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Sammanfattning     
 
Inom hospitalitybranschen är det mötet mellan gäst och personal som är i fokus. Det blir allt 

viktigare för organisationen att tillfredsställa gästen på ett emotionellt plan, utöver den 

grundläggande servicen. Forskning visar på att kulturen i organisationen påverkar personalens 

förhållningssätt till gästen, och att ett gott värdskap kan bidra till gästnöjdhet och lojalitet. 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur organisationskulturen påverkar värdskapet 

mot gästen inom hospitalitybranschen.  

 

Uppsatsen var en litteraturstudie som grundades på fem vetenskapliga artiklar vilka 

granskades, bearbetades och sammanfattades utifrån uppsatsens syfte. Resultatet av studien 

visade på att det inte är den fysiska produkten som är av störst värde för gästen, utan miljön 

och värdskapet runt omkring. Slutsatsen blev att organisationskulturen påverkar värdskapet 

mot gästen genom att personalens förhållningssätt till gästen formas av de värderingar och 

normer som finns inom kulturen. Det framkom även att synen på vad ett gott värdskap 

innefattar skiljer sig mellan gäst och organisation. För att förhindra detta måste personalen 

tilldelas rätt verktyg från ledningen, som exempelvis egenmakt. 

 
Nyckelord: Egenmakt, gästnöjdhet, personal, servicekvalitet.
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Inledning 
Inom hospitalitybranschen är det mötet mellan gäst och personal som är i fokus. Det blir allt 

viktigare för organisationen att tillfredsställa gästen på ett emotionellt plan, utöver den 

grundläggande servicen. I en organisation finns det en kultur som genomsyrar hela 

verksamheten. Forskning visar på att organisationskulturen påverkar personalens 

förhållningssätt till gästen, och att ett gott värdskap kan bidra till gästnöjdhet och lojalitet. 

 

Bakgrund 

Carol A. King (1995), professor inom turism och värdskap, definierar hospitalitybranschen 

som mat, dryck, logi och nöje vilket levereras i utbyte mot ett arvode. Hennes definition är 

utgångspunkten för området som studien berör och nedan redogörs för olika begrepp som 

kopplas till organisationskulturens påverkan på värdskapet samt relationen mellan dem. 

 

Olika synsätt på organisationskultur 

Det finns många olika sätt att definiera och förstå begreppet organisationskultur enligt 

Forslund (2011). Han menar att på ett grundläggande plan handlar ett kulturellt perspektiv om 

att studera hur en viss grupp människor tänker, pratar och agerar samt att intressera sig i 

gemensamma värderingar som finns inom gruppen. Forslund (2011) talar även om begreppets 

innebörd i en grupp där medlemmarna delar gemensamma mål och värderingar samt 

föreställningar om hur målet skall uppnås. När en ny person ansluter sig till en organisation 

betonar Tesone (2005) vikten av att den anställde förstår de oskrivna reglerna, uppförandet 

och den grundläggande filosofin i verksamheten. Dock menar Forslund (2011) att ledningen 

måste vara medvetna om att ny personal för in nya föreställningar, värderingar och 

antaganden som kommer att påverka kulturen. 

 

Alvesson (2001) skriver att kulturbegreppet kan användas på många olika sätt och han 

nämner att kultur endast tycks referera till ett socialt mönster, alltså ytliga företeelser istället 

för att utforska innebörden och idéerna bakom. Han använder även termen organisationskultur 

som ett överordnat begrepp, för ett tankesätt som intresserar sig särskilt för kulturella och 

symboliska företeelser. Forskning visar på att det finns två huvudsakliga perspektiv för att se 

på organisationskulturen inom en verksamhet; kultur som variabel och kultur som metafor 

(Forslund, 2011). Att se på kulturen som en variabel innebär att den ses som något som 
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existerar i verksamheten och Forslund (2011) beskriver detta som att organisationen har en 

kultur. Däremot innebär kultur som en metafor att organisationen utgår från den som ett sätt 

att förstå verksamheten och innebär att organisationen ses som en kultur (Forslund, 2011). 

Organisationskultur är djupt ingrott i en organisation och Davidsson (2003) förklarar att det är 

något som har formats över en längre tid.  

 

Inom organisationskulturen är klimatet, som beskrivs som en psykologisk strategi, en viktig 

aspekt för ledarna (Davidsson, 2003). Han menar att klimatet är lättare att förändra än 

organisationskulturen och kan regelbundet avläsas av ledarna så att de kan se vilka problem 

som finns i organisationen och kan utifrån det välja lämpliga åtgärder. Enligt Davidson 

(2003) påverkas organisationsklimatet av rutiner och resurser i verksamheten samt i vilken 

utsträckning personalen får utbildning och deras grad av egenmakt, vilket i detta fall innebär i 

vilken grad de anställda tar eget ansvar och deras delaktighet under servicemötet. Vidare 

förklarar han att en hög grad av egenmakt innebär att ge personalen nödvändiga verktyg för 

att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt och därmed höja servicekvaliteten. Kuo, Chen och Lu 

(2012) instämmer och utvecklar med att servicekvalitet innebär att de anställda kan hantera 

klagomål snabbt och därmed undvika att gästen blir missnöjd. Organisationen ger ofta 

personalen ansvar för att lösa problem som uppstår men King (1995) påpekar att hela 

organisationen måste stötta dem så att de uppnår den servicenivå som efterfrågas. 

