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Sammanfattning 
Introduktion: Hotell och restaurangpersonal har en hektisk arbetsmiljö vilket gör att ofta glöms 

gästönskemålet bort. Eftersom andra händelser och krav i arbetsmiljön kommer före.  

 

Syfte: Syftet är att se hur gästönskemålen hanteras på ett litet fristående hotell jämfört med en större 

hotellkedja. 

 

Bakgrund: FAMM (Five aspect meal model), rummet, produkten, mötet, styrsystemet och 

stämningens påverkan på gästen, alla dessa aspekter finns under gästens upplevelse. Det tas även 

upp kommunikationens betydelse gällande hotellens service och gästkontakt. Värdskapets roll som 

går in i alla dessa ämnen och som sedan påverkar gästens upplevelse och slutomdöme på 

organisationen. 

 

Metod och material: Metoder som har använts till uppsatsen är strukturerade intervjuer och 

deltagande observationer. Med en pilotstudie som var dold deltagande observation som påverkade 

resultatet mycket.  

 

Resultat: Bekräftande att överlämningen av gästönskemål är svårt att hantera i en hektisk 

arbetsmiljö med många krav och akuta problem inom situationen. Kommunikationsverktygen på 

båda hotellen är framför allt mail och telefonkontakt. 

 

Slutsats: Arbetsmiljön kan vara en av orsakerna till att överlämnandet av gästönskemålen inte 

genomförs. 
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Förord  
Uppsatsämnet uppstod då vi själva har råkat ut för att gästönskemålen inte har nått hela vägen fram 

från receptionen till matsal. Det som har meddelats vid incheckningen i receptionen, har inte tagit 

sig raka vägen till rätt avdelning på hotellet under vistelsen. Detta är något som vi har råkat ut för 

när vi har arbetat inom branschen. Till exempel vid konferens med bokad middag, och två gäster är 

vegetarianer. Gästens önskemål om att få vegetarisk mat utlovas av receptionisten. Vanligt 

förekommande problem är att gästönskemål om vegetarisk måltid inte når fram till matsalen. Vart 

tog det stopp på vägen? Hur kommer det sig att gästönskemålet inte kom fram till rätt avdelning? 

Då det har varit ett stort problem att kunna uppfylla gästönskemålet på plats, tyckte vi att det var 

något att undersöka i vår c-uppsats. Kan gästönskemålen ha en stor påverkan på gästens 

helhetsupplevelse på ett hotell. Värdskapet är den osynliga tjänsten som gästen känner av mer än att 

kunna ta på den. Ett gott värdskap innebär att gästen är nöjd med upplevelsen när han eller hon 

lämnar hotellet eller restaurangen. Kan värdskapet ha att göra med att gästönskemålen inte når sin 

slutdestination? 

 

Vi tackar hotellen som har hjälpt oss med vårt examensarbete och som har varit tillmötesgående och 

hjälpsamma. Vi vill också tacka vår handledare Richard Tellström som har hjälpt oss att se från 

olika perspektiv och synvinklar. Han fick oss att tänka på frågor som vi inte hade tänkt på innan.  

 

Tack! 

Emma Hallgren och Michaela Tyborn 

Örebro universitet Grythyttan, 2013-05-30 
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1. Introduktion 
Receptionen är den mest centrala delen i hotellet. Men också en viktig knutpunkt för 

personalen på de olika avdelningarna. I receptionen hälsas gästerna välkomna till sin 

vistelse och här lämnas även de flesta gästönskemålen. Det vanligaste önskemålet som 

kommer in handlar om måltiden och speciella allergier, de behöver meddelas vidare till 

rätt avdelning. På ett hotell möter gästen alla de olika avdelningarna som sedan ses som 

en helhet. Beroende på hur gästen bemöts av all personal och andra gäster påverkar det 

upplevelsen till det positiva eller tvärtom. Alla människor som gästen möter från 

receptionist till servitör, spelar en viktig roll i gästens upplevelse (Hanefors, 2010). 

Under tiden som personalen får gästens önskemål kommer det att hända saker i 

arbetsmiljön som kan göra att gästönskemålen antingen glöms bort eller inte kommer 

fram till rätt avdelning som därefter ordnar så gästen får det som har önskats. Önskemål 

som är viktiga för gästen och som sedan inte meddelas ger gästen en negativ upplevelse 

och missnöje uppstår. Vad är det som påverkar att gästönskemålet inte når sin 

slutdestination? 

 

2. Ämnesrelevans för måltidskunskapens och 

värdskapets teori och metod 

Måltidskunskap är ett relativt nytt forskningsämne som skapades år 2002 (Gustavsson, 

2004). På Örebro universitets hemsida finns det en text som berättar om ämnet 

måltidskunskap som beskriver den som en flerdisciplinär grund och som genom olika 

metoder söker förståelse för måltidens och servicens effekt som en helhet.  

 

Forskningen såväl som utbildningen är baserad på de tre kunskapsformerna 

teori/vetenskap, hantverk/praktisk kunskap och tillämpad estetisk gestaltning (Örebro 

universitet, 2012). 

 

I måltidskunskapen har man tagit fram en modell, FAMM, som står för ”five aspect 

meal model” skriver Gustavsson (2004). De fem aspekterna är rummet, mötet, 

produkten, atmosfären/stämningen och styrsystemet. Modellen är framtagen för att 

kunna analysera en servicesituation i en hotell- och restaurangmiljö som en helhet. 

Aspekterna skapades efter hur Guide Michelin bedömer restauranger (Hedberg, 2004). 
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Rummet är där besöket äger rum, mötet är mellan människor i samband med vistelsen, 

produkten är maten som serveras eller tjänsten som köps, stämningen som skapas och 

styrsystemet som reglerar det hela (Ibid). 

 

Ett hotells service bygger på ett komplext samband av kommunikation mellan olika 

personer och att gästönskemål kan komma in i en del av verksamheten men ska sedan 

utföras i en helt annan del för att gästnöjdhet ska uppstå.  Kommunikationen mellan de 

olika avdelningarna inom hotellet verkar inte alltid ta sig hela vägen fram. Är det något 

som inte stämmer överens med gästens förväntningar kommer ett önskemål om 

förändring att ta form och meddelas till personalen, receptionist eller servitör. Hur 

kommer gästönskemålet överlämnas till nästa avdelning? Receptionisten, hovmästaren 

eller servitören har en medvetenhet i vad som ska göras för att gästen ska känna sig 

välkommen. De har kunskapen om att ta hand om gästen efter bästa förmåga med såväl 

bemötande som inredning i rummet eller upplägget på tallriken skapar en betydelse för 

gästens helhetsupplevelse.  

 

Mötet som blir när gästens önskemål meddelas, landar hos receptionisten, som genom 

styrsystemet ska föra önskemålet vidare till matsalen, så att gästen får den upplevelse 

som hon/han har önskat. Själva överlämnandet till nästa avdelning är inget som gästen 

kan se utan är mer en tjänst som förväntas finnas där skriver en text hämtad från Örebro 

universitets hemsida (2012). Gästens önskemål har med kommunikation och samarbete 

mellan personal och de olika avdelningarna att göra. Då kommunikation och samarbete 

händer ”bakom kulisserna”, det gästen inte ser så ligger inom aspekten styrsystemet.  

 

Redan vid bokningen kommer gästen mötas av service och värdskap av personalen 

(Tellström, 2004). Produkten eller tjänsten som hotellet har sålt är att ge gästen en 

helhetsupplevelse utöver det vanliga. Ett gott värdskap märks, då värden genom service 

försöker komma fram till en god lösning när kommunikationen tagit fel väg (Ölander & 

Ölander, 1995). Helhetsupplevelsen är viktigare för gästen än de skilda delarna av 

vistelsen (Lind, 2004). Det är angeläget inom ämnet måltidskunskap att förstå hur en 

serviceorganisation hanterar gästönskemål. 
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3. Syfte  

Syftet är att se hur gästönskemålen hanteras på ett litet fristående hotell jämfört med en 

större hotellkedja. 

 

3.1. Frågeställningar:  

 Hur fungerar samarbetet mellan personalen i receptionen, matsal och spa-

receptionen?  

 Kan värdskapet vara till hjälp när gästönskemålet inte har nått hela vägen fram 

till rätt avdelning?  

 Hur förändras personalens kommunikation och beteende vid ett möte med 

gästen?  

 Hur är kommunikationen mellan personalen i reception och matsal? 

 

4. Teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet kommer värdskap och service definieras. Det kommer även att tas upp 

vad kommunikation är och hur det används i branschen samt vad som är skrivet om 

ämnet.  

 

4.1. FAMM- ”Måltidens fem aspekter” 

Maten, idéerna och smakerna fanns alltid där men restaurangen utvecklades till ett 

forum som numera är en mötesplats för det komplexa och kulturellt sociala samhället 

där individens önskningar och nöjdhet är i fokus (Gustafsson, Öström, Johansson, 

Mossberg, 2006). Dagens samhälle söker upplevelser bortom maten själv och 

restauranger är en plats där man kan koppla av och njuta samt umgås med andra (Ibid). 

Måltidens aspekter blir allt mer avancerade och restaurangbesöken blir allt mer en 

återspegling av gästernas drömmar och livsstil (Gustafsson m.fl., 2006). 

 

4.1.1. Rummet 

Allting har en början, även FAMM som börjar med rummet som är restaurangen där 

måltiden ska äga rum (Gustafsson m.fl., 2006). Det finns flera studier i ämnet, som har 

kommit fram till att inredningen av rummet har betydelse för måltiden enligt gästen 

(Watz, 2004). Den sociala interaktionen mellan personal och gäst har också en stor 
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betydelse för rumsuppfattningen av gästen (Gustafsson m.fl., 2006). Det gäller att kunna 

skapa en upplevelse i hela rummet även om inte värden är närvarande ska gästen kunna 

känna sig sedd och väntad.  

 

4.1.2. Mötet 

I mötet är det viktigt med tjänsten och kvalitén i hur gästen behandlas och bemöts av 

personal eller andra gäster. Måltiden ger upphov till samtalsämnen och skapar ett möte, 

där människor träffas från olika platser och tar med sig olika erfarenheter som kan 

diskuteras kring middagen (Tellström, 2004). Om värden individualiserar gästerna för 

att ger dem det där lilla extra blir gästupplevelsen mera betydelsefull och som gäst 

känner de mer sedd.  

