock menar 

Lashley att det är ett äldre synsätt av hospitality (Nouwen, 1975 i Lashley, 2008). Motsatsen 

till detta är empatin för medmänniskan som skapar hospitality där förväntningar för en 

motprestation inte existerar (Telfer, 2000 i Lashley, 2008). För att detta ska ske är längtan och 

önskan om hospitableness störst hos utövaren och kommer från välviljan att möta gästens 

förväntningar.  

 

Telfer (2000, i Lashley, 2008) beskriver hospitableness som en personlig önskan att skapa 

kontakt med människor och erhålla nya vänner samt önskan att underhålla dessa. Conrad 

Lashley (2008) analyserar dessa beskrivningar och konkluderar dessa till förklaringar av vad 

hospitableness är. Där tar han upp önskan att behaga andra och att skapa goda relationer 

mellan givare och gäst. Bell (2009) håller med Lashley och beskriver hospitality som ett band 

mellan gästen och givaren, där bandet är själva relationen. Han betonar att innebörden av 

relationen är av stor vikt för både givaren och mottagaren i mötet. Hepple, Kipps och 

Thompson, (1990 i King 1995) menar även att hospitality är den relation som skapas mellan 

gäst och givare och att detta kan ske i flera olika miljöer med syfte att skapa en gästvänlig 

mötesplats. De menar vidare att det är detaljerna som inte alltid syns som är själva 

förlängningen av service, vilket sker i form av en reflex hos utövaren. Om detta inte sker kan 

det ses som en form av inhospitableness, det dolda motivet för att skapa en kommersiell 

vinning menar Lashley, Lynch och Morrison (2007). De fortsätter med att förklara att 

vinningen och intresset att nå personlig framgång inte är grunden till hospitableness, det är 

snarare sökandet att uppfylla gästens behov. 

 

Conrad Lashley (2008) skriver även han i sin artikel att det finns två sätt att beskriva 

värdskap. Det ena bygger på hospitality utifrån den ekonomiska aspekten och den andra där 

hospitality är genuint. Vissa arbetar med hospitality för att göra en vinst av själva mötet 

(service) och andra skapar en psykisk, emotionell och spirituell miljö för en främling och 

samtidigt tar hand om denne som en vän (hospitableness). Det handlar om att ge en fristad till 

gästen och ge han/hon den gåvan som är önskad skriver Lashley (2008).  Att värdera gästen 

som en viktig gäst och inte få den att känna sig obekväm eller skämmas i situationen utan det 

är acceptansen som är viktig för att det ska kallas hospitality. 
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Detta skiljer sig från Gustafsson m.fl. (2006) som menar att skickligheten i hospitality ökar 

om personalen även arbetar med fokus på servicedelen, och inte enbart på att utöva 

hospitableness. Lashley, Lynch och Morrison (2007) skriver om genuiniteten i utövandet där 

beståndsdelarna (se tabell 1.) bakom hospitality är önskan och viljan att behaga gästen med; 

välvilja, medkänsla, vänskaplig, bemötande och njutning.  

Värdskap 

Värdskap betyder enligt Nationalencyklopedin (2012d) ”det att vara eller fungera som värd 

(eller värdinna)”. Vid fördjupning av ordet värd ses betydelsen ”det att se till andra 

människors behov vid fest eller andra tillställningar” (Nationalencyklopedin, 2012e). I den 

akademiska världen idag finns inte något gemensamt begrepp för värdskap.  

 

Hanefors beskriver (2010) fem stycken beståndsdelar av vrdskap (se tabell 1.); Gästfrihet, 

välkomnande, öppenhet, omsorg och generositet. Dessa är enligt Hanefors (2010) relaterade 

till varandra och bygger på det personliga i akten som sker mellan den idealiska värden och en 

gäst. Även Gunnarsson och Blohm (2008) säger att värdskapet har olika beståndsdelar (se 

tabell 1.) som: helhet, dialog, kunskap, tjänande, omtänksamhet och ansvar. De beskriver 

även utövandet som en ”konst - konsten att få människor att känna sig välkomna-där utövaren 

är en konstnär” (Ibid.). Annika Göran-Rodell (2012) lyfter fram tre beståndsdelar (se tabell 

1.): självkännedom, omtanke och kärleksfullhet. Bland annat menar Göran-Rodell att 

värdskap ligger i att se varje individ och att ett äkta värdskap kommer inifrån och bygger på 

individuella värderingar. På samma sätt förklarar Gunnarsson och Blohm (2008) att utövandet 

av värdskap grundas i den inre och personliga viljan att ge det lilla extra till gästen vilket kan 

tolkas som en förlängning av service. 

 

Adermalm (2012) menar att värdskap är något som alla kan lära sig och detta i olika steg. Han 

har tagit fram tre olika värdskapsbevis i form av broscher där utövaren stegvis kan bevisa för 

andra hur kunnig denne är och jämför detta med t.ex. simborgarmärket och scoutrörelsens 

bevismärken. Tanken enligt Adermalm (2012) är att det hela tiden ska vara motiverande att 

lära sig mer och broscherna kan ses som hedersmedaljer. Adermalm (2012) fortsätter att 

förklara användningsområdet och hänvisar till en tabell (se bilaga 1) som innehåller ledord för 

en god värd samt övriga mål som måste uppfyllas för att en brosch ska tilldelas. 
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Enligt Hanefors (2010) är värdskap ett förhållningsätt som skiljer sig från ordet service. Även 

Ankarberg och Nylander (2010) vill i sitt examensarbete, Värdskap som berör, betona 

skillnaden på att arbeta med service och att utöva värdskap. De menar att värdskap inte kan 

ses som en direkt översättning av hospitality och att värdskap är bemötandets estetik i mötet 

med människor. De kom fram till att det finns tre beståndsdelar inom värdskap; teknisk 

yrkesskicklighet, känslomässig yrkesskicklighet och medveten yrkesskicklighet (Ankarberg 

och Nylander 2010). Den första beståndsdelen tillhör den som besitter skicklighet och 

kunskap i yrkets specifika funktioner. Detta kallas för hard skills, det vill säga själva servicen. 

Den andra beståndsdelen tillhör den personen som är skicklig och lyhörd i mötet med gästen 

samt tillgodoser gästens förväntningar och behov. Så kallade soft skills, det vill säga värdskap 

och service (Ibid.). Den tredje delen menar Ankarberg och Nylander (2010) att personen har 

en inre motivation och förstår sitt ansvar i mötet med gästen och därmed tar sitt ansvar vid 

utövandet av sitt yrke (värdskap). Ankarberg och Nylander (2010) tolkar även detta i sin 

uppsats och skriver att detta är skillnaden från den som ger service och den som utövar 

värdskap, även om det arbetas med båda delarna. Gunnarsson och Blohm (2008) fortsätter på 

samma spår som Gustafsson m.fl. och förklarar att utövaren först använder sin kunskap i att 

välkomna gästen, sedan lyssna till gästens behov och förstå det för att slutligen föra detta 

samman för att skapa en personlig lösning på gästens problem, vilket då blir värdskap. 
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Tabell 1. Sammanställning av hospitality och värdskapets beståndsdelar, tidigare 

studier.  

 

 Värdskapets 

beståndsdelar 

Hospitality beståndsdelar 

Carol A. Kings 

(1995) 

 

 

 Akt 

Interaktion 

Materiella/immateriella-

faktorer 

Säkerhet 

Hanefors (2010) 

 

 

Gästfrihet 

Välkomnande 

Öppenhet 

Omsorg 

Generositet 

 

Gunnarsson och 

Blohm (2008) 

Helhet 

Dialog 

Kunskap 

Tjänande 

Omtänksamhet 

Ansvar 

 

Lashley, Lynch och 

Morrison (2007) 

 Välvilja 

Medkänsla 

Vänskaplig 

Bemötande 

Njutning 

Göran-Rodell 

(2012) 

Självkännedom 

Omtanke 

Kärleksfullhet 

 

 

Tabellen förtydligar tidigare forskning och annan litteraturs beskrivningar och beståndsdelar 

till begreppet värdskap.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att klargöra värdskapets beståndsdelar och definition för att öka 

förståelse för dess innebörd.  

Frågeställningar 

Vad är värdskap? 

Vilka beståndsdelar finns i värdskap? 

Hur definieras ordet värdskap av de som agerar i värdskapsfältet? 

Avgränsningar 

Arbetets undersökningar är geografiskt avgränsat inom en radie av en mil runt författarnas 

studie och arbetsort (Grythyttan). Deltagarna i fokusgrupperna är endast personer med 

kunskaper kring begreppet värdskap och utövar eller har utövat detta yrkesmässigt. Studenter 

från Restaurang- och hotellhögskolan har medverkat i en fokusgrupp då även dessa har ett  

intresse för ämnet värdskap. 

Metod och Material  

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts för informationsinhämtning i undersökningen, 

samt motiveringen till dessa val. Beskrivningen av tillvägagångssättet för undersökningen är 

detaljerat utförd. Dessutom diskuteras undersökningens kvalitet och tillförlitlighet. 

Val av metoder 

Värdskap studerades ur ett kvalitativt perspektiv i syfte att skapa större förståelse för ordet 

värdskap och reda ut de betydande värderingar som ligger bakom begreppet. Enligt Alan 

Bryman (2011) är kvalitativa forskningsmetoder mer indukti§va och tolkande för att nå 

förståelse för de fenomen som undersöks.  