 

Gästnöjdhet, service och värdskap 
Davidsson (2003) menar att när verksamheten uppnått sin önskade nivå av servicekvalitet 

måste sökandet efter gästnöjdhet inledas. Han beskriver att gästnöjdhet definieras av dennes 

förväntningar, upplevd kvalitet och upplevt värde av upplevelsen. Hanefors (2010) fortsätter 

förklara att det alltför ofta sätts likhetstecken mellan servicekvalitet och besökarens 

tillfredsställelse. Hon beskriver även att det finns fem dimensioner av service som bedöms 

påverka den upplevda kvaliteten hos besökaren; pålitlighet, villighet, förståelse, säkerhet och 

påtaglighet. En av nyckelfaktorerna till framgång inom hospitalitybranschen har enligt Kuo et 

al. (2012) varit att ändra fokus från anläggningens bekvämligheter till servicekvalitet. De 

menar att ”front-line” personalen spelar en viktig roll för att tillfredsställa gästen eftersom att 

de har en direkt gästkontakt och arbetar som organisationens ansikte utåt. Även Davidsson 

(2003) håller med om att en av grundstenarna till att bli en framgångsrik aktör inom 

hospitalitybranschen är personalen. Från gästens sida är det själva mötet med personalen som 
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avgör hur servicekvaliteten upplevs och gästens vilja att återvända (Kuo et al., 2012) 

 

Hanefors (2010) skriver att begreppen service och värdskap ligger nära varandra, kan vara 

svåra att urskilja och att de ofta förväxlas. Telfer (2004) väljer att beskriva värdskap som en 

egenskap hos de anställda inom hospitalitybranschen. Hon menar att om personalen väljer att 

ta hand om sina gäster på ett genuint sätt och ge mer service än vad gästen förväntar sig 

benämns detta som ett bra värdskap. När ett gott värdskap skall utövas måste både hjärna och 

hjärta vara med genuint menar Blohm och Gunnarsson (2008) och påpekar att det inte kostar 

något extra att ge men skapar ett stort mervärde för gästen. Hanefors (2010) väljer att beskriva 

värdskap utifrån fem dimensioner; generositet, välkomnande, gästfrihet, öppenhet samt 

omsorg och påpekar att dessa beståndsdelar är relaterade till varandra. 

 

Relationen mellan organisationskultur och värdskap 
Davidsson (2003) skriver att det finns ett samband mellan kultur, servicekvalitet, gästnöjdhet 

och organisationens prestation, vilket visar på att kulturen kopplar samman allt som händer 

inom organisationen. Han konstaterar att det finns ett direkt positivt samband mellan ett gott 

organisatoriskt klimat och organisationens kapacitet och menar att klimatet på arbetsplatsen är 

en grundläggande faktor till servicekvalitet och värdskap. Forslund (2011) påstår att 

medarbetare behöver trivas på arbetsplatsen för att det skall bli en framgångsrik organisation 

och att de behöver dela samma mål och värderingar. Även Davidsson (2003) påstår att utan en 

miljö på arbetsplatsen där medarbetarna trivs och är nöjda, blir det svårt att engagera den 

anställde att vilja nå upp till samma mål som övriga i organisationen. Desto mer de anställda 

trivs desto bättre värdskap kommer att levereras till gästen i slutändan (Forslund, 2011). 

 

King (1995) redogör för flera olika nyckelfaktorer som behövs för att utöva ett gott värdskap 

vilka innefattar den fysiska relationen mellan personal och gäst. En av dessa är att de anställda 

skall förstå och kunna förutsäga vad gästen förväntar sig och vill ha, samt kunna leverera det 

(King, 1995). Hon menar även att personalen behöver ha sociala förmågor och kunna 

interagera med gästen på ett artigt och värmande sätt. Kuo et al. (2012) skriver för att hjälpa 

personalen att betjäna gästen på ett bra sätt är organisationskulturen ett bra redskap, då de 

kulturella värderingar som organisationen har fastställer vilken serviceattityd de anställda 

skall besitta. De betonar vikten av att ha kännedom om vad gästen värdesätter när det gäller 

personalens attityd vid mötet. Vidare menar Kuo et al. (2012) att genom support från 
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organisationen kan de anställda tillgodose de behov som olika gäster har, vilket även King 

(1995) påpekar. Hon menar dock att oavsett hur bra värdskapet mot gästen är kan det inte 

kompensera för brister i den grundläggande servicen.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att undersöka hur organisationskulturen påverkar värdskapet 

mot gästen inom hospitalitybranschen. 

 

Metod och material 
Den metod som har använts i uppsatsen är en litteraturstudie baserad på fem vetenskapliga 

artiklar om ämnet som har studerats, analyserats och diskuterats utifrån uppsatsens syfte. För 

att hitta relevanta artiklar valdes nyckelord ut som ansågs väsentliga för syftet och för att 

underlätta sökandet av artiklar och få struktur användes en sökmatris (bilaga 1). 

 

Vetenskaplig insamling  
De databaser som använts under sökningen av vetenskapliga artiklar var: Proquest, Leisure 

Tourism Database och Summon. Ejvegård (2009) menar att det är viktigt att välja sökorden 

noggrant då detta underlättar sökningen att bli mer precist. Därför valdes sökorden ut med 

stor omsorg och för att få fram relevanta artiklar kombinerades dessa med varandra. Sökorden 

var följande:  

Organizational culture, hospitality, service quality, hospitableness, customer, staff, affect, 

satisfaction, hospitality culture, organization, organizational, negative impact, organizational 

culture profile. 

Inklusionskriterier  
Nedan redogörs för de kriterier vars krav de vetenskapliga artiklarna skall uppfylla för att ingå 

i litteraturstudien. 

• Vara peer-reviewed.  

• Publicerade i en vetenskaplig tidskrift. 

• Skall finnas tillgängliga i fulltext. 

• Innehålla ett eller flera av de utvalda nyckelorden. 

• Syfta på hospitalitybranschen. 
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Exklusionskriterier 

Nedan redogörs för de kriterier som exkluderats från de vetenskapliga artiklarna. 

• Avgiftsbelagda artiklar. 