 

4.1.3. Produkten 

Produkten beskrivs som drycken, maten och tjänsten (Gustafsson m.fl., 2006). Här tar 

Strömberg (2004) upp produkten som en råvara, ett päron till en dessert. Produkten 

behöver inte enbart vara ett päron som du kan se och ta på, utan det kan även vara en 

tjänst. En tjänst är immateriell och kan inte ses med blotta ögat men det kan och ska 

upplevas av gästen. Receptionister säljer en tjänst till gästerna när de checkar in på 

hotellet, genom ett gott värdskap blir tjänsten speciell (Ibid). Begreppet tjänst är något 

som det oftast fokuseras på i aspekten möte då personlig service är en viktig tjänst som 

anses självklar i mötessituationer idag. Upplevelsen av produkten avgörs av den 

personliga erfarenheten och miljön runt måltiden såsom kultur och den sociala 

interaktionen (Gustafsson m.fl., 2006). 

 

4.1.4. Styrsystemet 

Styrsystemet är den aspekt som utspelar sig i bakgrunden, som ger gästerna den 

upplevelse de har förväntat sig utan att de ser förberedelserna (Gustafsson m.fl., 2006). 

Styrsystemet har med den ekonomiska styrningen att göra och är grunden till måltidens 

uppbyggnad. Bergman (2004) talar om helhetsupplevelsen av måltiden och hur man 

skapar en tillfredsställande upplevelse för gästen. För att kunna skapa den här 

upplevelsen är det viktigt att kunna se det ur ett gästperspektiv och reception- och 

servisperspektiv menar Gustafsson (2004). Även om personalen är duktig på ekonomi 

och kan skapa en exklusiv upplevelse som ska ge gästen den ultimata upplevelsen, 
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kommer det inte att ge någonting till gästen om personalen inte vet vad det är gästen 

önskar att få ut av sin vistelse (Ibid). Kommunikation och samarbete mellan olika 

avdelningar på hotellen tillhör styrsystemet då det reglerar gästönskemålet överlämnade 

till nästa avdelning. 

 

4.1.5. Stämningen 

Av rummet, produkten, mötet och styrsystemet skapas stämningen (Gustafsson m.fl., 

2006). En måltid eller hotellupplevelse kan kallas för atmosfär, där stämningen skapas 

av sinnen och miljön. Den handlar om hela upplevelsen inte bara att äta ute, utan allting 

som händer före, under och efter måltiden (S.A. Edwards, 2004). Gustavsson (2008) 

beskriver tre stadier som gästen upplever under vistelsen.  Före stadiet, här bygger 

gästen upp sina förväntningar för upplevelsen. Under stadiet är när gästen är med om 

upplevelsen och kan vara annorlunda än vad denna förväntade sig. Efter stadiet är när 

de minnen som byggs upp under upplevelsen berör gästen. Gustafsson (2004) menar 

också att aktiviteter som påverkar våra sinnen kan förstärka en upplevelse. 

 

4.2. Värdskap 

Värdskapet kommer inte av sig självt utan det kommer när värden lyssnar på sin gäst 

(Hanefors, 2010). Genom att vara lyhörd, lyssna av gästens sinnesstämning och 

uppfylla dennes behov och förväntningar har värden gett ett gott värdskap. Ett möte 

med en annan människa är att ge av sig själv, sin egen tid och uppmärksamhet enligt 

Gunnarsson och Blohm (2008) och Gustavsson (2008). Allt börjar inom oss själva och 

grundas mycket på det en gäst ser och upplever. En sann värd ser mötet med en gäst 

som något unikt. Värdskap handlar om att kunna se sig själv utifrån och reflektera, det 

handlar också om att kunna ge av sig själv och sin egen kunskap (Gunnarsson & Blohm, 

2008). Generositet innebär att man som värd ska ge utan att förvänta sig någonting 

tillbaka, det är en stor personlig uppoffring (Antonsson, 2010). Detta är något som en 

värdskapare, vare sig det är en servitris eller receptionist måste använda sig av.  

 

4.2.1. Medarbetarnas roll och trevnad  

Ett välkomnande kan ske på två sätt, antingen är det personligt eller opersonligt. Det 

personliga kräver mer, öppna armar och leende från personalen. Idag byts ibland den 

mänskliga kontakten ut mot en dator. Det funkar till viss del och är ett steg i rätt riktning 
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inför framtiden men datasystemet kan aldrig helt ersätta den mänskliga kontakten, då 

datasystemet har vissa begränsningar och kan inte ta itu med alla gästens behov (Cho, 

Sumichrast & Olsen, 1996). Det här är det opersonliga välkomnandet som sker genom 

internet vid incheckning (Hanefors, 2010). Eksell (2013) talar om att det råder en 

uppfattning om att det är en viss typ av person som kan arbeta inom branschen. För att 

kunna vara en bra värd behöver man kunna sätta gästen före sig själv och ha en god 

fingertoppskänsla för att gästen ska bli nöjd. Det har gjort att många människor idag 

inte är nöjda med sitt jobb och har inte förutsättningarna att utöva ett gott värdskap talar 

Antonsson (2010) om och får medhåll av Gunnarsson och Blohm (2008). I en 

organisation kan tankarna om värdskapet utvecklas först när medarbetarna trivs och 

känner att de utvecklas skriver Gustavsson (2008). Personalen som bjuder på ett 

värdskap som kommer från hjärtat är tecken på att de trivs på arbetsplatsen. Den 

medarbetare som får frihet till att lösa problem och öva sitt värdskap, får utrymme att 

utvecklas och skapa förtroende till sina arbetskamrater. Detta är viktigt skriver 

Gustavsson (2008). För att kunna ge ett bra värdskap måste man även välkomna sina 

kollegor i deras arbete (Antonsson, 2010).  

 

Stämningen mellan arbetskollegor speglar sig i mötet med en gäst. Detta beror på att 

man måste kunna välkomna sig själv för att kunna välkomna någon annan på ett gott 

sätt, det är ett krav för en värd. Gästen möter olika delar av ett företag och detta gör att 

värdskapet spelar en större roll på gästupplevelsen skriver Svingstedt (2012). Allt gästen 

hör och ser påverkar slutresultatet av omdömet på hotellet. För att få en 

helhetsupplevelse inom värdskapet kan man inte plocka bort någon avdelning 

(Hanefors, 2010). Personalens förmåga att ta ansvar för sina uttryck, språk och 

handlingar är viktigt för värden då man måste veta vikten av att ta ansvar. Detta 

avspeglas på organisationen (Antonsson, 2010). Personalen kan ge sina gäster ett 

värdskap genom att bjuda på sig själva och berätta små historier ur verkligheten om sin 

restaurang eller sitt hotell (Hanefors, 2010). I upplevelseindustrin är allt en teater och 

värden spelar en roll (Antonsson, 2010). Medarbetare bör gå in i rollen och inte vara sig 

själva för att alltid kunna göra sitt bästa. Alla i personalen spelar sin egna och specifika 

roll när det gäller värdskapet (Hanefors, 2010). 
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4.3. Kommunikation inom organisationer 

Mänsklig kommunikation är inte helt enkel, den är komplex, oförutsägbar och 

informationen kan feltolkas eller missförstås av mottagaren. Kommunikationen består 

av en mängd olika komplexa dimensioner och kännetecken (Kang & Hyun, 2011). Det 

är flera viktiga faktorer som spelar in när det gäller tolkning av kommunikationen, 

såsom bakgrund, utbildning, normer, värderingar och erfarenheter (Falkheimer & Heide, 

2003). Mottagarens beteende och attityd kan förändras beroende på tolkningen av 

informationen. Svingstedt (2012) skriver att kommunikationen präglas av intimiteten av 

mötet. Hon fortsätter att beskriva att med hjälp av humor i kommunikationen kan 

stämingen bli trevliga och behaglig i ett möte. Eftersom kommunikationen är så 

komplicerad konstruerade R.W. Norton år 1978 nio olika typer av kommunikationsstilar 

(refererad i Kang & Hyun, 2011). De nio olika kommunikationsstilarna är animerande, 

uppmärksam, omtvistad, dominant, dramatisk, vänlig, lämnar intryck, öppen och 

avslappnad. Det här är de fyra vanligaste kommunikationsstilarna som kan hittas inom 

hotell och restaurangbranschen:  

 

En animerad kommunikationsstil demonstrerar aktivt icke-verbala beteenden såsom 

gester, ögonkontakt, ansiktsuttryck och kroppsrörelser. I hotellbranschen är ickeverbala 

beteenden ofta relaterade till uttryck av positiva reaktioner till exempel artighet och 

respekt. Dessutom är ögonkontakt, leende och gester som receptionisten gör ett sätt att 

visa gästen att hon är engagerad i gästen och vill att denne ska känna sig välkommen 

(Kang & Hyun, 2011). I restaurangen spelar den icke-verbala kommunikationen en stor 

roll för att skapa vänliga och välkomnande situationer. Enligt Lundqvist (2008) 

påverkas en gäst av värdens känslomässiga tillstånd, för att ge gästen en positiv 

upplevelse är det viktigt att servitören själv är glad och positiv (Kang & Hyun, 2011).  

 

Uppmärksamma kommunikationsstilen handlar om att reflektera över vad en person 

uttrycker och uppvisar engagemang i samspelet med andra individer (Kang & Hyun, 

2011). Den värd som använder sig av uppmärksam kommunikation gör det via olika 

icke-verbala signaler, såsom leenden, nickar, kroppsställning och ögonkontakt för att 

säkerställa att gästens behov hörs (Ibid). Det här är en kommunikationsstil som är starkt 

relaterad till en förmåga att lyssna. Inom restaurangbranschen är det väldigt viktigt att 

servisen lyssnar på gästen. Om man är ouppmärksam som värd visar sig det på missnöje 
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från gästen (Kang & Hyun, 2011). 

 

Dominerande kommunikationsstilen beskrivs vanligtvis som en mer konkurrenskraftig, 

självsäker, entusiastisk och kraftfull än de andra kommunikationsstilarna (Kang & 

Hyun, 2011). Den värd som talar på det här sättet tenderar att ge ett livligare intryck och 

kan förändra andras beteenden. Kang och Hyun (2011) anser att den dominerande 

kommunikationsstilen är effektiv inom restaurangbranschen. En värd med en 

dominerande kommunikationsstil kan ingjuta en hög nivå av förtroende. 

 

Den dramatiska kommunikationsstilen betonar känsloladdade uttryck (Kang & Hyun, 

2011). Värden som väljer att använda sig av den här kommunikationsstilen har en 

tendens till att motivera lättpåverkade gäster med attraktiva budskap. Kang och Hyun 

(2011) berättar om tidigare forskning av exempel Notarantonia och Cohen, 1990, som 

har föreslagit att en värd som använder sig av den dramatiska kommunikationsstilen har 

en positiv effekt med en ökad försäljning. De antog att om en liknande process ägde 

rum i en restaurang, skulle värden kunna presentera menyn med sådan inlevelse att 

gästen inte kan välja något annat än det som värden föreslår (Kang & Hyun, 2011). 