Fokusgrupp 

Antalet fokusgrupper som behövs beror på komplexiteten i det fenomen som studeras, en 

tumregel är dock minst tre fokusgrupper (Wibeck, 2000).  En annan aspekt till valet av antal 

fokusgrupper är tids- och resurs tillgångarna (Bryman, 2011). I en fokusgrupp ingår i 

allmänhet sex till tio intervjupersoner, dessa ledda av en moderator (Chrazanowska, 2002).  

Kännetecknet för en fokusgrupp är en ”non direct” intervjustil där fokus ligger på att få fram 

en rik samling av åsikter och synpunkter (Kvale och Brinkmann, 2009).  Det är viktigt att alla 
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deltagare vågar ta talarrollen samt att alla har samma fokus annars riskeras att samtalet 

kvalificeras som ”oäkta” (Wibeck, 2000). Fokusgruppens mål är att föra fram olika 

uppfattningar i en fråga (Kvale och Brinkman, 2009).  

 

Enligt Kvale och Brinkman (2009) är moderatorns uppgift att skapa en atmosfär som öppnar 

och möjliggör för deltagarna att uttrycka personliga åsikter kring ämnet. Ytterligare uppgifter 

är att introducera diskussionsämnet samt att se till det sker ett meningsutbytande (Ibid.).  

Semantic frame 

Metoden semantic frame är ett analysinstrument som används inom empiriska studier för att 

språkligt beskriva och analysera ett ord (Petruck, 1996). Verktyget nyttjas för att definiera och 

förstå ett ords betydelse samt dess olika underkategorier. Petruck ställer sig i sin artikel 

frågande till att forskare inte använder denna metod eftersom han menar att man inte kan 

skapa sig en helhetssyn eller illustrera ordets uppbyggnad om metoden inte används (Petruck, 

1996). I semantic frame metoden används ett ord som huvudrubrik därefter skapas 

beståndsdelar under huvudrubriken som kategoriserar förklarande ord till huvudrubriken. 

(Petruck, 1996). 

 

Semantic frame tillämpades som ett verktyg för att förenkla strukturen i fokusgrupperna. Det 

vill säga att intervjufrågorna och strukturen på arbetsprocessen i fokusgruppsintervjun 

utformades i enighet med metoden. Detta för att förenkla upplägget och nå en djupare 

förståelse för vad respondenterna egentligen menar när de säger ett ord. Därefter gjordes en 

innehållsanalys på den insamlade empirin från transkriberingen. I resultatet användes 

semantic frame endast i den utsträckningen att tabellerna med de uppställda orden byggde på 

metoden för att förtydliga definitionen.  

Innehållsanalys 

Den valda analysmetoden av insamlad empiri är en innehållsanalys.  

 

En innehållsanalys betyder att granskaren endast ser till innehållet i diskussionen utan att ta 

hänsyn till andra aspekter så som kroppsspråk eller tonläge hos deltagarna (Wibeck, 2000). En 

innehållsanalys inleds med att syftet i undersökningens frågeställningar tas upp igen. Detta 

eftersom forskningsfrågan styr datainsamlingen och valet av analysmetod (Knodel i Wibeck, 

2000). De svar som ges under diskussionerna är ofta det som senare analyseras, då det som 
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inte fått respons inte får någon mening att tas upp. I kontrast till ett ämne som från början inte 

hade för avsikt att diskuteras som därefter blir värdefullt för analysarbetet (Ibid.).  

 

Analysen påbörjades direkt efter första fokusgruppens datainsamling. Vilket enligt Kreuger 

(1994 i Wibeck, 2000) leder till att ett parallellt arbete sker under den pågående processen. 

Detta är något som Wibeck (2000) vill varna för då risken blir att moderatorn påverkas av 

analysen vilket därmed kan färga de senare diskussionstillfällena. Analysen avslutas med att 

forskaren skall koda materialet, stycka upp det i enheter och därefter se till trender och 

mönster (Wesslén, 1997 i Wibeck, 2000).    

Inspelningsverktyg 

Insamlingen av empiri skedde genom ljudinspelning efter godkännande av respondenterna. 

Bandspelaren var av märket Roland och är en Edirol R-09 24 bit wawe/mp3 recorder. Utöver 

denna användes en Iphone 4 som en extra inspelare. Materialet på telefonen raderades så snart 

transkriberingen var slutförd.  

Etiska regler 

Fokusgrupperna har informerats om deras anonymitet i uppsatsen, där samtligas namn är 

fingerade i det insamlade material. Detta i enlighet med de regler för fokusgrupp som 

presenteras av Halkier (2010).   

Urval 

Uppsatsförfattarna har valt deltagare baserat på följande kriterier:  

1. Deltagarna (se tabell 2.) har valts i enighet med projektets mål, en metod som kallas 

för purposive samples (Morgan, 1998). Med detta menas att deltagarna valt utifrån det 

faktum att de berörs av ämnet värdskap i sin utbildning, i sin profession inom 

serviceindustrin eller inom sin profession vid Restaurang och Hotellhögskolan.  

2. Personer som bor eller är verksamma inom en radie på fem mil från Grythyttan. Detta 

då kostnad för transport varit en begränsning för uppsatsförfattarna.  

 

I två av tre fokusgrupper kände deltagarna varandra redan innan diskussionstillfället. Fördelen 

med detta är att ingen i gruppen behöver känna sig blyg eller att en person tar över 

diskussionen (Wibeck, 2000). Den tredje gruppen är personer på olika positioner inom 

serviceindustrin, verksamma på olika företag. Då den geografiska spridningen av 
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respondenter inte är så stor i den tredje gruppen har samtliga kännedom om varandra men inte 

på samma nivå som övriga fokusgrupper. Nedan presenteras en detaljerad deltagarlista. 

Tabell 2. Fokusgrupperna, deltagarförteckning 

F1. Fokusgrupp 1. (Bransch)    

B1. Hotelldirektör 

   B2. Platschef 

    B3. Marknadschef 

   B4. Hovmästare 

    B5. VD 

    B6. Restauratör 

    B7. Pensionerad värdinna 

         

F2. 
Fokusgrupp 2. (Lärare och 

personal vid RHS) 

    
P1. 

Programansvarig- Hotell- och 

värdskapsprogrammet 

 P2. Universitetslektor 

  P3. Universitetsadjunkt- undervisar i estetik 

 P4. Gästlärare/adjunkt- undervisar i sommelieri 

 P5. Intendent 

    P6. Universitetsadjunkt- undervisar i sommelieri 

       

F3. 
Fokusgrupp 3. (Studenter vid 

RHS) 

    
S1. Kulinarisk kock och måltidkreatör- termin 6 

 S2. Sommelieri och måltidskreatör- termin 6 

 S3. Hotell- och värdskapsstudent- termin 6 

  S4. Kulinarisk kock och måltidkreatör- termin 6 

 S5. Hotell- och värdskapsstudent- termin 2 

  S6. Sommelier och måltidskreatör- termin 6 

 S7. Hotell- och värdskapsstudent- termin 6 

  S8. Sommelier och måltidskreatör- termin 6 

 S9. Hotell- och värdskapsstudent- termin 6 

   

 De tre fokusgrupperna benämns i den flytande texten som F1. (fokusgruppen bransch), F2. 

(fokusgruppen lärare och personal vid RHS) och F3. (fokusgruppen studenter vid RHS). För 

att få en tydlighet i arbetet har även deltagarna kodats (B1.-B.7, P1.-P6. och S1.-S9.), vilket 

har använts vid citering. T.ex. respondent 4. i fokusgrupp 3. Säger en gul boll är gul. Vilket i 

resultat och diskussion presenteras som ” en gul boll är gul” (S4.). 
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Validitet, Generaliserbarhet och Reliabilitet 

Ordet validitet kan med fördel delas in i kategorierna; validitet och generaliserbarhet 

(Merriam, 1994). 

Validitet 

Begreppet validitet förklarar huruvida resultatet i undersökningen överensstämmer med 

verkligheten. Dock är verkligheten inte objektiv och applicerbar på alla undersökningar, utan 

föränderlig beroende på vem som tillfrågas (Merriam, 1994).  

 

I fokusgrupperna gavs utrymme för allas åsikter tills dess att alla dimensioner och perspektiv 

hörts. Noterbart har det inte förekommit någon som varit märkbart tystare än någon annan. 

Detta tror uppsatsförfattarna kan bero på att frågeställningen skickades ut i förväg för att en så 

kallad tankebana skulle komma till stånd. Detta anses även vara en bidragande faktor till att 

minimera risken för att åsikter och synvinklar faller i glömska och då inte kommer upp i 

diskussion (Wibeck, 2000). 

 

Som ett sista perspektiv har uppsatsförfattarna med att skapa en planerad bakgrund, där de 

flesta kända forskares, inom ämnet, åsikter presenterats samt övrig litteratur från personer 

med goda kunskaper kring ämnet och dess betydelse.  

Utifrån dessa perspektiv anses att den interna validiteten i undersökningen är hög, och 

uppsatsförfattarna vill förtydliga sina åsikter i att de undersökt det som de tagit till syfte att 

undersöka.   

Generaliserbarhet/överförbarhet 

Detta uttryck innefattar den utsträckning som resultatet från undersökningen är applicerbar på 

en situation som den undersökta (Merriam, 1994). I en studie som denna där kvalitativa metod 

står som grund är generaliserbarheten en stor fråga, som diskuteras ständigt i 

forskarsammanhang. Merriam (1994) uttrycker att resultaten inte är överförbara i den 

klassiska betydelsen av ordet, som har sin grund i experimentella studier.  