• Artiklar vars författare förekommit i bakgrunden. 

 

Urval 
För att uppfylla studiens syfte har artiklar sökts med förbindelser till ämnet 

organisationskultur och värdskap med inriktning på hospitalitybranschen. Urvalet av 

artiklarna har gjorts genom att utforska dem med samband till sökorden. Vid val av artiklarna 

gjordes först en överblick av rubrikerna för att urskilja vilka som kunde vara av intresse. 

Därefter lästes sammanfattningarna som hade en intressant titel och sedan slutsatsen. Ansågs 

detta relevant lästes hela artikeln, de fem artiklar som var mest väsentliga för att besvara 

studiens syfte valdes sedan ut. 

 

Dataanalys 

Artiklarna har studerats utifrån syftet för att finna information som på ett djupare plan kan ge 

förståelse för hur organisationskulturen påverkar värdskapet inom hospitalitybranschen. 

Totalt lästes 23 artiklar igenom, varav åtta artiklar fördjupades ytterligare genom en kortare 

sammanställning. Utifrån dem valdes fem artiklar ut genom diskussion som sedan 

sammanfattades i en artikelmatris (bilaga 2) vilket gav en användbar överblick till förståelse 

av artikelns syfte. 

 

Resultat 
I resultatet presenteras de vetenskapliga artiklar som har legat till grund för denna studie. 

Artiklarna behandlar organisationskulturens påverkan på personalen samt hur personalen i sin 

tur inverkar på mötet med gästen inom hospitalitybranschen. Även hur värdskapet uppfattas 

ur gästens och organisationens perspektiv förklaras. 
 

Organisationskulturens påverkan på personalen 
Crick och Spencer (2011) skriver att kulturen i verksamheten påverkar hur organisationen 

bedriver sin verksamhet. Organisationskulturen förmedlar en känsla av identitet till de 

anställda som bygger på principer för beteendemönster som utgör en kärna av värderingar och 

normer (Dawson, Abbott & Shoemaker, 2011). Vidare menar de att organisationskulturen 
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bidrar till ett mönster som utvecklats av de anställda i verksamheten vilket blir ett dynamiskt 

tillvägagångssätt inom organisationen. Dawson och Abbott (2011)  skriver att ett 

organisatoriskt engagemang skapas genom att medarbetarna kan identifiera sig med 

verksamhetens mål, så att de fäster ett känslomässigt band till organisationen. Att anställa rätt 

medarbetare som passar in i organisationskulturen kan leda till ett ökat organisatoriskt 

engagemang, som i sin tur höjer servicekvaliteten samt ökar gästens tillfredsställelse och 

lojalitet (Dawson & Abbott, 2011). 

 

Organisationskulturen påverkar de mänskliga resurserna som i sin tur avspeglas på mötet med 

gästen (Crick & Spencer, 2011; Dawson & Abbott, 2011). Rätt attityd och personlighet hos 

personalen är en viktig aspekt för att kunna förmedla ett gott värdskap menar Ro och Chen 

(2011). För att finna potentiella medarbetare som matchar organisationskulturen har 

Dawson et al. (2011) tagit fram ett instrument vid namn Hospitality Culture Scale (HCS). De 

menar att anledningen till att mäta en potentiell anställd är att personalens värderingar bör 

stämma överens med organisationens. Dawson et al. (2011) fortsätter förklara att en hög 

prioritet inom hospitalitybranschen är att behålla och attrahera personal som kan ge ett 

exceptionellt bemötande mot gästen. 

 

För att personalen skall kunna anpassa sitt beteende efter olika situationer vid mötet med 

gästen är det viktigt med egenmakt skriver Ro och Chen (2011). De menar att ”front-line” 

personalen spelar en avgörande roll när det kommer till egenmaktens effektivitet inom 

hospitalitybranschen. De påvisar att personal med egenmakt är ett effektivt strategiskt verktyg 

för verksamheter inom hospitalitybranschen. En viktig del, vid kvalitetssäkring, är personalen 

eftersom de har daglig kontakt med gästen vilket möjliggör att nödvändig information och 

respons kan erhållas (Coyle & Dale, 1993). Inom hospitalitybranschen förväntas det att 

egenmakt skall resultera i förbättrad servicekvalitet och tillfredsställda gästen menar Ro och 

Chen (2011). De indikerar dock att dess effektivitet kan begränsas om de faktorer som krävs 

för att öka och vårda egenmakten inte existerar i organisationen. Crick och Spencer (2011) 

skriver att personalens egenmakt är viktig eftersom de anställda blir mer lyhörda och lättare 

kan lösa gästens problem. Detta har visat sig vara viktiga faktorer för att uppnå ett gott 

värdskap enligt Crick och Spencer (2011). De påpekar även att ledningen i organisationen 

spelar en viktig roll för personalens egenmakt. Det måste finnas verktyg inom verksamheten 

som ger möjlighet till att information från gästen sprids, tolkas, åtgärdas och utvärderas menar 

Coyle och Dale (1993). Genom förståelse hos personalen om vilken servicenivå som 
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förväntas av gästen, och vad som är tillåtet att göra, ges möjlighet till att utföra extraordinär 

service (Ro & Chen, 2011). 