 

Kommunikation är något som människor använder regelbundet och är en viktig 

funktion som måste klaffa för att människan ska fungera i de sociala interaktionerna i 

vardagen (Falkheimer & Heider, 2003). Genom kommunikation delar människan tankar, 

information, idéer, skapar och återanvänder kunskap. Det är sällan människan 

reflekterar över användandet av kommunikationen för att det används dagligen menar 

Falkheimer och Heide (2003). De menar också att organisationer sällan reflekterar över 

kommunikationens betydelse för verksamheten och möjligheten för en förbättrad 

välfungerande kommunikation inom företaget. Falkheimer och Heider (2003) tror att 

det beror på att kommunikation sker automatiskt mellan människor och förväntas vara 

”något som alla kan”. Inom organisationer är kommunikationsproblemet mera komplext 

eftersom där finns betydligt fler faktorer som kan påverka information menar 

Falkheimer och Heide (2003).  

 

Kommunikationens betydelse har ökat radikalt under de senaste åren och få 

organisationer har insett värdet av detta. Där image, profil och varumärke är ett viktigt 
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sätt för organisationen att kommunicera med omvärlden (Falkheimer & Heide, 2003). 

Svingstedt (2012) menar att både gästens och personalens upplevelse och beteende i ett 

möte påverkar båda parternas förmåga att förstå och tala varandras respektive nationella 

språk. En viktig del i organisation som oftast glöms bort är de anställda som blir 

ambassadörer för företaget och ansiktet utåt. De anställda förmedlar en bild av 

organisationen till andra och det är viktigt att det är den korrekta bilden av företagets 

mål (Ibid). Villkor och möjligheter för kommunikation är lika oföränderlig som 

organisationer och samhället är idag. Effektiv kommunikation har inga exakta eller 

tidlösa formler beroende på situationen och sammanhanget menar Falkheimer och 

Heide (2003). 

 

4.4. Interaktion mellan gäst och personal  

Restaurang- och hotellindustrin är en krävande bransch som betonar tillhandahållandet 

av en hög nivå av kundservice och kontinuerlig kvalitetsförbättring (Markovic, Raspor 

& Segaric, 2010). Livsstilar förändras och middagar äts ute. Gäster söker efter 

exceptionella upplevelser som skapar värdefulla minnen (Ibid). Individens 

förväntningar på matsalen har utvecklats under årens gång på grund av ändrade sociala 

miljöer och kulturella influenser. Varje möte mellan servitör och gäst är olika varje gång 

och är svåra att kontrollera (Gustafsson m.fl., 2006). Betydelsen av mötet är som störst 

då man måste ha kunskap om hur man hanterar olika situationer.  

 

4.4.1 Matsalspersonalens interaktion med gästerna  

Kunskapen om menyer och drycker ger servitören mer inflytande och respekt i matsalen 

(Gustafsson m.fl., 2006). Middagsupplevelsen omfattas av både materiella och 

immateriella element. Medan de materiella elementen är lättare att förbättra så behöver 

den immateriella delen av restaurangservicen en större uppmärksamhet (Markovic, 

Raspor & Segaric, 2010). Servitörens och servitrisens uppträdande i en matsal är viktig, 

eftersom dåligt bemötande kan förstöra hela middagsupplevelsen för gästen (Pratten, 

2003). En gäst som är på dåligt humör eller har haft en dålig dag är svår att styra över 

men med god kunskap och tidigare erfarenheter kan vissa situationer hanteras på ett 

lämpligt sätt (Mossberg, 2010).  

 

Relationer som blir känslomässiga kan påverka både åt det positiva eller det negativa 



 

14 

 

hållet men oftast blir det en bättre service än förväntat hos gästen när situationen 

behandlas på ett varsamt sätt. Studier har visat att förmågan att leverera en hög 

kundservice kan förbättras med långsiktig livskraft och hållbar framgång hos 

verksamheten (Markovic, Raspor & Segaric, 2010). Kundernas uppfattningar om mat 

och service anses vara mycket avgörande för att påverka deras tillfredsställelse 

(Donkoh, Quainoo, Cudjoe & Kaba, 2012). En servitör måste vara uppmärksam och 

hjälpsam för att ge gästen ett värdskap och en bättre upplevelse (Gustafsson m.fl., 

2006). I en studie framkom det att gäster är villiga att betala mer för perfekt service, där 

personligt möte och värdskap var en viktig tjänst som levererades (Gustafsson m.fl., 

2006). Aspekten mötet kräver kunskap om gästen, verksamheten och om etiska 

principer (Ibid). En bra atmosfär på en restaurang kan göra så att gäster är väl till mods 

och trivs. Detta är viktigt för att kommunikation vid bordet ska kunna användas mellan 

gäst och personal. Att ge ett bra värdskap och service är kärnan under måltiden för 

servicepersonalen (Gustafsson m.fl., 2006). 

 

De faktorer som påverkar kundnöjdheten är matens kvalitet, servicen, atmosfären eller 

den fysiska miljön och priset (Donkoh, Quainoo, Cudjoe & Kaba, 2012). De fortsätter 

att skriva om den upplevda kvaliteten som är en fråga om hur restaurangen känner sina 

kunder, hanterar sina anställda för att kunna möta sina kunders behov. Det är också en 

fråga om att kunna leverera till kunderna vad som har utlovats. Eftersom definitionen av 

kvalitet varierar beroende på person och plats eller tid, är tjänstens utvärdering ofta 

personlig, eftersom den baseras på en jämförelse av personens förväntningar och den 

upplevda upplevelsen (Donkoh, Quainoo, Cudjoe & Kaba, 2012).  

 

Gapet mellan kundens förväntningar och deras uppfattning samt tidigare erfarenheter av 

levererade tjänster har blivit den viktigaste indikatorn för att fastställa och utvärdera 

tjänsters kvalité menar Markovic, Raspor och Segaric (2010), Mossberg (2010) och 

Hanefors (2010). Att ge god service med kvalitet handlar inte bara om att göra saker på 

rutin, det handlar om att känna av vad gästen vill ha och ge denne det (Hanefors, 2010). 

För att göra det så enkelt som möjligt när det handlar om kvalitet på service kan man 

säga ” att ha kunskap om vad turisten eller besökaren förväntar sig att få, för att sedan 

kunna ge honom eller henne detta” (Hanefors, 2010 s.23). Gästen har ett perspektiv och 

personalen har ett annat perspektiv på vad service är för något (Ölander & Ölander, 
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1995). Det finns lika många förslag på vad service är som det finns människor som 

förväntar sig service (Hanefors, 2010).  

 

4.4.2. Receptionistens interaktion med gästerna 

En receptionist är en värd, som ska ge gästen den service som gästen behöver samt de 

lilla extra och ett gott värdskap (Cho, Sumichrast & Olsen, 1996). När personal och gäst 

möts uppstår ett möte som skapar en upplevelse, där gästen förväntar sig att få service 

(Mossberg 2010). Det är till receptionen gästen går för att få information om aktiviteter, 

måltider och restauranger som finns i närheten av hotellet. En receptionist är den 

centrala kontakten med gästerna i ett full-service hotell (Cho, Sumichrast & Olsen, 

1996). Servicen är ett konkurrenskraftigt verktyg som kan användas för att locka 

kunderna till sitt hotell (Bastås & Gälldin, 2011). Från det att gästen kommer i in på 

hotellet har personalen enbart tre minuter på sig att visa sin servicegrad (Ölander & 

Ölander, 1995).  

 

De mjuka värdena, som bemötande och personlig service hade stor betydelse för 

kundens lojalitet emot hotellen beskrev Bastås och Gälldin (2011) i en c-uppsats. 

Avgörande för valet av hotell beror på hur gästen bedömer servicen. Det finns många 

definitioner om vad servicekvalitet är. En av de vanligaste är att mötet överträffar 

gästens förväntningar (Ibid). Den personliga servicen kan vara flexibel och ta hand om 

sina kunders önskemål och klagomål (Bastås & Gälldin, 2011). När något helt 

oförutsägbart händer och personalen löser problemet utan att göra det svårt för gästen, 

visar på god service och ett gott värdskap (Hanefors, 2010). 

 

Chakrapani talar om att personlig service är den service som tar mest tid att förbättra 

och utveckla eftersom det handlar om personalens attityd (Bastås & Gälldin, 2011). 

Bastås och Gälldin (2011) tar upp Grönros resonemang som handlar om att kvalitet 

måste definieras ur kundens perspektiv. Den sanna kvaliteten är den som kunderna 

upplever (Bastås & Gälldin, 2011). Många hotell idag väljer att göra incheckningar 

mera elektroniska och ta bort kontakten med den mänskliga receptionen. Men ett 

datasystem kan inte ta vara på gästens önskemål, en mänsklig receptionist för loggbok 

eller dagbok över gästens önskemål för att kunna erbjuda gästen mer än bara den 

service som gästen förväntar sig när han eller hon återvänder till hotellet (Cho, 
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Sumichrast & Olsen, 1996). 

 

5. Metod och material 

Till studien har metoderna strukturerad intervju och synlig deltagande observation valts 

att användas. Fokus för studien är ett fristående hotell och ett hotell i en större 

hotellkedja. Artikeldatabassökning (Bilaga 1) och litteraturstudie har genomfört för att 

hitta relevant litteratur och fakta till bakgrunden för att få en förståelse för ämnet.  

 

5.1. Urval 

Uppsatsförfattarna intervjuade sex receptionister och fyra hovmästare. Respondenterna 

valdes inte ut av intervjuaren utan respondenterna blev den personal som jobba den 

dagen på hotellet. Då hotellet hade kontaktas innan via mail och telefon hade kriterier 

för respondenterna diskuterats. Kriterierna var att det skulle vara en person med mycket 

gästkontakt och arbetade antingen i receptionen eller i matsalen under service. Då 

fristående hotellet hade ytligare en reception inom spa-avdelningen bestämdes därför att 

studien skulle undersöka detta område också. Spa-avdelningen hade en större kontakt 

med gästerna på det fristående hotellet då spa-avdelningen låg i fokus av gästens 

vistelse. Två intervjuer gjordes för att kunna jämföra med de andra avdelningarna.  

 

Första observationerna som gjordes var dold deltagande observation. Då observationen 

testades för att se om undersökningen kunde användas i personalens naturliga miljö så 

inget onaturligt beteende skulle vara ett problem. Efter två observationer upptäcktes 

brister i denna metod då bara en av uppsatsförfattarna arbetade på ett av hotellen och 

den andra inte kunde medverka i observationen. Då båda måste medverka som 

observatörer så valdes denna metod bort och ersattes med synlig deltagande 

observation. Nu satt observatörerna i lobbyn i receptionen och spa-avdelningens entré 

eller i matsalen på hotellet och observera interaktionen mellan gäster och personal. 