 

För att överhuvudtaget uppnå någon överförbarhet i denna studie måste validiteten vara hög, 

detta på grund av att intresset för generalisering av meningslösa resultat uteblir (Merriam, 

1994). Därför har uppsatsförfattarna för att få någon form av överförbarhet arbetat med att 
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höja den interna validiteten i studien genom noga granskning av respondenternas subjektiva 

åsikter samt av feedbacken från respondenterna.  

Reliabilitet 

Ordet reliabilitet står för överrensstämmelse eller tillförlitlighet (Merriam, 1994). Detta gör 

det svår diskuterat i en kvalitativstudie som denna. I princip står reliabilitet för att en uppsats 

ska kunna göras om av en annan person på samma sätt och då nå samma resultat (Merriam, 

1994). Då studien om värdskap behandlar personers åsikter och tankar om en viss företeelse 

bör resultaten i en identisk undersökning med samma respondenter bli de samma som vid 

denna studie (Ibid.). Detta förutsatt att det används samma fokusgrupper med samma 

respondenter. Undan tag som gör att det inte blir helt identiskt är moderatorns agerande, som 

därför kan påverka de svar som anges (Merriam 1994). Då det ställs följdfrågor som inte 

fanns formulerat från början. Dessutom kan kroppsspråk och andra faktorer vara omöjliga att 

få identiska vid en återskapning (Ibid.). 

 

Merriam (1994) menar dock att det trotts de uppenbara motsägelser är fullt möjligt att vid 

denna typ av studie att säkra resultaten. Genom att noga precisera tillvägagångssätt i 

undersökning, där även aspekter så som uppsatsförfattarnas position gentemot deltagarna och 

typ av deltagande (Guba och Lincoln 1981 i Merriam 1994).   

Tillvägagångssättet  

Fokusgruppsintervju 

Den valda metoden för insamling av empiri var fokusgruppsmetodik uppbyggd på 

analysverktyget semantic frame. Fokus vid gruppintervjuerna var värdskap vilket diskuterades 

i tre grupper:  

1. Fokusgrupp 1 (F1)(Bransch) - yrkesmänniskor inom restaurang- och hotellbranschen  

2. Fokusgrupp 2 (F2)(Lärare och personal vid RHS) - Lärare och personal vid 

Restaurang- och hotellhögskolan  

3. Fokusgrupp 3: (F3)(Studenter vid RHS) - studenter vid Restaurang- och 

hotellhögskolan  

 

Mötestiden och platsen valdes utifrån respondenternas möjlighet att närvara. Dessa inträffade 

under två dagar, Faktorer som togs i besittning var bland annat; lektioner, arbetstider, möten 

etc. Mötesplatsen var i en konferenslokal på c/o Grythyttans Gästgivaregård, Grythyttan. 
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Jaktstugan valdes som lokal, detta då rummet var lagom stort. Rummet består av fåtöljer i 

skinn, en stor mönstrad matta, jakttroféer, stora träbalkar en whiteboardtavla och 

skrivunderlägg till samtliga istället för bord.  

Förberedelser för fokusgruppsintervjuer 

Kontakt med respondenter 

Då uppsatsförfattarna sedan tidigare har kontakt med flera av respondenterna tillfrågades 

dessa direkt via ett personligt mail (bilaga 2). Där vikten av respondentens deltagande 

klargjordes. En vecka innan mötet med fokusgrupperna skickades ett nytt mail (bilaga 3) till 

respondenterna. Mailet innehöll mer detaljerad information samt en uppmaning till 

respondenterna att tänka på begreppet värdskap och dess betydelse.  

Förberedelse som moderatorer 

En detaljbeskrivning med intervjuguide (bilaga 4) skapades i förväg för att säkerställa de tre 

olika fokusgruppernas struktur och innehåll så att alla har samma förutsättningar. Fokus låg 

på att samtala kring värdskap som begrepp samt att få fokusgrupperna att förklara 

beståndsdelar till värdskap. Intervjuguiden bygger på analysverktyget semantic frame. Detta 

för att underlätta för respondenterna och tydliggöra tillvägagångssättet.  

 

Gemensamt bestämde uppsatsförfattarna att dela på ansvaret som moderator för att minimera 

risken för misstag i processen, genom att båda två var delaktiga och kontrollerade tid och 

struktur etc. I detaljbeskrivningen presenteras vem som agerar moderator för de specifika 

delarna samt presenterade tidfördelningen. För att testa detaljbeskrivningen samt 

moderatorernas förmåga att leda fokusgruppen, skapades en pilotstudie med fem 

respondenter. Där kontrollerades att de utsatta tiderna låg inom rimliga gränser och att 

strukturen var tydlig nog att förstå som deltagare. Den enda ändringen som gjordes efter 

pilotstudien var att tiden som respondenterna fick till att skriva ner sina ord, första steget i 

fokusgruppen som ändrades från fem minuter till två minuter.  

Genomförandet av fokusgrupper 

I konferenslokalen placerades fåtöljer i en ring för att skapa en cirkel vilket samlade gruppen. 

Även moderatorerna satt med i cirkeln men deltog inte aktivt i samtalet utan ledde och 

observerade endast grupperna. Denna cirkel av fåtöljer hade inget bord i mitten. Detta för att 

skapa en naturlig arbetsyta på golvet, vilket krävde att respondenterna var med hela tiden och 
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agerade i handling. Detta genom att gå ner på golvet och plocka bort eller lägga till ord som 

de skapat under processen. 

Inledning 

Fokusgrupperna inleddes med en presentation av moderatorerna som beskrev ämnet och 

fokusgrupp som metod för studien. 

Nollställning 

För att vänja respondenterna vid situationen samt vänja sig vid ljudinspelningen skedde en 

nollställning (Scharmer, 2007) av respondenterna i form av en presentationsrunda. Under 

nollställningen besvarades frågan ”Varför brinner du för att jobba med gäster”.   

Processen 

Syftet med studien var att finna värdskapets beståndsdelar och definition, därför gick 

fokusgrupperna igenom en skapandeprocess.  

  

1. Skapa ord: Respondenterna fick under 2 minuter individuellt skriva ner alla de ord 

som de ansåg var synonymt med värdskap. Orden skrevs ned (1 ord per ark) på A5-

ark. 

 

2. Selektering 1: Alla placerade ut sina ord på golvet samt presenterade dessa för de 

resterande i gruppen. Moderatorerna bad sedan gruppen att gemensamt avlägsna 

synonymer, ord med samma innebörd och ord som liknande varandra. 

 

3. Gruppering och rubricering: Fokusgruppen fick som uppgift att dela in samtliga ord 

som kvarstod på golvet efter ovanstående selektering, i grupper.  

 

4. Selektering 2: Beståndsdelar: Fokusgruppen fick återigen rensa bland orden så att 

enbart de relevanta orden för fokusgruppen behölls. 

 

Definition  

Med hjälp av de diskussioner som förts och de beståndsdelar de genererat ombads 

fokusgruppen uttrycka sin definition på värdskap. Definitionen skulle svara på frågan ”vad är 

värdskap?” 

Klarrunda 

Fokusgruppen avslutades med att respondenterna fick besvara frågan ”vilket är det viktigaste 

ordet för dig inom värdskap?”  
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Analysarbete 

Arbetet med fokusgrupperna skedde inom loppet av två dagar vilket följdes av transkribering 

av ljudinspelningarna. Endast de diskussioner och citat med relevans för studien 

transkriberades för att användas i resultatet. Det som inte transkriberades var moderatorernas 

information, samt respondenternas samtal som inte låg inom ämnet värdskap. Samtidig med 

transkriberingen gjordes mallar enligt semantic frame (Petruck, 1996) med allas ord för att 

förenkla och öka förståelsen för resultatet (se bilaga 5). Vikten vid analyseringen av data låg 

vid diskussionerna i processen för att öka förståelse hos uppsatsförfattarna för den slutliga 

definitionen och innebörden av de valda beståndsdelarna.  

Resultat 

I den löpande texten presenterar fokusgruppernas resultat indelat i tre underrubriker. Där varje 

underrubrik inleds med respektive fokusgrupps definition. Därefter presenternas 

fokusgruppens beståndsdelar med en förklarande text.  

 

Tabell 3. nedan visar i punktform samtligas definitioner och beståndsdelar för att förtydliga 

helhetsbilden av det redovisade resultatet. 
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Tabell 3. Resultat av fokusgruppsintervju: Värdskapets beståndsdelar och definitioner 

beskrivet av branschrepresentanter i Grythyttan, lärare och studenter vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. 

 

Fokusgrupp 1 (F1.)(Bransch) definition: 

”Vad är värdskap? Det är drivkraft, handlingar, känsla och förhållningssätt.” (se tabell 3.). 

 

När F1. fick i uppgift att skapa definitionen såg de en självklarhet i värdskapet utan att kunna 

förklara det. De talade tydligt om det personliga och att värdskapet finns inom en själv. Men 

även att begreppet börjar bli lite ”utvattnat” (B4.) då det anses vara en självklarhet samt en 

inställning till livet. F1. ansåg att vikten ligger i att göra andra lyckliga men samtidigt finns 

glädjen i sig själv och se det som drivkraften i livet. Det skapades en diskussion kring 

definitionen, där de talade om glädje, livet som drivkraft, omhändertagande och engagemang 

 Värdskapets 

beståndsdelar 

Värdskapsdefinition 

Fokusgrupp 1.  