 

Värdskap ur två perspektiv 
Dawson et al. (2011) skriver att hospitalitybranschen har en unik kultur på grund av den 

immateriella värdskapsprodukten som personalen levererar. De har kommit fram till att det 

inte är den fysiska produkten som är av störst värde för gästen, utan värdskapet och miljön 

runtomkring. Crick och Spencer (2011) menar att det finns en känslomässig aspekt hos gästen 

som behöver uppfyllas för att uppnå en hög grad av servicekvalitet inom 

hospitalitybranschen. Servicekvalitet handlar inte bara om att ge service utan även sättet som 

servicen levereras på (Coyle & Dale, 1993). För att bli konkurrenskraftiga inom 

hospitalitybranschen menar Crick och Spencer (2011) att ledningen i organisationen måste 

veta vad gästen vill ha, och tillgodose personalen med de resurser som behövs för att utöva ett 

gott värdskap. Coyle och Dale (1993) påpekar att i de flesta fall är det högre chefer inom 

verksamheten som ansvarar för att ta reda på och förstå gästens förväntningar när det gäller 

servicekvaliteten, trots att de traditionellt sett har minst kontakt med gästen. Crick och 

Spencer (2011) kommer fram till att organisationens och gästens definition av vad värdskap 

innefattar skiljer sig, vilket är oroväckande då gästen är den slutgiltiga bedömaren av 

värdskapet. 

 

Coyle och Dale (1993) menar att de viktigaste aspekterna för att uppnå ett gott värdskap 

utifrån gästens perspektiv är; lyhördhet, flexibilitet och uppmärksamhet från personalen. De 

skriver att gästens aspekter skiljer sig från organisationens som anser att de viktigaste är; 

kompetens, artighet, lyhördhet samt faciliteter. Dawson och Abbott (2011) menar genom att 

utvärdera kulturen i organisationen kan det leda till en mer värdskapsorienterad och 

engagerad personal, som i sin tur leder till större kunskap om gästens behov och önskemål. 

Coyle och Dale (1993) skriver att det som är av störst betydelse för gästen är personalens 

förhållningssätt till dem och påpekar att gästen är villig att offra bra faciliteter för ett gott 

värdskap. Även Crick och Spencer (2011) beskriver att en viktig del utifrån gästens 

perspektiv är hur servicen levereras av personalen samt hur värdskapet uppfattas. Coyle och 

Dale (1993) har kommit fram till att det finns tre olika aspekter som är ömsesidigt beroende 

av varandra och viktiga för verksamhetens framgång samt avgörande när det kommer till 

gästens syn på servicekvalitet. Dessa tre aspekter är; tydligt definiera produkten, hantera 
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kulturen och tillvägagångssättet som relaterar till kvalitetskontrollen samt hantera de glapp 

som kan uppstå mellan gäst och personal när servicen utförs (Coyle & Dale, 1993). 

 

Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar; resultatdiskussion samt metod- och materialdiskussion. 

I resultatdiskussionen analyseras och diskuteras vad som kommit fram i resultatet och det 

görs sedan en återkoppling till tidigare forskning i bakgrunden för att på så sätt kunna besvara 

studiens syfte. I metod- och materialdiskussionen undersöks det material och de metoder som 

har används för att framställa bakgrunden, resultatet och slutligen slutsatsen. 

 

Resultatdiskussion 
Hanefors (2010) skriver att det finns fem dimensioner som påverkar den upplevda 

servicekvaliteten hos gästen; pålitlighet, villighet, förståelse, säkerhet och påtaglighet. 

Ovannämnda dimensioner kan jämföras med hennes sätt att beskriva värdskap, som är 

generositet, välkomnande, gästfrihet, öppenhet och omsorg. Utifrån detta kan en konklusion 

dras att värdskapets beståndsdelar grundar sig på servicens dimensioner och att värdskap inte 

kan existera utan en grundläggande service. King (1995) redogör för flera olika 

nyckelfaktorer som behövs för att utöva ett gott värdskap och en av dessa är att personalen 

behöver ha sociala förmågor samt kunna interagera med gästen på ett artigt och värmande 

sätt. Coyle och Dale (1993) belyser också vikten av den sociala miljön och att sättet som 

servicekvaliteten levereras på är lika viktigt som att ge service. Även Kuo et al. (2012) påstår 

att det från gästens sida är kvaliteten på mötet med personalen som avgör hur 

servicekvaliteten upplevs och gästens vilja att återvända. Utifrån ovanstående påståenden kan 

en tolkning göras att servicekvalitet och värdskap är likvärdiga begrepp i sammanhanget. 

 

Davidson (2003) förklarar att det finns ett samband mellan kultur, servicekvalitet, gästnöjdhet 

och organisationens prestation samt att kulturen är det som kopplar samman allt inom 

verksamheten. Crick och Spencer (2011) skriver att kulturen påverkar hur organisationen 

bedriver sin verksamhet. Kuo et al. (2012) utvecklar detta påstående genom att beskriva 

kulturen som ett bra redskap för att hjälpa personalen till att betjäna gästen på ett 

tillmötesgående sätt. De kulturella värderingar som organisationen har, fastställer vilken 

serviceattityd de anställda skall besitta (Kuo et al., 2012). Detta antyder även Crick och 

Spencer (2011) och skriver att kulturen påverkar de mänskliga resurserna som i sin tur 
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avspeglas på gästen. Dawson och Abbott (2011) menar att det är viktigt att välja personer som 

passar in i organisationskulturen. De påstår genom att anställa rätt medarbetare kommer det 

leda till ett ökat organisatoriskt engagemang vilket höjer servicekvaliteten, som i sin tur ökar 

gästens tillfredsställelse och lojalitet. Detta är något som Tesone (2005) instämmer i och 

förklarar att den anställda måste förstå de oskrivna regler, uppförandekoder och den 

grundläggande filosofin som finns i organisationen. Ovanstående stycke tyder på vikten av att 

hitta rätt personal som passar in i organisationen och med hjälp av ett verktyg som HCS kan 

urvalet underlättas. Dock måste verksamheten vara medveten om att nytillkomna medarbetare 

för in nya föreställningar och värderingar som kommer att påverka organisationskulturen 

(Forslund, 2011). 