Syftet med observationen var att ge en inblick i receptionspersonalens och 

matsalspersonals arbetsuppgifter, samtalston, agerande mot gäster och deras beteende 

samt arbetsmiljön. Det gjordes fyra observationer på respektive avdelning på båda 

hotellen, vilket blev totalt 20 observationer efter godkännande av hotellen.  
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5.2. Pilotstudie  

De två första observationerna var dold deltagande observation blev ett test för hur denna 

metod skulle fungera för studiens syfte och undersökning. Då ena uppsatsförfattarna 

arbetade på ett av de undersökta hotellen så valdes dold deltagande observation för att 

kunna undersöka personalens interaktion och beteende i naturlig miljö utan att förstöra 

arbetsrytmen som Bryman (2011) skriver om. Under arbetstillfället valdes situationer 

som uppstod, ut för observation då det hade relevans för studien. Efter två observationer 

upptäcktes det att denna metod inte gick att användas då bara en av uppsatsförfattarna 

kunde utföra observationen under arbetets gång. Den andra uppsatsförfattaren hade då 

ingen möjlighet att kunna observera personalen i sin miljö som dold deltagande. 

Observationen var också dold för uppsatsförfattarnas handledare Richard Tellström då 

inte gjorde någon antydan om att observationerna skulle genomföras. Därför blev den 

dolda observationen också ett oetisk förfaringssätt. Därefter blev dessa observationer en 

pilotstudie för uppsatsen och metoden byttes ut mot synlig deltagande observation.  

 

5.3. Intervju 

Uppsatsförfattarna har gjort ett medvetet val att använda sig av kvalitativ intervju, då 

det är det sagda ordet som står i centrum (Backman, 2008). Bryman (2011) menar att 

den strukturerade intervjun är den mest förekommande eftersom det är lättare att ställa 

frågorna på detta sätt. Det är även så att analysen av det insamlade materialet 

underlättas. 

Patel och Davidsson (2003) menar att en intervju kan ske på olika sätt beroende på 

vilken typ av struktur som tillämpas. De fortsätter att beskriva vad som menas med 

struktur, det som ger respondenten friheten att tolka frågorna efter egen inställning och 

tidigare erfarenheter. Målet med den här typen av intervju är att använda samma 

frågeställningar till alla respondenter för att sedan kunna säkerställa och sammanställa 

på ett jämförbart sätt (Bryman, 2011). Enligt Ejvegård (2009) kan frågorna ställas öppna 

eller bundna. Bundna innebär att respondenten får fylla i förutbestämda svarsalternativ. 

Vid öppna frågor har respondenten möjlighet att svara fritt. Patel och Davidson (2003) 

benämner detta som strukturering. Frågorna måste formuleras så lika som möjligt för att 

få jämförbara svar, när det är flera respondenter som svarar på frågor om samma ämne 

(Ejvegård, 2009). Vid öppna frågor krävs det mer av intervjuaren, då svaren kan bli 
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långa eller korta beroende på hur respondenten tolkar frågan (Bryman, 2011). Det blir 

svårare att hinna med att skriva ner om respondenten svarar med många och långa 

meningar. Detta problem kan lösas med inspelning av intervjun (Ibid).  

Patel och Davidson (2003) menar att den här metoden är uppbyggd av frågor för att 

kunna samla in information inom det utvalda ämnet. Genom att använda sig av den här 

metoden kan intervjuaren gå djupare in på ämnet och ha en dialog med respondenten i 

samtalston istället för att bara använda sig av slutna frågor (May, 2001). Genom att 

skapa en relation och ha en dialog får uppsatsförfattarna en större inblick i 

respondenternas erfarenheter, åsikter, attityder och känslor. För att kunna nå fram till 

respondenten behöver denne känna sig bekväm i situationen och det är upp till 

intervjuaren att skapa en trygghet (May, 2001). Patel och Davidson (2003) menar att en 

intervju vanligen sker genom att intervjuaren och respondenten träffas personligen. 

Därför sker en intervju oftast på arbetsplatsen för att en kvalitativ forskning lägger en 

stor vikt vid den sociala vardagen (Bryman, 2011). 

Intervjufrågorna utformades genom att få svar på syftet om gästönskemålet och det 

faktorer som kan påverka gästönskemålets överlämnande. Intervjufrågorna utgick ifrån 

vad studien ville ha för svar och utformades utan att direkt antyda på nyckelorden. 

Intervjufrågorna börjar med uppvärmningsfrågor som var neutrala frågor (Patel & 

Davidson, 2003). Sedan ställdes frågorna efter område och relevans för syftet och 

frågeställningar till studien (Bilaga 4). Patel och Davidson (2003) beskriver att 

intervjufrågor med frågeområden som utformas i förväg så intervjuaren kan följa och 

hålla sig till.  

 

5.3.1. Genomförande av intervju  

Förfrågan om intervju skickades ut via mail där informationsbladet var bifogat. När 

svaren på mailen inte kom efter en veckas tid, blev hotellen kontaktade via telefon. Där 

avdelningscheferna blev förfrågade på nytt och sedan återkom följande dag med 

bekräftelse av tider och datum för intervjuerna. När intervjuerna inleddes gavs ett 

informationsblad (Bilaga 2) ut till respondenterna och information om anonymitet och 

frivillighet att medverka. Respondenten fick godkänna inspelning med mobiltelefon av 

intervjun innan den började. Då en av uppsatsförfattarna skötte intervjun så satt den 

andra och observera respondentens beteende och reaktioner samt kroppsspråk.  
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5.3.2. Inspelning och transkribering av intervjuerna 

I studien har intervjuerna spelats in för att få med allt respondenterna har sagt. Det är 

viktigt att inte bli distraherad som intervjuare av anteckningarna som måste föras 

samtidigt som frågorna ställs (Bryman, 2011). Patel och Davidson (2003) skriver att 

anteckningar kan ske mer eller mindre utförligt beroende på tidigare träning. För de 

flesta respondenterna brukar inspelning av intervjuer inte vara ett problem men däremot 

kan respondenten bli orolig över mikrofonen framför sig. Patel och Davidson (2003) 

instämmer med Bryman (2011) om att respondentens svar kan påverkas av 

bandspelaren, Det kan göra att när bandspelaren är avstäng pratar respondenten mer 

spontant. Det är viktigt att se till så bandspelaren fungerar med ett fulladdat batteri 

(Bryman, 2003). Då viktig information kan gå miste om bandspelaren slutar fungera. 

Inspelade intervjuer måste skriva ut och detta är en tidkrävande metod. Patel och 

Davidson (2003) menar att transkriberingen ska ske direkt efter genomförandet av 

intervjun. Detta instämmer Bryman (2011) med då transkriberingen är tidsödande 

process. Transkriberingen resulterar i mycket papper som ska analyseras och jämföras. 

Detta kan kännas som en omöjliguppgift om flera transkriberingar ska göra samt 

analysen (Ibid). Därför ska transkriberingen ske kontinuerligt och inte vänta med tills 

alla intervjuer är genomförda. Båda uppsatsförfattarna satt med alla intervjuer och 

lyssna var för sig medan nedanteckning av intervjuerna skedde på block och penna 

därefter inskrivning i Word dokument. Hur noggrant nedanteckningen skulle ske 

bestämdes innan transkriberingen påbörjades. Så transkriberingen antecknades lika och 

med samma noggrannhet.  

 

5.4. Observation 

Studien valde att använda sig av synlig deltagande observation, då värdskapet och 

servicen kan visa sig fungera trots bristen i kommunikationen mellan de olika 

avdelningarna på hotellet. Observationen används oftast som en metod för att 

komplettera en annan forskningsteknik (Patel & Davidson, 2003). Observation är 

användbar i forskning när information om beteenden och utvecklingar i naturliga 

situationer ska undersökas (Ibid). Den deltagande observationen handlar inte enbart om 

att titta, lyssna och göra erfarenheten, det är mycket mer än så menar May (2001). Det 

handlar om att vara personligt närvarande hela tiden och analysera det som sker när 
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uppsatsförfattaren själv agerar med andra (Ibid). 

 

Observationer kan ske på olika sätt och det bästa sättet är att arbeta fram ett 

observationsschema för att i förväg bestämma vad som ska undersökas menar Patel och 

Davidson (2003). En observation måste dessutom motsvara kraven för en vetenskaplig 

metod och får därför inte ske slumpvis. Det är därför som Bryman (2011) pratar om de 

viktiga punkterna som observatören behöver veta om, det är vad ska observeras och 

vem ska observeras. Han fortsätter med att det ska vara en speciell del av miljön eller 

ska det vara några utvalda personer, allt det här måste observatören veta innan han eller 

hon börjar med sin observation (Ibid). Annars kan det bli väldigt svårt att observera i en 

naturlig miljö där det händer många saker samtidigt (Bryman, 2011). 

 

När det gäller strukturerat observationsschema (Bilaga 3) måste inte bara ett urval av 

vad och vem bestämmas i förtid utan också tid och plats (Bryman, 2011). När man 

arbetar med en strukturerad observation, finns det plats för att skriva in om olika 

problem inträffar (Patel & Davidson, 2003). Ett problem med observationsschema är 

tolkningen kan kräva större ansträngning från observatörens sida och då behövs tydliga 

riktlinjer och kategorier för vad som ska observeras (Bryman, 2011). Observation är 

relativt oberoende av individens villighet att lämna ut information då kroppsspråket och 

situationen som uppstår säger mer än ord menar Patel och Davidson (2003).  

 

5.4.1. Genomförande av observation  

Då synlig och deltagande observation hade valts så valdes specifika tider och dagar då 

hotellens personal skulle ha mycket gästkontakt. Här fick de medverkande under 

observationen veta om observatörerna och godkänna observationen innan den 

påbörjades. Observationen varade i en timme. Observatörerna satt i rummet där 

personalen arbetade med stor uppsyn över rummets alla hörn och inom räckhåll för 

hörande av personalens samtal med gäster.  Observationsschemat användes under 

observationen för att titta på de förbestämda momenten.  