(Bransch) 

 

Drivkraft 

Förhållningsätt 

Handlingar 

Känsla 

”Det är drivkraft, handlingar, känsla 

och förhållningsätt” 

Fokusgrupp 2. 

(Lärare och personal vid 

RHS) 

Godhet 

Gäst 

Interaktion 

Kunskap 

Miljön 

Närvaro 

Service 

”Värdskap är att skapa stämning i 

interaktion mellan människor genom 

service, godhet, närvaro och 

kunskap” 

Fokusgrupp 3. 

(Studenter vid RHS) 

Arbete 

Anpassning 

Beteende 

Mötet 

Totalupplevelse 

”Genom ett trevligt 

omhändertagande, beteende och 

anpassning i mötet, så kan man med 

god kunskap och kärlek till sitt arbete 

ge en personlig och god service” 
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som ett förhållningssätt. Just engagemang som ett förhållningssätt ansåg F1. innebar att 

ansvaret ligger hos utövaren till att engagera sig i gästen på alla plan. De kom även överens 

om att de förtydligande orden under beståndsdelarna är självklara och att beståndsdelarna var 

tydliga nog, vilket resulterar i att alla förtydligande ord plockades bort. 

Den valda definitionen ligger till grund i de diskussionerna de haft under skapandeprocessen 

där de talade om värdskapets beståndsdelar.  

Drivkraft 

Drivkraft anser F1. är det personliga drivet som är kärnan i värdskap och att detta sker endast 

kan ske genuint. Vilket B2. lägger stor vikt vid och säger ”Värdskap det är väl vad jag är, jag 

kan inget annat. Det är en drivkraft eller personlighet som man har eller icke har. Det är mitt 

kall”. F1. anser vidare att det är svårt att utföra gott värdskap om utövaren känner sig tvingad 

och blir låst av vissa rutiner då personligheten hos utövaren inte syns.  

Handlingar 

Vid valet av värdskapets andra beståndsdel anser F1. att handlingar är till stor del av 

utövandet. ”Jag tror att det handlar om att hitta värdskapet i sig själv” säger B4. i en 

diskussion kring om att vara blyg och ändå agera med värdskap. Det handlar om att se till 

detaljerna och att vara omhändertagande. ”Detaljer då tänker jag att värdskap för mig är att ha 

koll på alla detaljer, att ha koll på det där lilla” (B1.). Att avspegla förväntningar och tjäna 

någon på bästa sätt är att visa värdskap genom omhändertagande i handlingen.  

Känsla 

Att arbeta med värdskap kräver att ”göra det för sakens skull och det är inte alltid resultatet på 

kontot som är det viktigaste” anser B6. vilket F1. instämmer i och tycker att givandet ska 

göras med en viss känsla. För att utöva värdskap krävs att utövaren känner nöjdhet menar B4. 

och fortsätter med att säga: 

 

Det skiljer sig så extremt mellan värdskap och service. För service kan de flesta utföra, 

för det är en tjänst som köps för det mesta, det minsta som kan begäras. Medan 

värdskapet är en helt annan sak. Och där måste det finnas en tro, tro på att jag sig själv 

och att vara ganska nöjd med sig själv. Alltså, är personen inte nöjd med sitt liv så kan 

han fortfarande ge bra service. Men värdskapsbiten, det är en helt annan inställning. 

 

F1. är enig i diskussionen om att känsla är en avgörande del i värdskapandet och anser vidare 

att känsla måste förmedlas för att värdskapet ska bli genuint.  
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Förhållningsätt  

Beståndsdelen förhållningsätt är att anpassa sig och sitt sätt utefter kunder, att hela tiden ligga 

ett steg före. ”Är det halt så sandar jag så att ingen halkar” (B5.). F1. ser förhållningsättet till 

värdskap som en livsstil. ”Värdskap är allt, det är livet och ett förhållningsätt till hur du lever” 

(B4.). Förhållningssättet till värdskap är något människor inte alltid tänker på men som alltid 

bärs med i ryggen. F1. nämner även att värdskap ska kunna kännas i vad som helst; i 

vänlighet, med respekt och ärlighet.  

 

Definitionen är de fyra beståndsdelarna, vilket valdes på grund av den inre drivkraften som 

måste finnas inom den som utövar värdskap. Ord två i definitionen är handling vilket F1. 

förklarar att det viktiga är handlingen, inte att tjäna pengar. ”Genom att ta bort pengar blir det 

värdskap, alltså är värdskap utan betalning” (B6.). Detta förklarar även ordet känsla. Som 

givare är huvudsyftet att genom rätt känsla nå fram med värdskapet till gäst inte att tjäna 

penar. Det sistnämnda ordet i definitionen är förhållningsätt vilket de förklarar som 

människans egen inställning till värdskapet. Att som person välja hur denne ska agera i 

situationen, i värdskapet.  

Fokusgrupp 2 (F1.)(Lärare och personal vid RHS) definition: 

”Värdskap är att skapa stämning i interaktionen mellan människor genom service, godhet, 

närvaro och kunskap.” (se tabell 3.). 

 

F2. ansåg att deras benämning av värdskap finns i de beståndsdelar som tidigare diskuterat. 

Till en början ansåg F2. att rummet var en beståndsdel i begreppet värdskap. När de sedan 

skulle ge definitionen med hjälp av beståndsdelarna insåg samtliga att rummet inte 

övergripande nog. Därför valde de att ta bort detta begrepp och istället använda sig av ordet 

miljön, som de anser talar tydligare för vad värdskap innefattar. Trots detta valde de vid till 

sista att även utesluta detta ord och istället använda sig av ett av de förklarande orden till 

beståndsdelen, stämningen. Detta för att inte skapa gränser hos tolkaren till deras definition. 

Eftersom stämningen ses som ett resultat av värdskap. Därav valde F2. att forma sin definition 

på de redan diskuterade beståndsdelarna och med hjälp av deras förtydligande ord vilket dom 

anser förklarar samt förtydligar definitionen. 

 

 



26 

 

Miljön 

- De förtydligande orden till miljön: Rummet, stämningen 

När de diskuterade beståndsdelen miljön använde F2. endast två förklarande ord, stämningen 

och mötet. Med rummet menar de att det har en inverkan på vilken typ av värdskap som ges. I 

vidare samtal kring stämningen anser F2. att resultatet av värdskap är stämningen. P3. 

uttrycker sig följande: ”Värdskap är att skapa stämning mellan människor”.   

Interaktion 

- De förtydligande orden till interaktion: Medmänsklighet, mötas, sanning 

Samspel är en viktig ingrediens för både givare och mottagare i mötet tycker F2. Det är där 

”en härlig situation” skapas (P5.). I interaktionen måste utövaren förhålla sig till en äkthet och 

en uppriktighet för att värdskapet ska bli äkta och genuint. Även ömsesidighet bör finnas 

bland dessa aspekter tycker F2. så att båda parter finner en harmoni i interaktionen.  

Gäst 

- De förtydligande orden till gäst: Nukänsla, sedd, vänlighet 

Denna beståndsdel innefattar gästens del i värdskapet. Gästen ska känna en nukänsla, bli sedd 

och även känna sig trygg för att vara mottaglig i samspelet. F2. anser att nukänsla förtydligar 

begreppet att bli tagen på allvar. Givaren måste vara den som förmedlar nukänslan till gästen. 

Gästen måste känna sig sedd och trygg för att vara en del av värdskapet, därför är det viktigt 

att ”en gäst får förtroende för personalen så att denne vågar meddela om något inte är bra” 

(P5.). 

Service 

- De förtydligande orden till service: Flexibilitet, förståelse, glädje, omhändertagande, 

vilja 

I själva serviceprocessen bör givaren vara flexibel och utföra ett prestigelöst tjänande och 

service ligger till grund för värdskap menar F2. och P3. säger ” jag vill inte servera någon 

idiot”. P6. menar att ”det kommer du alltid att få göra”. P4. inflikar att ”ja det kommer du 

alltid att få göra men det kommer att vara svårt att ge ett bra värdskap då”. 

Godhet 

- De förtydligande orden till godhet: Omtanke. Tillfredställande, vänlighet 

Godhet är en beståndsdel som F2. anser står för utövarens yttrande av omtanke och vänlighet 

till gästen. Vilket de anser endast kan ske om utövaren av värdskap finner trygghet i sig själv. 
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Närvaro 

- De förtydligande orden till närvaro: Beröra, inkännande, känsla, trygghet 

Värdskap är ”att vara närvarande, vara är här i mötet, i värdskapet”, menar P3.. F2. förtydligar 

detta med att all fokus bör hamna på gästen och att givarenen ska göra detta med en speciell 

känsla. P6. Menar att ”beröringen är det som gör att gästen tackar för en himla fin service”.  

Kunskap 

- De förtydligande orden till kunskap: Etik, helhet, kvalitet, reflektion 

Kvalité och helhet är ord som styrs utefter personlig kunskap, dock menar F2. att helheten och 

kvalitén inte enbart bygger på denna kunskap. För personalen kan ha kunskapen men välja att 

utöva det på ett slarvigt vis. Helheten är snarare är ett begrepp som är större än värdskapet och 

borde ”stå på toppen över värdskap” (P5.). Som en del av kunskapen ingår det att reflektera 

över de kunskapsluckor som finns, för att bli bättre på värdskap. Det går att lära sig service 

men inte värdskap, ”se på SAS, där har personalen fått kurs i att le” (B3.). Det är farligt med 

inlärda moment och en rutin för då skapas inte värdskap. 