 

Kuo et al. (2012) anser att egenskaper som kunskap, kompetens och serviceattityd hos de 

anställda är väsentliga för att kunna bli konkurrenskraftiga inom hospitalitybranschen. Även 

Crick och Spencer (2011) påpekar detta och fortsätter beskriva att ledningen i organisationen 

måste leverera rätt resurser till personalen för att kunna utföra ett gott värdskap, vilket även 

King (1995) och Kuo et al. (2012) instämmer i. Enligt Hanefors (2010) bestäms nivån av 

servicekvalitet utifrån om verksamheten levererar det som gästen efterfrågar. Detta är något 

som även King (1995) påpekar och fortsätter argumentera för att personalen måste förstå och 

kunna förutsäga vad gästen vill ha och dennes förväntningar. Coyle och Dale (1993) menar att 

det som är av störst betydelse för gästen är personalens förhållningssätt till dem och påpekar 

att gästen är villig att offra bra faciliteter för ett gott värdskap. Detta är något som King 

(1995) motsäger och påpekar att oavsett hur bra värdskapet mot gästen är kan det inte 

kompensera för brister i den grundläggande servicen. Coyle och Dale (1993) skriver att i de 

flesta fall är det högre chefer inom verksamheten som ansvarar för att ta reda på och förstå 

gästens förväntningar när det gäller servicekvaliteten, trots att dem traditionellt sett har minst 

kontakt med gästen. De påpekar även att personalen spelar en viktig roll vid kvalitetssäkring 

eftersom att de har daglig kontakt med gästen, och möjliggör att nödvändig information samt 

respons framkommer. I stycket ovan har det framkommit att organisationen måste leverera 

rätt resurser till de anställda för att ett gott värdskap skall kunna utföras. Dock visar det sig att 

definitionen av ett gott värdskap skiljer sig åt mellan gäst och personal, och även mellan 

artikelförfattarna. Detta är oroväckande då gästen är den slutgiltiga bedömaren av 

servicekvaliteten enligt Crick och Spencer (2011). Det måste finnas verktyg i organisationen 

som ger möjlighet till att gästens synpunkter sprids, tolkas, åtgärdas och utvärderas (Coyle & 
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Dale, 1993). Om dessa verktyg finns kan det bidra till att organisationens och gästens syn på 

värdskap sammanfogas. 

Kuo et al. (2012) skriver att en av nyckelfaktorerna till framgång inom hospitalitybranschen 

är ”front-line” personalen då de spelar en viktig roll för att tillfredsställa gästen, vilket även 

Davidsson (2003) instämmer i. Ro och Chen (2011) beskriver att det är viktigt med egenmakt 

hos personalen, vid mötet med gästen, för att kunna anpassa beteendet efter olika situationer. 

Crick och Spencer (2011) instämmer och påpekar att ledningen i organisationen spelar en 

viktig roll för personalens egenmakt. De anser att anställda genom egenmakten blir mer 

lyhörda och lättare kan lösa gästens problem, vilka är viktiga faktorer för att uppnå ett gott 

värdskap. Inom hospitalitybranschen förväntas det att egenmakt ska resultera i förbättrad 

servicekvalitet och tillfredsställda gäster, men dess effektivitet kan begränsas om de faktorer 

som krävs för att öka och vårda den inte existerar i organisationen (Ro & Chen, 2011). De 

antyder att ”front-line” personalen spelar en avgörande roll när det kommer till egenmaktens 

effektivitet inom branschen. Kuo et al. (2012) menar genom att ge personalen makt över sina 

arbetsuppgifter bidrar detta till förhöjd servicekvalitet. Ovanstående argumentation tyder på 

att egenmakt har en betydande roll för den uppfattade servicekvaliteten hos gästen. Davidsson 

(2003) förklarar att en hög grad av egenmakt innebär att personalen har de nödvändiga 

verktygen för att utföra sitt arbete på bästa sätt och därmed höja servicekvaliteten. Detta kan 

kopplas till föregående stycke där Coyle och Dale (1993) förklarar att det måste finnas rätt 

verktyg i organisationen för att kunna ta tillvara på gästens synpunkter. Egenmakt kan vara ett 

sådant verktyg då den påverkar servicekvaliteten hos gästen. Det framgår även att om 

personalen inte känner att de har förtroende från ledningen kan det bidra till att de känner sig 

omotiverade till sitt arbete. Det kan i sin tur leda till att personalens förhållningssätt till gästen 

blir sämre, vilket leder till ett försämrat värdskap. Framförallt är det vilken grad av egenmakt 

hos personalen som bidrar till hur gästnöjdheten utfaller och därmed gynnar organisationens 

framgång. 

 

Metod- och materialdiskussion 
Ejvegård (2009) menar på att det är viktigt att definiera betydande termer för studien. En 

svårighet som uppstod under uppsatsskrivandet var att några av de mest relevanta orden för 

ämnet varit svåra att definiera och översätta, från engelska till svenska, så att innebörden 

blivit densamma. Exempelvis ordet ”empowerment” innefattar såväl i vilken grad de anställda 

tar eget ansvar som deras delaktighet i organisationen och i denna uppsats används ordet 
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”egenmakt” som substitut. Begreppen ”hospitality” och ”hospitality industry” är breda 

begrepp som kändes svårtolkade vid direkt översättning. Valet gjordes att översätta dem till 

”värdskap” samt ”hospitalitybranschen”. Vid förklaringen av vad hospitalitybranschen 

innefattar valdes professor Carol A. Kings definition. Detta eftersom hennes definition 

stämmer bra överens med området som studien och artiklarna berör. Det har även varit svårt 

att förstå vilken exakt innebörd det engelska ordet ”service” har i de vetenskapliga artiklarna i 

jämförelse med svenskans värdskap och servicekvalitet. I några av artiklarna beskrevs vikten 

av att ge ”extraordinär service” vilket tolkats som ”värdskap”, utifrån bakgrundsmaterialet. 