 

6. Forskningsetisk planering  

När det är dags att börja forska finns det fyra olika krav inom svensk forskning som 

man måste ta hänsyn till. Informationskravet innebär att forskaren ska meddela 
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deltagarna om de moment som ingår i undersökningen samt att deltagandet är frivilligt 

och de kan hoppa av undersökningen om de önskar (Bryman, 2011). Samtyckeskravet 

säger att deltagarna bestämmer själv över sitt medtagande och minderåriga måste ha 

godkännande av vårdnadshavare eller föräldrar (Ibid). Konfidentialitetskravet innebär 

att alla uppgifter om deltagarna ska förvaras på en plats där obehöriga ej äga tillträde 

samt att uppgifterna behandlas konfidentiell (Ibid). Nyttjandekravet medför att all 

insamlad information om den enskilda individen bara får användas i forskande ändamål 

(Bryman, 2011 ).  

Uppsatsförfattarna till den här studien har valt att använda sig av observationer och 

intervjuer för att samla in data till sin undersökning. Det har gjort att de har varit 

tvungna att reflektera över de etiska aspekterna. Uppsatsförfattarna har tagit hänsyn till 

informationskravet, då de har via den första kontakten med de utvalda hotellen, mailat 

in ett informationsblad. Där har författarna beskrivit syftet med studien och informerat 

hur materialet kommer att användas. Väl på plats kommer uppsatsförfattarna att 

informera ännu en gång om syftet med studien. Informationsbladet kommer att delas ut 

till de som kommer att delta i undersökningen. Möjligheten att välja om de vill vara 

anonyma eller inte kommer att ges vid intervjutillfället.  

Vid intervju tillfället kommer respondenterna påverkas av intervjuarens inställning till 

respondenten på grund av den personliga relationen som uppstår menar Patel och 

Davidson (2003) Därför är det viktigt att visa ett genuint intresse, både verbalt och med 

gester. Det är också viktigt att ha en förståelse för respondentens uttryck av känslor och 

attityder (Ibid). Det kan kännas obekvämt att hamna i en intervjusituation och 

respondenten vill inte svara frågorna. Därför måste intervjuaren motivera respondenten 

och förklara syftet och att respondentens åsikt har betydelse skriver Patel och Davidson 

(2003). De menar också att eftersom respondenten är utvald på ett eller annat sätt, måste 

hänsyn tas till individens villighet att svara på frågorna eller inte. Med öppna frågor leds 

inte respondenten in i en viss riktning utan lämnas helt till sin egen kunskapsnivå och 

tolkning av frågan (Bryman, 2011) 

I Studien benämns respondenterna via deras yrkestitel för att skydda personerna samt 

platsen eller område nämns inte då det kan finnas en risk för identifikation (Bryman, 

2011 ). Principen om att skydda deltagarna från ”skada” förekommer det ibland problem 
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då man inte alltid vet att risken finns skriver Bryman (2011). ”Gränsen mellan vad som 

är etisk och oetisk är inte helt tydligt” (Bryman, 2011 s.147).  

Då den först valda dold deltagande observationen var ett oetisk tillvägagångssätt från 

början blev det en pilotstudie. Då observationen gjordes dold både för handledaren och 

de observerade så blev metoden ett oetisk förfaringssätt. I och med att observationen var 

dold gjorde det metoden oetisk och inte godkänd utförande för att kunna användas i 

studien. Vi ville först ha en dold deltagande observation för att inte störa arbetsrytmen 

och personalens beteende. Då denna metod inte fungerade på grund av att vi båda inte 

kunde delta under observationerna. Vi valde istället att använda oss av en synlig 

deltagande observations för studien. Detta kan som Bryman (2011) påpekar att de 

människor som observeras kan komma att bete sig annorlunda då det vet om att de blir 

observerade. Deltagande observationer kräver mer av dem närvarande i miljön som 

studeras och då kan störa arbetsrytmen (Bryman, 2011). Vilken roll de etiska 

principerna har i vetenskapliga undersökningar är viktigt att veta. För att ha en etisk 

godkänd undersökning så måste man kunna förklara urvalen genom intervjuguide eller 

observations schema (Bryman, 2011). Det var först när författarna var på plats som de 

frågade om det var okej att observera hotellpersonalens arbete. Respondenterna fick 

förklarat för sig vad syftet med observationen var samt alla medverkande var anonyma 

och frivilligt. Observationerna fick ett godkännande innan de påbörjades.  

 

7. Resultatet 

I detta avsnitt bearbetas den undersökningen som har gjort Den synliga deltagande 

observationen och strukturerade intervjuerna kommer här jämföras och sammanställas. 

Resultatet grundas på att observationer och intervjuerna vävas ihop till ett resultat.  

 

7.1. Gästönskemålets överlämning 

På fristående hotellet var mail och telefonen ett absolut medel för att kommunicera med 

varandra då avdelningarna låg i olika hus. Detta gjorde att personalen inte såg varandra 

utan fick använda dessa hjälpmedel för att kunna prata med varandra (Observation, 

2013-05-01). Men personalen ville helst kunna kommunicera med varandra via 

direktkontakt.  
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Restaurangchefen: Vår ambition är att samarbeta bra men att vi är i olika hus är en nackdel när 

man inte ser varandra. Så att ringa till receptionen är inte detsamma som att säga det direkt. Det 

går aldrig att jämföra. 

 

Här förklarar restaurangchefen problemet med att inte kunna se personen som ska ta 

emot gästönskemålets reaktioner och om den personen verkligen har förstått rätt. En 

receptionist instämmer om detta och då hon har vart med om att en ny anställd inte 

riktigt har förstått och gästen inte fick det de skulle (Intervju äldre receptionisten, 2013-

04-30). Hon försätter att berätta att om hon inte känner igen personens röst på andra 

sidan luren så ber hon att få prata med en mer erfaren hovmäster som hon vet förstår 

och kan lösa problemet. Restaurangchefen på fristående hotellet fortsätter att berätta om 

kommunikationen via telefonen. 

 

Restaurangchefen: Där kan bristen bli när man ringer och berättar information att den man ska 

berätta det för ska förstå vad man har sagt och det kan man aldrig se när man pratar med någon i 

telefon, det är mycket svårare och där tror jag vår vanligaste brist kommer in. Samma här under 

en middagsservice så kanske du inte tänker på att du ska ringa till receptionen utan tänker mer 

jag ringer sen och det samma sak som att säga att jag glömde ringa.  

 

Fristående hotellets personal medger öppet att de har problem med kommunikationen 

men visar även att de försöker förbättra och jobba på bristen som ibland förekommer. 

Detta var fristående hotellets personals åsikt att det är lättare att lämna gästönskemål via 

direktkontakt med den andra personalen. Medan stora hotellet sa något helt annat då 

deras arbetssituation och arbetsmiljö såg annorlunda ut. Då deras två avdelningar låg 

bredvid varandra och i samma hus så blev arbetssituation en helt annan. De hade 

förutsättningarna att lämna över gästönskemålen direkt till rätt person då avdelningarna 

låg i samma hus. Men personalen hade en annan åsikt om hur gästönskemålen skulle 

lämnas över.  

 

Assisterande restaurangchefen: Jag föredrar att man jättegärna använda mail istället för att någon 

kommer att säga något direkt till mig. Så jag vill ha ett mail om det inte är akut så ring. Då har 

jag liksom allt det på pappret, man vet vad den personen har sagt och man vet vad problemet är. 

och sen får man tillgodose det som står på pappret… liksom. Istället för det här att det här sa jag, 

nej det gjorde du inte. Och då blir det den här grejen igen att vem har sagt vad och vem har sagt 

det. Men dra det på ett mail. 
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Båda receptionisterna håller med assisterande restaurangchefen om att det är lättare att 

lämna gästönskemål via mail men om det är akut så ringer de (Intervju turismansvarige 

& receptionist, 2013-05-01). Åsikterna om hur gästönskemålen ska överlämnas är olika 

på båda hotellen då förutsättningar för överlämnandet är olika.  

 

7.2. Samarbetet mellan avdelningarna 
 

Samarbetet mellan de olika avdelningarna på det fristående hotellet fungerar bra. Det 

fristående hotellet har olika hus för de olika avdelningarna och har en svårighet att 

samarbeta eftersom de inte kan se varandra. Men alla respondenter som har besvarat 

frågan om ett bra samarbete har svarat att de tycker att det är bra. Även det stora hotellet 

har ett fungerande samarbete emellan avdelningarna.  

 

Turismansvarige: Samarbetet kan man alltid förbättra. Det kan man göra, vad det än 

gäller. Jag har ju jobbat på den avdelningen också. Så jag känner ju båda sidorna som kan 

vara en fördel för mig. 

 

Det stora hotellet har personalmöten som gör att de ser varandra en gång i veckan och 

går igenom allting som ska hända (Intervju turismansvarige, 2013-05-01).  Det 

fristående hotellet hade en klar medvetenhet om värdskapet som utfördes på hotellet. I 

den här organisationen fanns det många i personalen som hade en utbildning med stort 

fokus på värdskapsdelen. Det fristående hotellet var uppbyggt av olika avdelningar där 

det var svårt att samspela med varandra när man inte kunde se varandra. De var 

medvetna om det här problemet och jobbade på det, de hade ett mål som alla arbetade 

för och därför kunde alla avdelningar sköta sig själva. Alla avdelningar visste om att de 

ska ge både service och värdskap. Det fanns ett gemensamt mål om att bli det bästa 

fristående hotellet i hela världen. Det gjorde att många i personalen gav det bästa av sig 

själva och lite till. Inom spa-avdelningen arbetade oftast personalen ensam trots detta 

försvann inte värdskapet då receptionisten hann fram och hälsade på gästen innan de ens 

hade kommit in genom dörren, trots att receptionisten var på andra sidan rummet. 

Gästen hade blivit sedd långt innan han eller hon har kommit fram till receptionsdisken 

(Observation, 2013-04-03). När det var en stressig dag med mycket gäster på det 

fristående hotellet var personalen lugn och sansade hela tiden (Observation, 2013-05-

03). Gästerna verkade inte ha något bråttom heller, de stod och pratade med varandra 
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och tittade på souvenirer innan de checkade ut. Om personalen hade blivit stressade så 

märktes det inte av det minsta ifrån där vi satt och observerade. Receptionisten hade ett 

leende på läpparna, ett lugn i ansiktet och en stadig hållning (Observation, 2013-05-03).  

 

Intervjuaren: Vad är ett bra samarbete för dig?  

Turismansvarige: Det är väl att man har förståelse för varandra och varandras arbete. 

Receptionisten: Att kommunicerar och hjälper varandra. 

Äldre receptionisterna: Att man ger och tar liksom att alla liksom ger och tar hela tiden 

inte bara ta och ta. Varje gång man ringer är alla superglada. Alltså glatt bemötande som 

att det är roligt när man ringer upp och inget Jaha, är det du nu igen utan mera. Ja det 

fixar jag.  Oavsett hur krångligt det är, så ordnar jag det på en gång och att jag kan lita på 

att dem gör det. Det är det, det handlar om tycker jag. 