 

Fokusgruppens definition börjar med ordet stämning för att det visa på dess viktiga innebörd. 

F2. ser stämningen som ett resultat av värdskap som de anses ges mellan givare och gäst i 

interaktion. De väljer att använda sig av ordet människor i definitionen då det beskriver ett 

bredare perspektiv än gästen. Det som ska ses som akt i interaktionen är att utövaren ska 

leverera service och godhet genom att vara närvarande och inneha god kunskap kring akten. 

Fokusgrupp 3 (F3.)(Studenter vid RHS) definition:  

”Genom ett trevligt omhändertagande beteende och anpassning i mötet, så kan man med god 

kunskap och kärlek till sitt arbete ge en personlig och god service” (se Tabell 3.). 

 

Efter process delen var F3. nöjd med beståndsdelarna vilket gjorde att deras definition föll sig 

naturlig ” Man skulle ju kunna sammankoppla alla rubrikerna” (S1). Till en början är ändelsen 

av definitionen gott värdskap. Efter diskussionen inser gruppen att beståndsdelen total 

upplevelsen har fallit bort och väljer då att byta ut ändelsen, för under beståndsdelen total 

upplevelsen ingår även service. Detta anser F3. är grunden till värdskap och därför är det en 

bättre ändelse i definitionen. F3. diskussioner ligger till grund av definitionen och berörde 

följande beståndsdelar som de anser till vikt i värdskap. F3. även att värdskapets 

beståndsdelar kan förklaras med förtydligande ord betonar detta i diskussionen kring 

definitionen, samt att läsaren bör känna till grunden av valda ord i definitionen. 
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Beteende 

- De förtydligande orden till beteende: Delaktighet, det lilla extra, glädje, 

omhändertagande, tillgodoseende, trevlig 

Beståndsdelen beteende är något som F3. anser krävs av den som utövar värdskap, för att 

genom ett rätt beteende känner gästen delaktighet i mötet. Detta är självklarheter hos den som 

utövar värdskap.” Har personen inte det i sig så blir det svårt att utöva något mer än service” 

(S4.). De anser att alla inte kan utöva värdskap då alla inte innehar det rätta beteendet.  

Anpassning 

- De förtydligande orden till anpassning: Acceptans, föränderlig/dynamisk 

F3. menar att anpassning måste tillämpas i värdskapet för att: ”ingen gäst är den andra lik, så 

man måste alltid anpassa sig” (S2.). För att tydliggöra beståndsdelen använder de sig av orden 

acceptans, föränderlig och dynamisk. F3. menar att acceptans är viktigt för att förstå 

människor. ”Det är klart att man ska ändra sitt beteende och skräddarsy det efter människans 

personlighet” (S1.). 

Mötet 

- De förtydligande orden till möte: Första intryck, förtroende, förvaltande, omtanke, 

personligt, tydlighet, värme 

F3. ser värdskapet ur två perspektiv, givarens och mottagarens. Om beståndsdelens 

förklarande ord, förtroende berättar S3. är något som byggs, medan S1. anser att detta är något 

som avgörs direkt, första intrycket, det kan även liknas med förvaltande, ”det hela grejen 

handlar om, att förvalta. Typ att få förtroende direkt och inte göra någon besviken”. Ordet 

omtanke exemplifierar S4. med en telefonbokning, där servicen ligger i att boka ett rum. 

Samtidigt utför personalen ett värdskap då han uppmärksammar ett barn i bakgrunden väljer 

ett anpassat rum.  

Arbete 

- De förtydligande orden till arbete: Kunskap, planering, påfrestande, 

uppföljning/återkoppling, utmaning, kärlek 

”Utan kärlek till sitt arbete så ger man inget gott värdskap” (S4.) vilket F3. anser är en 

påverkande faktor. Vidare menar de att du måste vara kunnig inom ditt arbete för att bli 

accepterad. Därav ordet kunskap. Ett annat ord som det läggs mycket fokus på är 

uppföljning/återkoppling som flera i gruppen förknippar med feedback och gästnöjdhet. F3. 
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känner att de får energi av utmaningarna i arbetet med värdskap, att se svårigheten och finna 

lösningen. S3. exemplifierar detta genom att påstå: ”jag blir glad när gästen är glad”. 

Total upplevelse 

- De förtydligande orden till total upplevelse: Allt i rummet, glädje, god service, infria 

förväntningar, spännande, uppskattat  

Glädje hör hemma här för att gästen ska finna glädje i den totala upplevelsen. F3. menar att 

med gott värdskap infaller god service vilket skapar en bra total upplevelse. Om definitionen 

allt i rummet berättar S4. att ”när man är i ett rum att liksom allting gör ett gott värdskap”. 

”Alla detaljer”, inflikar S1. och betonar att ”precis allting verkligen spelar in på värdskapet”. 

 

Som definitionen förtydligar anser F3. att trevlig, omhändertagande, beteende och anpassning 

går till det personliga i mötet, vilket är av stor vikt för utövaren. De anser även att det krävs av 

utövaren god kunskap och kärlek till sitt yrke. Dessa två faktorer anser F3. ger en personlig 

och god service.  

Diskussion 

Nedan presenteras en resultatdiskussion, vilken diskuterar likheter och olikheter mellan 

befintlig forskning och resultatet med fokusgrupperna. En metoddiskussion introducerar först 

läsaren om etiska överväganden och för- och nackdelar med studiens metodval. 

Metod och material diskussion 

Studiens huvudsyfte är att skapa en tydligare uppfattning kring begreppet värdskap, därför 

lades stor vikt vid att hitta vetenskapliga artiklar kring ämnet. Den mesta forskningen som tas 

upp är internationell och syftar kring att diskutera det engelska ordet hospitality. I dagsläget 

finns det ingen svensk forskning som inriktat sig på ordet värdskap. Detta har gjort det svårare 

för uppsatsförfattarna att skriva om renodlat värdskap i sin bakgrund.   

 

Arbetet är tilldels skrivet utifrån primärkällan, vilket ger en sanningsenlig bakgrund menar 

Alan Bryman (2008). Dock har det funnits visst problem i sökandet av primärkällor då 

artiklarna och avhandlingarna inte funnits tillgängliga via Örebro universitets bibliotek. Vilket 

har resulterat i att sekundärkällor har använts, dock i en liten utsträckning för att arbetet inte 

ska få en falsk förespegling (Bryman, 2008).  
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Valet att använda fokusgrupper grundar sig i önskan att möjliggöra för en öppen diskussion 

mellan människor med specifikt intresse för begreppet värdskap, för att på så vis öka 

förståelsen. Det var önskvärt att få in så många åsikter som möjligt för att på så vis dra 

slutsatser som det finns belägg för. Genom diskussion utvecklas idéer och resonemang 

gemensamt mellan deltagarna. Fokusgrupper tillåter den enskilda respondentens personliga 

erfarenheter och åsikter komma fram, vilka sedan byggs på av de andra respondenterna i 

gruppen. Ett meningsutbyte och påbyggnadsarbete sker alltså respondenterna emellan, utan 

större inverkan av moderatorerna. 

 

Samtliga deltagare i fokusgrupperna har erfarenheter av serviceindustrin. Respondenterna har 

mellan 3 och 40 års erfarenhet i branschen. Samtliga har aktivt valt att arbeta inom 

serviceindustrin och med ett brinnande intresse för värdskap. Detta visar på goda kunskaper 

inom fokusgrupperna vilket anses höja den interna validiteten. 

 

Fokusgrupperna har inte haft stor geografisk spridning, detta då uppsatsförfattarnas plats för 

studier är i Grythyttan. I F1. deltog tre personer från den stora hotellanläggningen Loka 

Brunn. Medan övriga deltagare inte hade någon yrkesmässig relation till varandra. Vid 

sökandet av respondenter kontaktades ytterligare sju hotell och konferens anläggningar i 

området som inte kunna medverka. Detta anses inte ha påverkat resultatet.Önskvärt hade varit 

en större geografisk och arbetsplatsspridning så tror uppsatsförfattarna inte att detta påverkat 

resultatet.  

 

Analysverktyget semantic frame är i grunden uppbyggd för sensorisk forskning för att 

beskriva doft och smak med hjälp av ord och för att på så vis kategorisera dessa under mer 

övergripande rubriker. Detta kan därför tolkas som en vag metod. Den har dock följt sitt syfte 

och valet av att även tillämpa en innehållsanalys på det transkriberade materialet har lett till 

att informationen som framkommit i empirin är fullständig. 

Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras bakgrunden gentemot fokusgruppernas åsikter.  Resultatdiskussionen 

är indelad i en övergripande inledning och tre underrubriker. Uppsatsförfattarna såg i 

innehållsanalysen tre tydliga diskussionsområden därför har dessa används som 

underrubriker.  
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Värdskap är enligt fokusgruppsintervjuerna att som utövare hela tiden ligga steget före (F1) 

och skapa förtroende, omtanke och tydlighet i mötet med en gäst (F2). Detta är inte i linje 

med Walter (2011) som menar att detta är service då det kan liknas med krav på utövaren och 

hon säger att denne bör agera på ett visst sätt utefter vissa regler och normer (Walter, 2011). 