Ejvegård (2009) skriver att det är oerhört viktigt att inga missförstånd uppstår på grund av 

syftningsfel, därför har begreppens innebörd för just denna studie förklarats.  

 

Genom att endast läsa igenom artiklarnas sammanfattning kunde dem som inte var relevanta 

snabbt sållas bort. Totalt valdes 23 artiklar ut som lästes igenom varav fem skrevs ut i 

pappersform, detta gjordes för att det var lättare att få ut de väsentliga delarna när artikeln 

fanns i fysiskt format. Av de artiklar som valdes var två av dem från samma år samt att de 

hade två gemensamma författare. Trots detta valdes artiklarna eftersom de kompletterade 

varandra och den ena av dem byggdes på den andra. I studien användes även två artiklar från 

år 1993 samt 1995 då deras konklusion ansågs relevant när dem jämfördes med de nyare 

artiklarna. 

 

Ejvegård (2009) skriver att en uppsats som skrivits av flera personer var för sig och vars delar 

inte hänger ihop sakligt samt språkligt ger en dålig slutprodukt. Litteraturstudien valdes att 

skrivas gemensamt för att på så sätt få en sammanhängande text och för att språket skulle vara 

detsamma genom hela uppsatsen. I vissa stycken i studien har endast information från två 

artiklar används. Detta är på grund av att endast information som var relevant till det specifika 

ämnet i stycket skulle finnas med, vilket ibland resulterade i att endast två artiklar varvades i 

texten.  

 

För att få ett bättre djup i studien skulle enbart en aspekt av organisationskultur väljas ut, detta 

är något som uppmärksammandes när insikten om hur mycket begreppet organisationskultur 

faktiskt innefattar. Exempelvis hade enbart en inriktning på egenmakt eller 

organisationsklimat och dess inverkan på värdskapet kunnat undersökas. Detta för att på så 

sätt smalna av undersökningen ytterligare vilket hade kunnat underlätta förståelsen för ämnet. 
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Slutsats 
Organisationskulturen påverkar värdskapet mot gästen inom hospitalitybranschen, genom att 

personalens förhållningssätt till gästen formas av de värderingar och normer som finns inom 

kulturen. Utifrån studien har betydelsen av att hitta rätt personal som passar in i 

organisationskulturen framkommit. Kulturen ligger till grund för valet av nya medarbetare, 

vilka i sin tur förmedlar värdskapet mot gästen. Det visar sig även att egenmakten i 

organisationskulturen är en viktig aspekt för värdskapet. Personalen måste känna att de är 

delaktiga, har förtroende från ledningen och att de har makt över sina arbetsuppgifter för att 

kunna visa omsorg mot gästen så att ett gott värdskap upplevs. Om inte personalen tillges en 

hög grad av egenmakt kan det leda till att de känner sig omotiverade vilket i sin tur försämrar 

värdskapet mot gästen. 

Det har även visat sig i studien att det finns ett glapp i definitionen om vad ett gott värdskap 

innefattar för gäst och organisation. Detta är ett problem som organisationen bör vara 

medveten om eftersom de måste veta vad gästen anser är ett gott värdskap för att kunna 

leverera det. Om personalen som har daglig kontakt med gästen tilldelas rätt verktyg från 

ledningen, som exempelvis egenmakt, kan nödvändig information erhållas som i sin tur kan 

minska risken för att organisationens och gästens syn på värdskap skiljer sig. 

 

Till vidare forskning föreslås en fördjupning inom varje specifik aspekt inom 

organisationskulturen, exempelvis egenmakt och dess enskilda påverkan på värdskapet. En 

annan intressant aspekt som har framkommit i studien och som vidare forskning bör behandla 

är varför definitionen av ett gott värdskap skiljer sig åt mellan gäst och organisation, då 

värdskapet har visat sig vara en viktig framgångsfaktor för organisationen. 



	  16 

Referenslista 
Alvesson, Mats (2001). Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber AB. 

 

Coyle, M.P & Dale, B.G (1993). Quality in the hospitality industry: a study. International 

Journal of Hospitality Management, Vol.12, No.2, pp. 141-153. 

 

Crick P., Anne & Spencer, Andrew (2011). Hospitality Quality: new directions and new 

challenges. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.23, No.4, 

pp. 463-478. 

 

Davidson, C.G, Michael (2003). Does organizational climate add to service quality in hotels? 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.15, No.4 pp. 206-213. 

 

Dawson, Mary & Abbott, Jeanna (2011). Hospitality Culture and Climate: A Proposed Model 

for Retaining Employees and Creating Competetive Advantage. International Journal of 

Hospitality & Tourism Administration, Vol.12, No.4, pp. 289-304. 

 

Dawson, Mary; Abbott, Jeanna & Shoemaker, Stowe (2011). The Hospitality Culture Scale: 

A measure organizational culture and personal attributes. International Journal of Hospitality 

Management, Vol.30, pp. 290-300. 

 

Ejvegård, Rolf (2009). Vetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Forslund, Magnus (2011). Organisation och ledning. Stockholm: Norstedts Akademiska. 

 

Gunnarsson, Jan & Blohm, Olle (2008). Det goda värdskapet: Konsten att få människor att 

känna sig välkomna. Falun: Dialogs förlag. 

 

Hanefors, Monica (2010). Värdskap inom turism och resande. Lund: Studentlitteratur AB. 

 

King, A., Carol (1995). What is hospitality? International Journal of Hospitality 

Management, Vol.14, No. 3/4, pp. 219-234. 

 



	  17 

Kuo, Chun-Min; Chen, Li-Chan & Lu Y., Carol (2012). Factorial validation of hospitality 

service attitude. International Journal of Hospitality Management, Vol.31, pp. 944-951. 