 

Skillnaden mellan svaren är tydlig, där den sista receptionisten säger att glatt bemötande 

och alltid säga det ordnar jag är ett värdskap gentemot sina kollegor är ett bra 

samarbete. Men även förstå varandras arbete och ge och ta samt ha förståelsen och ta 

hänsyn till allas arbetsuppgifter. Alla dessa receptionister säger samma sak fast med 

andra ord. De kanske inte tänker på värdskapet gentemot sina kollegor även om det är 

viktigt och hör till samarbete mellan personalen. 

 

7.3. Personalens värdskap 

När uppsatsförfattarna kommit in genom dörren märktes det att det var en väldigt lugn 

dag inte alls speciellt mycket folk som var i rörelse (Observation, 2013-04-30). Det 

visade sig att det här är en sådan dag då receptionisterna själva får hitta arbeten och stod 

då med blicken fäst på dataskärmarna och läste mail (Observation, 2013-04-30). 

Receptionisten på det stora hotellet berättade om hur viktigt det är att hälsa gästen 

välkommen när de kommer in genom dörren, eftersom det bara handlar om sekunder 

kanske minuter att sätta en prägel på stället (Intervju turismansvarige, 2013-04-30). 

Detta märktes inte av då deras handlingar sa någonting helt annat under situationen med 

en humoristisk gäst som inte alls fick någon respons (Observation, 2013-04-30). När 

dörren stängs bakom ryggen på gästen har receptionisten på spa-avdelningen på det 

fristående hotellet redan välkomnat gästen och frågat vad hon kan stå till tjänst med. Det 

som var så speciellt med den här receptionen var att gästen har blivit sedd redan vid 

dörren och personalen mötte upp gästen med ett leende och informerar om spa-husets 
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alla möjligheter. Receptionisten vet vad hon talar om för att hon verkligen jobbar för att 

få gästen att känna sig välkommen (Intervju äldre receptionist 2013-04-30). När gästen 

väl blivit sedd fanns där bara lugn och leenden, receptionisten log och talade i en vänlig 

ton (Observation, 2013-04-30). För att få gästen att känna sig riktigt välkommen och 

längta tillbaka till hotellet, gör receptionisten allt för att vara till lags, var det så att 

gästen var trött, arg eller bara inte på humör gör hon allt för att vända honom eller henne 

till att bli glad igen. Det var de här orsakerna och nya utmaningarna som hon stod 

framför varje dag, som gjorde att hon ville komma till jobbet varje morgon (Intervju 

turismansvarige, 2013-04-30). Detta uttryck använder sig även receptionisterna av på 

det fristående hotellet. 

 

Vad är det lilla extra? sade den assisterande restaurangchefen på det stora hotellet och 

tittade på oss när vi ställde frågan om hur han tror att han kan förbättra en gästs 

upplevelse (Intervju assisterande restaurangchef, 2013-05-06). Han fortsätter att berätta 

att det är svårt att sätta fingret på vad det lilla extra är när man träffar en ny gäst, 

eftersom varje gäst är unik. Detta håller även restaurangchefen på det fristående hotellet 

med om (Intervju restaurangchef, 2013-05-03). Det är alltid lättare att vara en stammis 

till lags, eftersom rutinen är den samma varje gång, han kommer in varje tisdag och 

beställer en öl. Då han kommer in genom dörren börjar servitören göra i ordning ölen 

och när han sätter sig på sin plats finns redan glaset där framför honom (Intervju 

assisterande restaurangchef, 2013-05-06). På fristående hotellet berättar hovmästaren att 

det ”lilla extra” kan vara ibland att prata lite mer med gästerna eller att komma ihåg en 

gästs namn. I matsalen på det stora hotellet var servitören artig och hjälpsam emot 

gästerna, han såg till att skapa ett flöde när det har kommit in en hel grupp av människor 

samtidigt (Observation, 2013-05-06). Servitören möter upp gästerna vid dörren och 

visar vägen till buffébordet, där han högt och tydligt förklarar var det är som serveras 

under dagen (Observation, 2013-05-06). Utan att störa gästerna låter servispersonalen 

de äta ifred, frågar om de smakar bra när de går förbi och när de dukar av. Servitören 

skämtar lite med gästerna och serverar vatten (Observation, 2013-05-06). På det stora 

hotellet har de flesta i personalen varit något annat tidigare än de är idag. De har hoppat 

mellan avdelningarna och borde ha förståelse för varandras situationer. Det finns ändå 

stunder då det fattas värdskap ifrån personalens sida. Det stora hotellets personal 

glömmer ibland bort vad de gör där. Det finns dagar som personalen verkligen älskade 
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sitt jobb, eftersom det framkommer i intervjuerna. Men vid vissa tillfällen som under de 

observationer som har gjorts, känns det som att personalen har glömt bort varför de 

arbetar på det här hotellet. Självklart kan de ha ett jättebra samarbete med varandra och 

trivas i varandras sällskap, men när de inte ens kan le emot gästen som kommer in 

genom dörren, då känns värdskapet långt borta (Observation, 2013-04-30). 

 

8. Resultatdiskussion 

Något som märktes var att receptionen är kärnan i hela organisationen, det betyder att 

allting hamnar på receptionistens bord, att föra vidare gästönskemålen till rätt 

avdelning. På det stora hotellet håller allt till i ett och samma hus och gästönskemålen 

borde komma fram. Det fristående hotellet har alla avdelningar i olika hus och telefonen 

är det viktigaste verktyget, för att föra informationen vidare till rätt avdelning. På det 

fristående hotellet var därför restaurangen kärnan i organisationen. Restaurangchefen 

berättar om  

 

Så vanligtvis så ringer man till receptionen, det är så man gör och det problemet blir att man 

många gånger vänder sig till restaurangen och inte till receptionen. Jag tror att på vissa ställen 

ligger receptionen i mer fokus då blir det att man vänder sig dit automatiskt. Här blir det många 

gånger att det hamnar hos oss om sängen och tvålen och så vidare istället (Intervju 

restaurangchefen, 2013-05-03). 

 

Sådana önskemål kunde meddelas till restaurangen där matsalspersonalen fick agera 

som problemlösare för de andra avdelningarna.  

 

Att meddela någon gästönskemål genom mail och telefon är inte detsamma som att prata med 

någon direkt säger restaurangchefen, det går inte att jämföra.  

 

Detta var något som personalen ville undvika då det är lättare att förstå någon när man 

prata direkt med varandra. Här var åsikterna olika på hotellen då stora hotellets 

assisterande restaurangchef absolut inte villa ha information via direktkontakt för det är 

lättare att glömma då. Han tyckte istället att mail var ett bra kommunikations sätt då 

man har allt på papper och telefonen skulle användas vid akuta situationer (Intervju 

assisterande restaurangchefen, 2013-05-06).  
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Servicen är ett konkurrenskraftigt verktyg som kan användas för att locka kunderna till 

sitt hotell (Bastås & Gälldin, 2011). Eftersom det till en början handlade om vilka mjuka 

sängar och kvalitet på rummet när man skulle boka hotellet, var det viktigt att allt det 

här fanns för att gästen skulle trivas. Men tiderna förändras och sängen är inte längre det 

viktigaste för en gäst, idag vill gästen ha mer än så, gästen vill bli sedd, vill få personlig 

service, det som passar just den gästen. Det visade sig att båda hotellen hade kunskap 

om vad service är och hur man ger bra service. Alla de deltagare som var med i 

undersökningen visste hur man gav service, för den fanns där men det kändes som 

värdskapet bleknade lite på det stora hotellet, det var som att det glömdes bort när det 

var färre gäster på hotellet. Oberoende av antal gäster borde värdskapet ges till varje 

unik gäst som befinner sig på hotellet. 

I upplevelseindustrin är allt en teater och värden spelar en roll (Antonsson, 2010). 

Medarbetare bör gå in i en roll och inte vara sig själva för att alltid kunna göra sitt bästa. 

En servitris på det fristående hotellet sa precis samma sak. När man kommer till jobbet 

och har fått på sig arbetskläderna, är man inte längre den privatpersonen som lämnade 

hemmet tidigare under dagen. Nu klär man sig i rollen som en värd, som ska förmedla 

det bästa till varenda gäst i rummet. Det handlar inte om att tappa bort sig själv, du som 

värd ska hela tiden vara personlig och bjuda på dig själv, vara skämtsam, öppen och 

ärlig emot gästen för att kunna ge den bästa servicen. Genom att vara en värd som kan 

vara både öppen, personlig och vänlig lämnar spår hos gästen och skapar ett minne som 

gör att gästen kommer tillbaka till hotellet om de minns hur trevliga och glad personalen 

var.  

Många människor i dagens samhälle är inte nöjda med sitt jobb och dessa har inte 

förutsättningarna att utöva ett gott värdskap instämmer Antonsson (2010) med 

Gunnarsson och Blohm (2008). Det här var något som vi lade märke till under 

observationerna på de olika hotellen. Det fanns en tendens på båda ställena att en del av 

matsalspersonalen och receptionisterna inte verkade trivas på jobbet. Det här gav 

uttryck i att servitriserna hellre gömde sig bakom baren och tittade längtansfullt ut 

genom fönstret. De sträckte inte på sina ryggar och var stolta över det de gjorde, de log 

inte trots att det fanns gäster i närheten som kunde se dem. Eksell (2013) talar om 

yrkestolthet som handlar om hela tiden vilja ge av sig själv och det bästa för att gästen 

ska trivas. Det här gav sig uttryck i att receptionisterna på det fristående hotellet såg 
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gästerna redan innan de hade kommit in genom dörren på spa-avdelningen. Det märktes 

även i matsalen på det fristående som hade väldigt trevligt bemötande av sina gäster. 

Det här är precis som Antonsson (2010) talar om att mötet mellan värd och gäst är 

betydelsefullt i värdskapet. Eftersom servisen inte ens log trots att det fanns gäster i 

matsalen försvann värdskapet. Det var få gäster i matsalen och servisen var inte 

närvarande och la ner sin själ i att få alla gäster att känna sig välkomna och sedda. 

Receptionisterna lade inte ens märke till att gästerna hade kommit in genom dörren. De 

gav inte gästerna någon uppmärksamhet och var helt inne i det de gjorde på 

dataskärmen. När personalen inte ens lägger märke till sina gäster kan man fråga sig om 

de verkligen vill jobba med människor eller om det är så att det ligger för mycket press 

på personalen allt eftersom branschen förändras och gästerna kräver mer än de gjorde 

ifrån den allra första början. 