Namasvayam och Hinkins (2003) bekräftar Walters (2011) teori och påstår att det i tjänsten 

ingår att ligga steget före. Det kan ges intryck av rådande okunskap i förhållande till 

forskningens definitioner mellan service och värdskap bland människor verksamma inom 

hotell- och restaurangindustrin (Fokusgrupperna). 

 

Hanefors (2008)  skriver att service och värdskap ofta förväxlas och påstår att service är ett 

köpeavtal mellan ett företag och en gäst, fyllt med förväntningar, tidigare erfarenheter och 

krav. Detta medan värdskap är något som sker utan att ett köpeavtal har skapats och som sker 

mellan företaget och gäst, som en positiv överraskning för gästen. Samtliga fokusgrupper är 

eniga med Hanefors (2008) om att service betalar någon för medan värdskap kommer från 

utövaren gratis och naturligt. Gästen har möjlighet att köpa service och personalen har som 

ansvar att leverera den önskade produkten (Namasivayam och Hinkins, 2003), vilket 

sammankopplar Hanefors (2008) beskrivning av service som en förväntan. Servicen utförs för 

att tjäna pengar till organisationen menar fokusgrupperna. Detta är något Gunnarsson och 

Blohm (2008) ger medhåll i. Den totala uppfattningen är att service är det som företaget tar 

betalt för och det som den anställda får order på att göra. 

 

Bell (2009) menar att både service och hospitality bygger på att gästen betalar för sig dock är 

inte syftet i hospitality att bli rik, lura gästen eller att ljuga för egen vinning vilket han menar 

kan ske inom service. Telfer (2000 i Lashley, 2008) menar att det är hospitableness Bell 

(2009) beskriver. Något som även fokusgrupperna talar om och menar att ”det viktiga är de 

handlingar man utför inte betalningen, genom att ta bort pengar blir det värdskap” (B6). Detta 

stärker antagandet kring service som en betald tjänst och att hospitableness är det som sker 

utanför arbetets gränser, vilket kan vara värdskap. Detta syftar till att värdskap är något som 

görs för saken skull och inte för resultatet på kontot. 

Yrke 

Något som tydligt har kunnat ses i studien är att det krävs ett arbete för att ha möjlighet att 

utöva värdskap, vilket dels forskare och fokusgrupperna antytt. Värdskap kan ske först när det 

utövas utanför organisationens rutiner och ramar menar Walter (2011). Det kräver även att 
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handlingens huvudsyfte inte är att genera inkomst. Detta tyder på att värdskapet måste ske 

som en förlängning av service, vilket styrks av Gunnarsson och Blohm (2008) som anser att 

värdskap är viljan att ge det lilla extra och även att det sker som en reflex i serviceutövandet. 

För att detta ska ske anser F3. att alla utövare ska ha en kärlek till sitt jobb, ”utan kärlek till 

sitt arbete så ger man inget gott värdskap” (S4.). Vilket kan liknas med hospitableness som 

sker från den goda viljan och genuiniteten i hospitality.  (Telfer 2000 i Lashley 2008). 

 

Värdskap är det som den anställda instinktivt utövar utanför de satta ramarna för att ge gästen 

en bättre upplevelse (Hanefors 2010).  Fokusgrupperna stärker teorin genom sina åsikter att 

värdskap är att visad omtanke och engagemang kring gästens behov underlättar för gästen. F3. 

talar om ett exempel kring en telefonbokning, där servicen ligger i att boka ett rum åt gästen. 

Samtidigt utför personalen ett värdskap då han uppmärksammar ett barn i bakgrunden och då 

väljer ett rum mer anpassat för barn, dock baserat på en instinktiv handling. Detta är medveten 

yrkesskicklighet enligt Ankarberg och Nylander (2010) och menar att utövaren redan besitter 

kunskap i värdskap och gör detta instinktivt, trots att källan till kunskapen inte är medvetet 

inlärd.  Vilket pekar på att värdskap måste vara genuint inifrån en person som av egen vilja 

valt att i sin profession att gå utanför organisationensramarna. 

Interaktion 

Värdskap är en komplex relation mellan gäst och givare menar Germann, Molz och Gibson 

(2007 i Bell, 2009), samt förklarar att det inte enbart handlar om att tillhandahålla föda, dryck 

eller boende åt en gäst. Det handlar snarare om medkänslan i interaktionen som skapar en 

relation mellan givare och mottagare. Hepple, Kipps och Thompson (1990 i King 1995) 

menar att relationen mellan gäst och givare är till stor vikt och gästen har en stor betydelse för 

hur hospitality utförs och ageras. Detta kan tolkas som att det inte går att bedriva hospitality 

utan gästens närvaro. Fokusgrupperna ser gästen som en självklar faktor i värdskapet vilket 

F2. förtydligar med sin beståndsdel interaktion där de förklarar att givaren måste möta gästen 

för att bedriva värdskap. Även King (1995) styrker detta påstående med förklaringen att 

hospitality är en interaktion. En interaktion där båda parterna är involverade. Vilket även 

fokusgrupperna nämner då de talar om nukänsla och att gästen bör vara delaktig för att 

givaren ska få möjlighet till att skapa värdskap. De önskar att se gästen delaktig i mötet. Detta 

kan tolkas som att om gästen inte interagerar med personalen får de inte del av värdskapet. 

Vilket ställer krav på både givare och mottagare av gäst. 

 



33 

 

Värdskap ska ageras personligt av utövaren men akten ska anpassas efter gästen enligt F1. och 

F3. Det betyder att värdskapsbeteendet hos utövaren skall vara dynamiskt och skräddarsys i 

interaktionen, dvs vara föränderligt, inför varje gäst, dock utanför företagets normer och 

regler (Walter, 2010). Samtliga fokusgrupperna anser att värdskapet ska styras efter gästens 

förväntan på mötet. King (1995) bekräftar fokusgruppernas antydan om att värdskap ska 

skräddarsys genom att påstå att hospitality är en interaktion där utövaren bär ansvaret för 

utövandet. F2. skriver i definitionen att utövaren ska skapa en stämning i interaktionen. De 

anser vidare att det bör skapas en harmoni mellan dessa, om så inte är fallet blir det enbart en 

tjänst. Dessa argument kan uppfattas som att forskare och fokusgrupper delar uppfattningen 

gällande interaktionens vikt för att skapa värdskap och att utövaren har en stor och viktig roll.  

Beteende 

På SAS lär de ut tekniken att le genom att trycka upp tungan upp i gommen, vilket fungerar 

men det är inte värdskap utan service om inte leendet är äkta menar fokusgrupperna. Det 

handlar om värdskap som ett moment i serviceakten. Adermalm (2012) anser att det är möjligt 

är lära sig värdskap. Via träning, ökad förståelse och kunskap för vad värdskap är, har alla 

möjlighet att bli en god värdskapare (Adermalm, 2012). Detta är något som fokusgrupperna 

och forskning (Hanefors, 2010) ställer sig frågande till då de anser att inlärningsmomentet 

syftar på den delen som är service, inte värdskap. Fokusgrupperna menar delvis som 

Adermalm (2012) att kunskap inom utövandet är en stor del av värdskapet. De menar att de 

personliga aspekterna inte går att lära sig som äkthet, genuiniteten och känslan. Påståenden 

styrks av Lashley, Lynch och Morrisons (2007) beståndsdelar som bygger på att givaren har 

den inre viljan och genuiniteten att behaga gästen inom hospitality. Kunskapen står istället för 

att se en helhet, arbeta med etik, kvalité och att det ges möjlighet till reflektion. På samma sätt 

betonar Gustavsson m.fl. (2006) att kunskapen sitter i att välkomna gästen. Lashley, Lynch 

och Morrison (2007) bekräftar detta när de förklarar att hospitableness sker som en reflex 

utifrån servicen som redan är befintlig. Detta tyder på att service är ett möjligt 

inlärningsmoment men att värdskap inte går att lära sig. Vilket styrks ytterligare av Ankarberg 

och Nylander (2010) som i sitt examensarbete betonar att en teknisks yrkesskicklighet är det 

som går att studera sig fram till, vilket de förklarar som service, då utövaren lär sig 

skickligheten i yrket. 

 

Utövarens roll i värdskap kan tydas ha en stor betydelse i hur denne agerar för värdskapets 

utformning. Detta baserat på fokusgrupperna önskan se ett agerande gentemot gästen fyllt av 
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äkthet, uppriktighet, medmänsklighet, engagemang och kreativitet. Hanefors (2011) menar 

även att utövaren ska agera med öppenhet och visa gästfrihet. Telfer (2000 i Lashley, 2008) 

förklarar att hospitableness kommer från längtan och önskan men även välviljan att ge ett gott 

värdskap. Lashley (2008) styrker deras åsikter men anser även att i som givare ingår det att 

kunna visa medkänsla. F1. nämnde att empati är en viktig del av utövarens agerande. Något 

som stannade kvar hos B7. som denne sedan tog upp det som sitt viktigaste ord inom 

värdskap. Detta styrks av Telfer (2000 i Lashley 2008) som menar att hospitableness har som 

uppgift att agera med empati och med ett vänskapligt bemötande. Även Göran-Rodell (2012) 

talar kring givarens agerande i mötet med gäst, där hon anser att givaren bör agera kärleksfull 

och visa omtanke. Hanefors (2010) förklarar sina beståndsdelar av värdskapet med att dessa 

bygger på det att ta fram sin personlighet i akten. Vilket kan tydas som att givaren måste 

använda sin personlighet för att utöva värdskap.  