 

Ro, Heejung & Chen, Po-Ju (2011).  Empowerment in hospitality organizations: Customer 

orientation and organizational support. International Journal of Hospitality Management, 

Vol.30, pp. 422-428.  

 

Telfer, Elizabeth (2004). The philosophy of hospitableness. Ingår i: Conrad Lashley & Alison 

Morrison (Red), In search of Hospitality- theoretical perspectives and debates. (38-55) 

Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann. 

 

Tesone, Dana V. (2005). Human Resource Management in the Hospitality Industry. New 

Jersey: Prentice Hall. 



	  

Bilaga 1: Sökmatris 
 
Datum Databas Sökord Antal 

ref. 

Kombi

-nation 

Antal 

referenser i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

1. 

“Organizat

ional 

culture” 

113   0 0 0 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

2. 

Hospitality 

10460 1+2 38 6 2 1 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

3. 

Customer 

4029 1+2+3 12 4 3 1 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

4. Affect 10171 1+2+3

+4 

2 1 0 0 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

5. Service 

quality 

5331 1+2+3

+5 

3 0 0 0 

2013-

01-23 

Leisure 

Toursim 

6. 

Hospitality 

culture 

780 0 0 0 0 0 

 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

7. 

Organizati

on 

16362 6+7 173 0 0 0 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

8. 

Organizati

onal 

2329 6+8 87 6 0 0 

 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

9. “Service 

quality” 

780 0 0 0 0 0 

2013-

01-23 

Leisure 

Tourism 

10. 

Organizati

onal 

culture 

320 9+10 14 0 0 0 

 



	  

2013-

01-25 

Proquest 11. 

Organizati

onal 

culture 

14673 0 0 0 0 0 

 

2013-

01-25 

Proquest 12. Staff 18358 12+11 691 0 0 0 

 

2013-

01-25 

Proquest 13. 

Negative 

impact 

10519 13+12

+11 

7 3 1 0 

 

2013-

01-25 

Leisure 

Tourism 

14. 

Hospitable

ness 

8 0 0 2 1 0 

 

2013-

01-29 

Leisure 

Tourism 

15. 

Organizati

onal 

culture 

profile 

6 0 0 1 1 0 

 

2013-

01-29 

Leisure 

Tourism 

16. 

Satisfactio

n 

5238 16+2 1319 5 1 0 

 

2013-

01-29 

Leisure 

Tourism 

17. Hotel 9366 17+2+

7 

764 5 4 0 

 

2013-

01-29 

Leisure 

Tourism 

18. 

Customers 

146 18+17

+16+2 

146 3 3 0 

 

2013-

01-29 

Summon 19. 

Hospitality 

76223 0 0 0 0 0 

 

2013-

01-29 

Summon 20. 

Organizati

onal 

culture 

37839 20+19 1062 0 0 0 

 

2013-

01-29 

Summon 21. Staff 821754 21+20

+19 

647 10 2 1 

 

2013-

01-30 

Summon 22. 

hospitable

43 

 

22 

 

 
 
 

     4 
 
 

1 

 

0 

 



	  

ness  20+22 4      0 0       0 

2013-

01-30 

Summon 23. Affect  19+20

+21+2

2+23 

403 6 1 0 

 

2013-

01-30 
Summon 24. 

Service 

13 560 

399 

24+19 139 126 0 0 0 

 

2013-

01-30 
Summon 25. 

Difference 

10 285 

751 

25+24

+19 

2135 0 0 0 

 

2013-

01-30 
Summon 26. 

Quality 

3  683 

623 

26+25

+24+1

9 

1179 8 2 1 

 

2013-

01-30 
Summon 27. 

“Hospitali

ty 

industry” 

5520 0 0 0 0 0 

 

2013-

01-30 
Summon 28.“Hospi

tality 

quality” 

1 004 

792 

28+27 10 0 0 0 

 

2013-

01-30 
Summon 29. 

Empower

ment 

100 

141 

29+19

+18 

257 1 1 1 

 



	  

Bilaga 2: Artikelmatriser 
	  
Crick, Anne P., Spencer, Andrew (2011). Hospitality Quality: new directions and new challenges. 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.23, No.4, pp. 463-478   

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med 
artikeln är att 
diskutera frågor 
som rör 
servicekvalitet 
inom 
hospitalitybransch
en. 
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kommit fram till några 
nyckelfaktorer som 
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fokuserar på hur tidigare 
kunskap inom ämnet har 
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styrkor och svagheter i 
litteraturen. 
 

De beskriver hur 
servicen går från 
organisationen till gäst 
och vilka steg som finns 
för att servicen ska 
kunna genomföras. De 
tar upp att 
organisationskulturen 
påverkar hur 
organisationen bedriver 
sin verksamhet vilket 
berör de mänskliga 
resurserna. 
	  
	  

Artikeln belyser behovet 
av att utveckla effektiva 
åtgärder och 
förståelse för att förstå 
värdskapet och 
hotellupplevelsen som 
berör gästen. Dock visar 
artikeln på att det finns ett 
glapp mellan gästens och 
organisationens definition 
av servicekvalitet. 
	  

	  
Ro, Heejung & Chen, Po-Ju (2011).  Empowerment in hospitality organizations: Customer orientation 

and organizational support. International Journal of Hospitality Management, Vol.30, pp. 422-428 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Studien undersöker 
effekterna av de 
anställdas 
gästorientering och 
organisatoriska 
stödfaktorer på 
upplevd egenmakt.  
	  
	  

En undersökning har 
gjorts på 203 anställda 
som har direktkontakt 
med gästerna på en stor 
nöjespark. Alla 
respondenter var från 
utlandet, majoriteten var 
kvinnor och deltagarnas 
medelålder var 23,6 år. 
Alla arbetade inom 
reception, som värd, 
eller kassör. 
 