Det visade sig att båda hotellen hade en god kunskap om värdskap i teorin. När vi 

intervjuade om värdskapet blev det tydligt att det flesta deltagare hade en god kunskap 

om vad värdskapet var och hur man i teorin ger ett riktigt bra värdskap. Eftersom båda 

hotellen hade koll på servicen, kanske det skulle behövas lite mera värdskap ifrån det 

stora hotellet för att hålla sig kvar i konkurrensen emot alla de andra hotellen. Det stora 

hotellet har en fördel att de ligger inne i staden, lätt att hitta och nära till allt. Men de 

behöver jobba på sitt värdskap då det var lite svagt från en del av personalen 

(Observation 2013-05-02). Det fristående hotellet har en handbok för vilket mål de har 

med sin verksamhet och hur de vill att personalen ska jobba med service. Det är bra, då 

har det ett tydligt mål som alla ska sträva efter att nå. Båda hotellen pratade om att 

värdskapet var det lilla extra, en servitör påpekade även att någon borde ta reda exakt på 

vad ”det lilla extra” är för någonting. 

Båda hotellen hade kunskap om värdskapet och visste vad värdskapet var, de pratade 

om att ge det lilla extra. De hade även olika förslag på vad det lilla extra var och hur 

man skulle behandla en gäst som hade varit på dåligt humör. Det stora hotellet ansåg att 

det var lättare att ge det lilla extra till en stammis, eftersom man kände till den här 

gästen sedan tidigare. Det lilla fristående hotellet gav det lilla extra till varje individ som 

kom in på hotellet. Att skapa ett gott värdskap är att ge av sig själv och räcker inte det så 

finns inte förutsättningar för att den här gästen ska trivas. Gästen är inte här för att trivas 
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utan bara är på dåligt humör och då kan man som värd inte vinna över gästen på sin sida 

(Mossberg, 2010).  

Tellström (2004) talar om att bli sedd, känna sig väntad och välkommen. Det var 

skillnad på hur man blev bemött och sedd som gäst när man kom in i lobbyn på de olika 

hotellen. På det stora hotellet tittade inte receptionisten upp förrän gästen hade kommit 

ända fram till disken och börjat harkla sig. Det är först då som gästen får någon kontakt 

med receptionisten. På det fristående hotellet, möttes gästen av ett leende och ett 

välkommen redan när dörren till lobbyn öppnades. Även spa-receptionisten mötte 

gästen långt innan han kommit innanför dörren (Observation, 2013-05-01). 

Receptionisterna på det fristående hotellet var alltid glada och hade ögonkontakt med 

gästen hela tiden. De bröt nästan aldrig kontakten, enda gången de tittade ner i 

skärmarna var för att kolla bokningen eller betalningen när gästen skulle checka in eller 

ut. På det stora hotellet tittade receptionisterna ner i datorn hela tiden, de sökte knappt 

kontakt med gästerna. Från det att gästen kommer i in på hotellet har personalen enbart 

tre minuter på sig att visa sin servicegrad (Ölander & Ölander, 1995). Det fanns även 

fall där receptionisterna bara sprang fram och tillbaka bakom disken och verkade 

stressade även om det inte fanns en enda gäst i lobbyn. Som författare till den här 

uppsatsen ställde vi oss frågan varför och gick igenom vad som hade hänt under den 

timme som observationen hade pågått. Receptionisten hade inte tagit ett djupt andetag 

och lugnat ner sig efter en rusch av incheckningar. På det fristående hotellet, var 

receptionisterna lugna hela tiden även när det blev fullt med gäster i lobbyn, var alla 

lugna och flödet fungerade bra. 

 

8.1. Metod och materialdiskussion 

Respondenterna valdes ut av företagen själva och det gjorde att vi fick den personalen 

som fanns tillgänglig den dagen intervjuerna skulle ske. En intervju sker vanligen 

genom att intervjuaren och respondenten träffats personligen (Patel & Davidson, 2003). 

Bryman (2011) menar att vid kvalitativ studie så läggs den sociala vardagen i fokus och 

därför sker intervjuerna oftast på arbetsplatsen. Detta var något som vi gick efter för 

hotellen var snälla att ställa upp på intervjuer så anpassade vi oss efter deras arbetstider 

och arbetsmiljö för att underlätta för dem.  
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8.1.1. Intervjugenomförande 

När vi anländer till hotellet för att intervjua matsalspersonalen så hade informationen 

om intervjuerna inte nått fram till respondenterna och vi fick återkomma då personalen 

inte hade tid den dagen. Samma sak hände på fristående hotellet då respondenterna inte 

var medvetna om intervjuerna. Detta gjorde att respondenterna blev nervösa och 

obekväma. May (2001) skriver att det är upp till intervjuaren att skapa en trygghet för 

respondenterna så att denne ska känna sig bekväm i situationen. På grund av 

nervositeten och otryggheten som respondenterna kände, blev det svårt att få dem att 

svara på frågorna och öppna upp sig. Detta gjorde att det blev svårt för intervjuaren att 

hålla sig till intervjumallen och fick ställa fler frågor för att få respondenten att öppna 

upp sig och utveckla sitt svar. Enligt Ejvegård (2009) så måste frågorna formuleras så 

lika som möjligt för att få ett jämförbart svar då det var fler respondenter som svarade 

på samma frågor om samma ämne. Frågorna som ställdes till assisterande 

restaurangchefen och restaurangchefen, turismansvarige samt de som hade jobbat längre 

blev det enklare att formulera frågor på samma sätt då de kände sig mer bekväma och 

öppna för intervjuerna. Det kan bero på att det var oftast de som hade jobbat längre som 

hade fått informationen om intervjuerna innan. Bryman (2011) talar om att vid öppna 

frågor kan svaret på frågan blir långt eller kort beroende på hur frågan tolkas av 

respondenten. Patel och Davidson (2003) beskriva att med strukturerad intervju, ger det 

respondenten en frihet att tolka frågorna utefter egen inställning och tidigare 

erfarenheter. Två av tio intervjuer gick inte att använda då svaren var för kortfattade och 

intervjuaren kunde inte få respondenten att utveckla sitt svar. Detta gjorde att två av tio 

intervjuer blev bortfall då svaren inte var tillräckligt utvecklande för att användas. Dessa 

två intervjuer var på tre eller två minuter långa och trots våra öppna frågor så 

utvecklades inte svaren på det sätt som vi ville. Bryman (2011) skriver om korta 

intervjuer som kan ha användbart material. Korta intervjuer behöver inte nödvändigtvis 

vara oanvändbara och sämre. Utan detta kan bero på bristande vilja att samarbeta eller 

ängsla hos respondenten. Så kan korta intervjuer ge användbar och viktigt information 

menar Bryman (2011). En annan anledning kan vara att personalen inte är tränad för 

intervjuer eller kanske inte reflekterar över en måltid för det är inte ett prioriterat 

gästönskemål. Det kan också ha med intervjufrågornas utformning att göra. Kanske var 

inte intervjufrågorna så pass öppna för att respondenten skulle kunna svara längre.  
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Vi hade öppna frågor som respondenterna kunde utveckla om dem hade lust och viljan 

att svara utförligt på. Assisterande restaurangchefen var en av de respondenter som gav 

oss mest materiella då han hade vilja att hjälpa till och ge oss information som vi ville 

ha. Han refererande till vårt informationsblad och tänkte på det när han svarade på 

frågorna. Bryman (2011) och Patel och Davidson (2003) tar båda upp att vid inspelning 

av intervju kan respondenterna bli oroliga och svaren på frågorna kan formuleras 

annorlunda. De fortsätter att berätta om att respondenter kan bli mer spontan och prata 

med sina egna ord när inspelningen avslutas. Det här var något som vi råkade ut för 

under samtliga intervjuer. Under intervjun med hovmästaren på det fristående hotellet 

satt hon och titta på mobiltelefonen samtidigt som hon svarade på frågorna. Då hennes 

fokus låg på mobilen så tog intervjuaren bort den så hon inte längre kunde se den 

(Intervju beteende respondenterna). Detta gjorde att hennes fokus förändrades till 

intervjuare och svaren blev mer utvecklade och spontana. Samma sak hände med spa-

terapeuten som hade väldigt formulerade och inövade svar. Men när inspelningen 

slutade så började hon prata mer öppet och spontan i en halv timme efter intervjun hade 

avslutat. Detta fick vi tyvärr inte med på inspelningen. 

 

8.1.2. Observation respondenternas beteende under intervju 

Genom att skapa en relation och ha en dialog får uppsatsförfattarna en större inblick i 

respondenternas erfarenheter, åsikter, attityder och känslor skriver May (2001). Därför 

satt en av forskarna och studerade respondentens beteende och reaktion på frågorna. 

Beteendet och reaktionen från respondenterna blev användbart då de skilde sig så mot 

dem andra. Under intervjun kom det tydligt fram vilka som hade arbetat en längre till på 

hotellen och vilka som vara relativt nya. Detta märktes på deras svara som blev korta 

och även deras kroppsspråk som visade att de var obekväma med frågorna (Intervju 

beteende respondenterna). Skillnaden på svaren på frågorna svar anmärkningsvärda då 

dem som jobbat längre hade längre och ibland inövade svar samt deras kroppsspråk 

visade att dem var bekväma (Intervju beteende respondenterna).  

 

8.1.3. Observation 

En synlig, deltagande observation gjordes till studien så alla medverkande kände till att 

de blev observerade och fick godkänna för vår undersökning först innan observationen 

påbörjades. Många gånger var det inga problem men vid ett tillfälle fick vi ett nej till 
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svar då personalen som jobbade då inte ville vara med. Detta kan bero på att samma 

personal hade intervjuas några dagar tidigare och var ny på arbetsplatsen och osäker på 

sin roll. Därför fick vi acceptera personalens vilja att inte medverka i undersökningen 

och återkomma en annan dag. Som samtyckeskravet säger att alla deltagare bestämmer 

själv över sin medverkan i forskning (Bryman, 2011). Vi gick efter ett 

observationsschema som man har för att kunna förklara dem urvalen som har gjort i en 

undersökning (Bryman, 2011). Detta måste en forskare ha för att ha en etisk godkänd 

undersökning.  

 

8.2. Forskningsetisk uppföljning 

När vi skulle ut på fältet och intervjua och observera var vi att ta hänsyn till de etiska 

aspekterna.  