 

F3. anser att beteendet hos utövaren är viktigt vid utövandet S5. säger att ”genom rätt 

beteende känner gästen delaktighet i mötet”. Det tyder på att värdskapet är utövarens 

personlighet och att det är ett naturligt beteende. Detta är i linje med Telfers (2000 i Lashley, 

2008) teori. Hospitableness ska komma inifrån och att de bygger på de personligavärderingar. 

Fokusgrupperna är inne på samma spår och menar att det handlar om att finna värdskapet i sig 

själv. De menar att det är en drivkraft eller en personlighet, som vissa har, andra inte och 

betonar att värdskap är en personlig egenskap. Det är svårt att utföra ett gott värdskap om 

utövaren blir tvingad till det. Fokusgrupperna lägger stor vikt vid att det är en personlig 

inställning till livet, det är ett förhållningsätt, ”något som alltid bärs med i ryggen” (B6). Detta 

styrker att värdskap är en del av utövarens personliga och naturliga beteende.  

 

Värdskap kommer inifrån och skapas på de värderingar som innehas hos en själv (Göran-

Rodell, 2012). Fokusgrupperna menar att värdskap är den glädje som finns i känslan av att få 

andra att känna sig nöjda. Detta ger intrycket att värdskapet måste komma inifrån en själv. De 

menar vidare att det inte går att utföra ett gott värdskap om personen känner sig tvingad till 

detta. Fokusgrupp 3. anser att det viktigaste ordet för värdskap är personligt. ”Värdskap det är 

väl vad jag är, jag kan inget annat. Det är en drivkraft eller en personlighet som man har eller 

inte har” (B2). Detta styrker att givaren måste ta sin personlighet med i värdskapet, men det 

tyder även på att det snarare handlar om ens person och det man bär med sig i ryggsäcken och 

en inställning till hur personen väljer att agera i livet.  
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Slutsats 

För att utöva värdskap krävs det att det utförs en handling som är utan krav på betalning samt 

att handlingen sker som en förlängning av service på grund av den personliga inställningen 

och viljan hos utövaren. Detta visar resultatet som genererats av de kvalitativa fokusgrupperna 

och den tidigare forskningen. Resultatet visar även att värdskap är något mer. Det är något 

som skapas utanför de satta reglerna och ramarna inom en organisation, det är steget. Att det 

handlar om ett sätt att leva och att värdskap är en inställning till livet.  

Definition 

Värdskap är det individuella beteende som avspeglas vid interaktion med gäst utanför 

ramarna av service. 

Beståndsdelar 

 Yrke 

 Interaktion 

 Beteende 
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Bilaga 1 

En god värds budord 2012, skapat av Johan Adermalm.  

 

En god värd skall vara Definition 

Entusiastisk Att ge energi i stället för att ta energi, vara aktiv 

Vänlig Att vara öppen för nya människor och kulturer 

Generös Vara generös med både information och tid 

Snäll Att vilja väl i flera led 

Utan knussel och tjorv Att vara tillmötesgående och hjälpsam 

Effektiv Att inte låta gästen vänta. Att ha en plan/Kalkyl 

Stolt Stolt över sin historia såväl som sitt jobb 

Välinformerad Sakkunnig inom både historia och område 

Trygg Att få gästen att känna sig säker och trygg 

Personlig Att ge gästen ett personligt bemötande 

Lyhörd Att förstå gästens behov 

Uppmärksam  Att se gästens behov 

Opretentiös  Att befinna sig på samma nivå som gästen 

Renlig Att vara hygienisk och ha städade miljöer 



 

 

Bilaga 2 

Hej ________. 

 

Efter snart tre år vid RHS är det vår tur att skriva ett examensarbete. Vi har valt att fokusera 

på värdskap och dess innebörd. 

Vi skulle vilja att du deltar i en fokusgrupp för att diskutera värdskap. 

 

Anledningen till att vi ber just dig är för att vi vet att dina specifika kunskaper kring ämnet  

kommer att berika de diskussioner som uppkommer under den timmen som vi kommer att 

tillbringa tillsammans.  

 

Målet med fokusgruppen är att komma ett steg närmre en förståelse och förhoppningsvis 

skapa en tydligare definition av värdskap. 

 

 

Vi möts  på Grythyttans Gästgivaregård. 

 

 

Datum:  

Tid: 

 

 

Vi ber dig meddela oss om du kan vara med och delta under denna förmiddag så snart som 

möjligt, dock senast 18/4. 

 

Om du har några frågor och funderingar så tveka in med att höra av dig. 

 

Med hopp om deltagande// 

 

Emma Järpell, 0730-565650 

Stefan A. Sköldmo, 0739-483039 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

Hej Värdskaps-älskare! 

 

Först och främst vill vi tacka för att du tar dig tiden att möta oss i en så kallad fokusgrupp för 

att diskutera kring begreppet värdskap. 

 

Att vara en del av en fokusgrupp innebär att du tillsammans med 6-10 andra personer 

diskuterar aktivt kring ett ämne under en bestämd tid.  

Vi kommer att leda samtalet i form av moderator för att säkra att det är ämnet som diskuteras. 

 

För att vi ska kunna dokumentera det som sägs så kommer vi att spela in samtalen. Era namn 

kommer att vara kodade i det arbete som vi skriver och vi utlovar anonymitet från vår sida.  

 

Vi ber dig att inte hålla några tankar tillbaka under den timmen vi har tillsammans. Allt som 

sägs är av värde för oss och det finns inga dumma svar!  

 

Innan vårt möte skulle vi uppskatta om du nu tar dig tiden att fundera på värdskap. Detta för 

att vi ska kunna få ut så mycket av den timman vi har ihop.  

 

 

Du är välkommen till konferenshuset på gästgivargården i Grythyttan på torsdag ____ 

klockan ___! En av oss möter upp utanför så att ni hittar rätt.  

 

Det här ska bli spännande, vi ses där! 

 

 

Emma & Stefan  

 

 



 

 

Bilaga 4a 

Detaljinformation, Intervjuguide 

Fokusgrupper: RHS- personal, RHS- studenter, Branschmänniskor 

Kaffe, Thé och frukt serveras utanför möteslokalen. 

1. Mottagande  

- Emma visar respondenterna rätt utanför ingången 

- Stefan välkomnar vid kaffebuffén 

2. Presentation av Moderator    1 min 

3. Information om C-uppsatsen    3 min 

4. Information kring fokusgrupp, ljudinspelning och anonymitet 3 min 

5. Inspelningen startar 

6. Nollställning 

7. Process:     7 min 

- Stefan förklarar 

- Presentation 

- Besvara: Varför gillar du att arbeta med människor? 

Skapa ord     3 min 

- Emma förklarar 

- Stefan delar ut pennor och papper 

Selektering 1     10 min 

- Stefan förklarar 

Gruppera & Rubricera    10 min 

- Emma Förklarar 

Selektering 2     10 min 

- Stefan förklarar 

8. Definiera värdskap    10 min 

- Emma förklarar 

9. Klarrunda     3 min 

- Stefan förklarar 

- Viktigaste ordet för värdskap 



 

 

Bilaga 4b 

Detaljinformation, Detaljeradplanering 

Presentation av arbetet: 

 Älskar arbetet med gäster 

 Tre år på universitet, förstår fortfarande inte begreppet värdskap 

 C-uppsats  större förståelse 

Information om fokusgrupper: 

 Inbjudna pga. Deras special intressen och kunskaper kring värdskap. 

 Fokusgrupp innebär att: 

- Gruppintervju 

- Fria samtal 

- Alla deltar, undvik att prata i mun på varandra 

 Moderators roll 

 Anonymitet 

 Ljudinspelning 

 

Nollställning 

Ni får 30 sekunder till att säga ert namn och berätta varför ni älskar/brinner för att arbeta 

med gäster. Därefter avslutar ni med att säga klar och på så vis lämnar ni över ordet till 

personen bredvid er. Jag kan börja: 

Mitt namn är Stefan och jag älskar mötet med gäster. Klar. 

 

Skapa ord 

 Börja med att ta fram era tankar kring värdskap och skriv ner vad värdskap betyder för 

dig med hjälp av ord. Exempelvis: Tankar kring färg: Blå, röd, syn etc..  

 Skriv ett ord per papper 

 Skriv stort och tydligt 

 Inga rätt eller fler 

 2 minuter är gott om tid, stressa inte. 

 

 

 



 

 

Selektering 1 

 Sprid ut era ord på golvet 

 Alla läser upp sina ord 

 Nu ska ni plocka bort synonymer och ord som ni finner lika. 

 Det är viktigt att ni berättar varför ni tar bort ett ord och att ni alla är överens om att ta 

bort ordet. 

 

Gruppera & Rubricera 

 Dela in orden i olika beståndsdelar. 

 Skapa namn på beståndsdelarna 

  Exempelvis om det ligger blå, grön och gul på golvet bildar det en beståndsdel som 

heter färg. Sen kanske det ligger, kvadrat, cirkel och triangel denna beståndsdel kan då 

döpas till form. 

 Diskutera! 

 

Selektering 2 

 Nu är orden indelade, se över de olika beståndsdelarna och bestäm om gruppen är 

komplett eller om där är ord som känns överflödiga, eller som bör vara i någon annan 

beståndsdel.. 