Vi började med att skicka ut förfrågan om intervju via mail där informationsbladet var 

bifogat. När svar på mailen inte kom efter en veckas tid, fick vi ringa till hotellen och 

prata med avdelningscheferna för att få bekräftade tider och datum för intervjuerna. När 

vi anlände till hotellen gick vi till receptionen och prata med personalen där om 

intervjuerna som var fullt medvetna om vår ankomst och hade all information. När vi 

satte oss ner för att påbörja intervjuerna så gjorde vi som informationskravet säger att 

man måste meddela alla deltagare om momenten som ingår samt att allt är frivilligt 

(Bryman, 2011). Vi pratade med alla medverkande innan om inspelning för intervjuerna 

var okej samt gav ut informationsbladet innan intervjuerna påbörjades. Vi talade också 

om att alla medverkande skulle bli anonyma och all materiell skulle hanteras med 

största försiktighet och ingen obehörig skulle ha kunna komma åt det. Här följer vi 

konfidentialitetskravet för svensk forskning enligt Bryman (2011). Eftersom alla 

respondenter valde att vara anonyma och inte vill nämnas i uppsatsen kommer 

författarna till studien även att anonymisera hotellen som har blivit utvalda och som 

accepterat att vara med. Detta för att inte skada någon som arbetar på hotellen, eller 

hänga ut någon som absolut inte vill bli nämnd. Vi förklarade för dem medverkande att 

all information om enskild person användes bara i forskande ändamål som 

nyttjandekravet kräver enligt Bryman (2011). Första observationen inte blev som vi 

hade tänkt oss och vid dem tillfällena blev vissa situationen utvalda istället för att välja 

ett moment som skulle väljas ut och sedan observeras. Vi testade en observation där en 
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av författarna var dold deltagande observatör på sin arbetsplats när hon arbetade. Det 

som händer var att en av författarna arbetade under observations tillfälle och därför blev 

situationer som passade för syftet utvalda under den tiden och detta var inte en korrekt 

undersöknings metod. Då den dolda deltagande observationen var ett oetisk 

tillvägagångssätt från början så blev det en pilotstudie. Efter två observationer märkte vi 

att detta inte fungerade då bara en uppsatsförfattare som arbetande samt valde själv ut 

situationerna att observera. Den andra uppsatsförfattaren måste också ha möjlighet att 

kunna få delta som observatör. Då observationen gjordes dold både för handledaren och 

de observerade blev metoden ett oetisk förfaringssätt. I och med observationen var dold 

gjordes metoden oetisk och inte godkänd utförande för att kunna användas i studien. Vi 

ville först ha en dold deltagande observation för att inte störa arbetsrytmen och 

personalens beteende i de svåra situationer som kan uppstå. Då denna metod inte 

fungerade på grund av att vi båda inte kunde delta under observationerna. Valde vi en 

annan typ av observation. Vi valde en synlig deltagande observation så alla 

medverkande kände till att de blev observerade och skulle kunna säga nej till att 

medverkan. Då alla har möjligheten att medverka i en undersökning eller inte. Då synlig 

deltagande observation kräver mer av de medverkande i den studerande miljön och kan 

störa arbetsrytmen menar Bryman (2011).  Detta märktes då vi fick mer uppmärksamhet 

i både lobbyn och matsalen och vissa i personalen tittat mer åt vårt håll än mot gästerna. 

Detta kände då onaturligt och bevisade på att de inte beteende sig på samma sätt som 

när de inte var observerade.  

 

9. Slutsats 

Båda hotellen använder sig av telefon, mail och direktkontakt som 

kommunikationsverktyg för att föra gästönskemålen vidare. Detta används olika mycket 

beroende på arbetsmiljön. Trots detta händer det att viktiga önskemål ifrån gästen inte 

kommer fram till sin slutdestination som sedan påverkar gästupplevelsen negativt. Det 

kan vara okunskap och osäkerhet i sin arbetsroll på arbetsplasten som kan vara grunden 

till att gästönskemålen inte hanteras rätt. Men den största anledningen är en stressig 

arbetsmiljö och att personalen helt enkelt har glömt bort önskan.  
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10. Praktisk användning och vidare forskning 

Servicekvalitet är en fråga som har engagerat forskare och praktiker över hela världen. 

Oftast diskuteras det om skillnaden om gästens förväntningar och gästens syn på 

serviceupplevelse. Avståndet mellan kundens förväntningar och deras uppfattning av 

servicekvalitén har blivit den viktigaste indikatorn för att fastställa och utvärdera 

tjänster kvalitets. Vårt examensarbete kan användas för framtida kunskaps utveckling 

inom värdskap. Värdskapet spelar en större roll på gästens upplevelse då gästen möter 

organisationens olika delar som påverkar omdömet av företaget.  

 

Uppsatsen kan hjälpa organisationer att förstå betydelsen av kommunikation och 

medarbetarnas samarbete mellan olika avdelningar. Samt vikten av ett bra värdskap 

gentemot gästen som gör att gästen vill kommer tillbaka. ”Värdskap är en konst. 

Utövaren är en konstnär” Gunnarsson och Blohm (2008 s.26). För vidare forskning kan 

man undersöka värdskapet på flera hotell och jämföra dem med varandra. Detta kan ge 

en större inblick hur personalen ser på värdskap i en större utsträckning. Samt 

undersöka utomlands om personalen där tänker på värdskapet så som vi i Sverige gör. 

En annan intressant forsking, skulle vara att göra en djupare analys av 

kommunikationsstilarna och se vilken av dem som ger mer nöjdhet ifrån gästerna.  
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Örebro universitet             Examensarbete 
Hotell och Restauranghögskolan     2013-04-09 
Grythyttan  
 
Värdskapet inom hotell och restaurang 
Vi går sista året på hotell och restauranghögskolan, Emma har inriktning hotell och värdskap och 

Michaela går sommelier och måltidskreatör. Vi går kursen examensarbete och syftet med kursen är 

att undersöka ett problem eller en frågeställning inom ämnet måltidskunskap och värdskap som 

leder fram till ett enskilt arbete, en uppsats. 

Vi har valt att undersöka ämnet kommunikation inom hotell och restaurang. Vi kommer att fokusera 

på gästönskemålet hantering i receptionen och matsalen på två utvalda hotell. Hur informationen 

från gästen färdas från reception till matsal och hur kommunikationen inom verksamheten fungerar.  

 

Iden uppkom då vi båda är intresserad av kommunikationen och med vår olika inriktning så valde vi 

kolla på gästönskemålets hantering inom reception och matsal. 

 

 

Michaela Tyborn Sommelier och måltidskreatör  

Telefon: 070-608 56 31 

Mail: micka_tyborn@hotmail.com 

 

Emma Hallgren Hotell och värdskap 

Telefon: 076-192 80 50 

Mail: emma723@hotmail.com 

 

 

Kursansvarig på Restaurang- och hotellhögskolan.  

 
Åsa Öström Professor  

Telefon: 070-87 22 767 

Mail: asa.ostrom@oru.se  

 

Handledare vid RHS 

 

Richard Tellström Universitetslektor  

Telefon: 070-26 52 089 

Mail: richard.tellstrom@oru.se 
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Bilaga 3.  

 

Observation Schema 

Observations schema  Datum Vad Vem Plats Tid 

 

V.14  

3/4-2013 onsdag konferens, fristående hotellet Matsalen 19-20 

V.16 

20/4-2013 lördag privatpersoner, fristående hotellet Matsalen 19-20 

Observera restaurang miljön då gäster satte sig vid bordet och fick meny presentation, Personalens 

interaktion med gästerna och hur svåra situationer som uppstår löser sig, blev gästen nöjd i 

slutändan? Förändras personalens beteende när gästen kommer in i matsalen? Hur ser värdskapet ut 

bland personalen?  

Denna observation är en pilotstudie då första observationerna är på försök.  

Denna skiljer sig från de andra då denna är en deltagande observation som är dold och observatören 

arbetar med personalen under dessa två tillfällena för att se om det blir en bra observation att se 

situationerna från personalen synvinkel.  

 

Dessa nedan är det deltagande observation och här frågar observatören om observationen är okej för 

personalen innan observationen påbörjas. Då personalen ska ha en chans att få säga nej om de inte 

vill vara med i en forskning. Alla människor har valmöjligheten att välja att inte vara med i en 

undersökning.  

 

V.18 

 Tisdag observation Reception stora hotellet 

 Onsdag observation Matsal och spa reception fristående hotellet 

 Torsdag observation reception, fristående hotellet. Observation Matsal och reception stora 

hotellet  

 Fredag Observation receptionen fristående hotellet. 

V.19 

 Måndag Observation Matsal stora hotellet. 

 Tisdag Observation spa-reception fristående hotellet.  

 

2 st Observationer i Reception 



 

1 

2 st Observationer i spa-receptionen 

2  st Observationer i Matsalen 

På två olika hotell ska dessa observationer göras och observatören ska utgå från dessa frågor nedan  

 

Här ska observatören titta på receptions personals kommunikation mellan varandra samt gästerna. 

Hur förändras personalens beteende när en gäst kommer? Blir språket bättre och kommunikationen 

mellan gäst och personalen tydlig och bättre?  Observatören ska se om det finns ett tydligt värdskap 

hos personalen.  Se hur information kommer fram från ena part till den andra. Hur ser miljön ut som 

observatören sitter i?  Observationen ska vara i en timme där observatören ska sätta sig ner och 

anteckna medan observation av specifika frågorna som värdskapet, beteendet hos gästen samt 

beteende hos personalen förändras eller inte. Hur personalen pratar och hur interaktionen ser ut 

mellan gäst och personal.  
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Bilaga 4. 

Intervju Frågor 
 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Vad är din specifika uppgift på den här platsen? 

3. Vad var det som gjorde att du hamnade på det här jobbet? 

 

 
1. Har det hänt att en gäst har kommit och anmält någonting som har behövts föras vidare till 

matsalen vid incheckning till dig? (Matsal- har det hänt att en gäst meddelar något som behövs föras 

vidare till en annan avdelning?)  

2. Har det hänt någon gång att du har glömt att meddela kosten? (Har det hänt att gästen glömt 

meddela kost?) 

3. Om ja. Vet du hur matsalen löste det och om gästen blev nöjd med maten? 

4. Hur löste ni situationen? 

5. Hur gjorde ni gästen nöjd? 

6. Känner du att ditt tilltal förändras när du tilltalar en gäst? 

7. Om ja? På vilket sätt? 

8. Hur upplever du att du kan förbättra en gästs upplevelse? 

9. Har du känt att det inte har räckt till? 

10. Vad gjorde du istället? 

11. Hur är ditt samarbete med matsalspersonalen? (Matsal- Hur är ditt samarbete med receptionen? 

Spa-Hur är ditt samarbete med de andra avdelningarna?) 

12. Vad är ett bra samarbete? 

13. Vad är det som saknas i samarbetet? 

14. Vad skulle kunna förbättras? 

 
 
 