 

Definiera 

 Skapa en mening eller två där ni med hjälp av det som ni har kommit fram till i ord 

och beståndsdelar är värdskap.  

 Från ert perspektiv, Vad är värdskap?  

 

Klarrund 

 Berätta vilket ord som du tycker är viktigast för begreppet värdskap. 

 Säg klar 

Ordet går till personen bredvid dig i cirkel 

 



 

 

Bilaga 5a 

Bransch  Värdskap   

Skapa ord Rensa Beståndsdelar Rensa Def, 

Ansvar 

Avläsande 

Detaljer 

Engagemang 

Engagemang 

Feedback 

Flexibelt 

Förväntningar 

Glatt 

Glädje 

Guidning 

Kreativt 

Livet 

Lyhörd 

Mäniskor 

Mötet 

Omhändertagand

e 

Omhändertagand

e 

Omtänksamhet 

Personlighet 

Respekt 

Resultat 

Samspel 

Stolthet 

Tjänande 

Underhållning 

Utmaning 

Välkomnande 

Välkomnande 

Vänlighet 

Väntande 

Värmande 

omsorg 

Värme 

Värme 

Ära 

Ärligt 

Ansvar 

Avläsande 

Detaljer 

Engagemang 

- 

Feedback 

Flexibelt 

Förväntningar 

- 

Glädje 

Guidning 

Kreativt 

Livet 

Lyhörd 

Mäniskor 

Mötet 

Omhändertagand

e 

- 

Omtänksamhet 

Personlighet 

Respekt 

Resultat 

Samspel 

Stolthet 

Tjänande 

Underhållning 

Utmaning 

Välkomnande 

- 

Vänlighet 

Väntande 

Värmande 

omsorg 

Värme 

- 

Ära 

Ärligt 

Drivkraft 

Feedback 

Livet 

Människor 

Mötet 

Personlighet 

Resultat 

Utmaning 

  

Förhållningsätt 

Avläsande 

Engagemang 

Flexibelt 

Kreativt 

Lyhörd 

Omtänksamhet 

Respekt 

Samspel 

Tjänande 

Underhållning 

Vänlighet 

Ärligt 

 

Handlingar 

Detaljer 

Guidning 

Omhändertagand

e 

 

Känsla 

Ansvar 

Förväntningar 

Glädje 

Stolthet 

Välkomnande 
Välkomnande omsorg 

Väntande 

Värme 

Ära 

Drivkraft 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Förhållningsät

t 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Handlingar 

- 

- 

- 

 

Känsla 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

- 

- 

- 

V
ad

 är v
ärd

sk
ap

?  

 
D

riv
k
raft 

 
H

an
d
lin

g
ar 

 
K

än
sla 

 
F

ö
rh

ålln
in

g
sätt 



 

 

Bilaga 5b 

Lärare och 

personal 

 Värdskap   

Skapa ord Rensa Beståndsdelar Rensa  Def 
Beröra 

Etik 

Flexibilitet 

Förståelse 

Glädje 

Helhet 

Inkännande 

Interaktion 

Intresse 

Kompetens 

Kunskap 

Kvalitet 

Känsla 

Känslor 

Leende 

Leende 

Lyhördhet 

Lyssnande/lyhörd 

Läsa in 

Medmänsklighet 

Miljön 

Människa 

Mötas 

Mötet  

Noggrannhet 

Nukänsla 

Omhändertagande 

Omtanke 

Omtänksamt 

Reflektion 

Rummet 

Sanning 

Sedd 

Seende 

Service 

Service 

Service 

skratt 

Stämning 

Stämning  

Tillfredställande 

Trygg 

Trygghet 

Uppmärksamhet 

Vilja 

Välvilja 

Vänlighet 

Ömsesidighet 

Beröra 

Etik 

Flexibilitet 

Förståelse 

Glädje 

Helhet 

Inkännande 

Interaktion 

Intresse 

Kompetens 

Kunskap 

Kvalitet 

Känsla 

- 

Leende 

- 

- 

- 

- 

Medmänsklighet 

Miljön 

Människa 

Mötas 

- 

Noggrannhet 

Nukänsla 

Omhändertagande 

Omtanke 

- 

Reflektion 

Rummet 

Sanning 

Sedd 

Seende 

Service 

- 

- 

- 

Stämning  

- 

Tillfredställande 

Trygg 

Trygghet 

Uppmärksamhet 

Vilja 

Välvilja 

Vänlighet 

Ömsesidighet 

Godhet 

Intresse 

Leende 

Omtanke 

Tillfredställande 

Välvilja 

Vänlighet 

 

Gäst 

Nukänsla 

Sedd 

Trygg 

 

Interaktion 

Medmänsklighet 

Människan 

Mötas 

Sanning 

Ömsesidigt 

 

Kunskap 

Etik 

Helhet 

Kompetens 

Kvalitet 

Noggrannhet 

Reflektion 

 

Rummet 

Miljön 

Stämning 

 

Närvaro 

Beröra 

Inkännande 

Känsla 

Seende 

Trygghet 

Uppmärksamhet 

 

Service 

Flexibilitet 

Förståelse 

Glädje 

Omhändertagande 

Vilja 

Godhet 

- 

- 

Omtanke 

Tillfredställande 

- 

Vänlighet 

 

Gäst 

Nukänsla 

Sedd 

Trygg 

 

Interaktion 

Medmänsklighet 

- 

Mötas 

Sanning 

- 

 

Kunskap 

Etik 

Helhet 

- 

Kvalitet 

- 

Reflektion 

 

Miljön 

Rummet 

Stämning 

 

Närvaro 

Beröra 

Inkännande 

Känsla 

- 

Trygghet 

- 

 

Service 

Flexibilitet 

Förståelse 

Glädje 

Omhändertagande 

Vilja 

V
ärd

sk
ap

 är att sk
ap

a stäm
n

in
g

 i in
terak

tio
n
 m

ellan
 m

än
n

isk
o

r g
en

o
m

 serv
ice, g

o
d
h

et, n
ärv

aro
 o

ch
 k

u
n

sk
ap

. 



 

 

Bilaga 5c 

 

 

 

 

 

Studenter  Värdskap   

Skapa ord Rensa Beståndsdelar  Rensa Def. 
Acceptans 

Allt i rummet 

Anpassning 

Anpassning 

Artig 

Bemötande 

Connection 

Delaktighet 

Det lilla extra 

Första intryck 

Förtroende 

Förutseende 

Förvaltande 

Föränderlig/dynamisk 

Glädje 

Glädje 

God service 

Infria förväntningar 

Kontakt 

Kul 

Kunskap 

Känslor 

Känslor 

Kärlek 

Mötet 

Omhandtagande 

Omhändertagande 

Omtanke 

Personlighet 

Personligt 

Personligt 

Planering 

Påfrestande 

Service 

Service 

Service 

Spännande 

Tillgodoseende 

Trevlig 

Trevligt 

Tydlighet 

Uppföljning/Återkoppling 

Uppskattat 

Utamning 

Variation 

Värdskap är service 

Värme 

Yrke 

Acceptans 

Allt i rummet 

Anpassning 

- 

Artig 

Bemötande 

- 

Delaktighet 

Det lilla extra 

Första intryck 

Förtroende 

Förutseende 

Förvaltande 

Föränderlig/dynamisk 

Glädje 

Glädje 

God service 

Infria förväntningar 

Kontakt 

Kul 

Kunskap 

Känslor 

Känslor 

Kärlek 

Mötet 

- 

Omhändertagande 

Omtanke 

- 

Personligt 

- 

Planering 

Påfrestande 

- 

- 

- 

Spännande 

Tillgodoseende 

Trevlig 

- 

Tydlighet 

Uppföljning/Återkoppling 

Uppskattat 

Utamning 

Variation 

- 

Värme 

Yrke 

Anpassning 

Acceptans 

Anpassning 

Föränderlig/Dynamisk 

Variation  

 

Yrke 

Kunskap 

Planering 

Påfrestande 

Uppföljning/Återkoppling 

Utmaning 

- 

 

Beteende 

Artig 

Delaktighet 

Det lilla extra 

Förutseende 

Glädje 

Omhändertagande 

Tillgodoseende 

Trevlig 

 

Mötet 

Bemötande 

Första intryck 

Förtroende 

Förvaltande 

Kontakt 

Omtanke 

Personligt 

Tydlighet 

- 

 

Total upplevelse 

Allt i rummet 

Glädje 

God service 

Infria förväntningar 

Spännande 

Uppskattat 

 

Känslor 

Kul 

Känslor 

Kärlek 

Värme 

Anpassning 

Acceptans 

- 

Föränderlig/Dynamisk 

- 

 

Arbete (Nytt namn) 

Kunskap 

Planering 

Påfrestande 

Uppföljning/Återkoppling 

Utmaning 

Kärlek (Nytt ord) 

 

Beteende 

- 

Delaktighet 

Det lilla extra 

- 

Glädje 

Omhändertagande 

Tillgodoseende 

Trevlig 

 

Mötet 

- 

Första intryck 

Förtroende 

Förvaltande 

- 

Omtanke 

Personligt 

Tydlighet 

Värme (Nytt ord) 

 

Total upplevelse 

Allt i rummet 

Glädje 

God service 

Infria förväntningar 

Spännande 

Uppskattat 

 

- (Grupp togs bort) 

- 

- 

- (Till Arbete) 

- (Till Mötet) 
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