En serviceutbildning 
mättes genom tre 
punkter, tjänsters 
belöningar mättes 
genom två punkter och 
servicens 
standardkommunikation 
bedömdes genom tre 
punkter och sedan 
sammanställdes dessa 
svar. 

Ur artikeln 
framkommer det att 
rätt attityd och 
personlighet hos de 
anställda är en viktig 
del för att kunna 
förmedla ett gott 
värdskap. De fortsätter 
att beskriva att det 
även är viktigt med 
egenmakt vid möte 
med gästen, att kunna 
anpassa beteendet 
efter olika situationer. 
Dock kommer 
effektiviteten 
begränsas om de 
faktorer som krävs för 
att öka och vårda 
egenmakten inte 
existerar i 
organisationen.  
 
 

De kommer fram till att 
det finns fyra viktiga 
faktorer som har en 
betydande effekt för 
egenmakten, vilka är 
kundorientering, 
utbildning, belöningar och 
standardiserad 
servicekommunikation.  
Detta kommer att leda till 
ett större medvetande av 
egenmakt hos de 
anställda, som ger 
personalen större 
arbetsglädje och 
självkänsla. Det kommer 
bidra till effektivitet inom 
organisationen och 
genom förståelse hos 
personalen om vilken 
servicenivå som 
förväntas av gästerna 
och vad som är tillåtet att 
göra ger det möjlighet till 
att uppnå extraordinär 
service. 

 



	  

Dawson, Mary, Abbott, Jeanna & Shoemaker, Stowe (2011). The Hospitality Culture Scale: A 

measure organizational culture and personal attributes. International Journal of Hospitality 

Management, Vol.30, pp. 290-300 

Syfte Metod Resultat Diskussion, 
konklusion 

Syftet med denna 
studie var att skapa ett 
verktyg, en Hospitality 
Culture Scale (HCS), 
genom upprättandet 
av 
organisationskulturen 
och personliga 
egenskaper för de 
anställda inom 
hospitalitybranschen.  

Skalan skapades 
genom att undersöka 
flera perspektiv inom 
kulturen i 
hospitalitybranschen. 
Detta åstadkoms 
genom att utvärdera 
tidigare hospitality 
modeller och med hjälp 
av ett urval av 
respondenter som 
representerar olika 
delar inom branschen. 

De visar på att 
Hospitalitybranschen har 
en unik kultur, och att det 
är svårt att hitta rätt 
personal som passar in i 
organisationen. Det gör 
att det blir extra viktigt att 
hitta personal som delar 
kulturella värderingar, har 
liknade bakgrunder, 
egenskaper och riktlinjer. 
Detta är viktigt för att det 
kommer påverka 
personalens agerande 
vid mötet med gästen.   

För att kunna anställa 
rätt individer till 
organisationen har de 
utvecklat ett instrument 
vid namnet Hospitality 
Culture Scale (HCS). 
Instrumentet ska 
användas för att mäta 
de personliga 
egenskaperna hos 
blivande anställda för att 
organisationen ska 
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individer till 
organisationen. 

 

Dawson, Mary & Abbott, Jenna (2011). Hospitality Culture and Climate: A Proposal Model for 

Retaining Employees and Creating Competetive Advantage. International Journal of Hospitality & 

Tourism Administration, Vol.12, No.4, pp. 289-304 
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Artikeln 
behandlar 
skillnader i 
tidigare forskning 
inom 
personalavdelnin
gen, deras 
utförande och 
prestation inom 
hospitalitybransc
hen, genom att 
undersöka 
hospitality-
klimatet inom 
organisationen. 
 

Det har slumpmässigt 
skickats ut ett frågeformulär 
med 70 frågor i en enkät till 
1401 anställda på fyra- och 
femstjärniga hotell i 
Australien. 
 
Analyser på detta avslöjade 
sju klimatdimensioner att 
tillämpa på 
besöksnäringen. 
Författarna menade att 
olika uppsättningar av 
organisatoriska 
klimatdimensioner skulle 
vara relevant i olika 
branscher och studier 
beroende på deras mål. 
 

Artikeln belyser vikten av 
att välja rätt folk som 
passar in i 
organisationskulturen och 
klimatet i företaget.  För att 
göra det föreslår de ett 
instrument vid namnet 
Hospitality Industri Culture 
Profil (HICP). De företag 
som använder instrumentet 
kan definiera sina 
värderingar och sin kultur 
och därefter anställa 
personal som passar in i 
organisationen. 
 
 

Artikeln visar att 
genom att använda 
olika metoder, som 
exempelvis HICP-
skalan leder det till 
att det skapas ett 
organisatoriskt 
engagemang hos de 
anställda. De 
anställda kommer 
kunna identifiera sig 
med verksamhetens 
mål och värderingar, 
vilket kommer leda 
till att ett 
känslomässigt band 
till organisationen 
skapas. Detta 
kommer i sin tur 
påverka 
verksamhetens 
totala resultat.  
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Syfte Metod Resultat Diskussion, 
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Artikeln redovisar 
de olika 
synsätten på god 
service utifrån 
gäst och 
organisation, och 
redogör för de 
skillnader som 
finns mellan 
parterna. 
	  
	  
	  

För att fastställa de 
kritiska egenskaperna 
inom service från både 
kund och organisation 
skickades frågeformulär 
ut till 50 chefer och 500 
gäster, de valdes ut 
slumpmässigt. 
 
Sex fallstudier 
genomfördes för att ge 
exempel på nuvarande 
tänkande och 
genomförande, följande 
faktorer undersöktes i 
varje enskilt fall. Svaren 
på dessa analyseras av 
författarna som att de 
viktigaste aspekterna 
från kund och chef 
varierar. 
Detta tyder på att 
organisationen borde 
fokusera på att leva upp 
till de behov och 
förväntningar som 
gästen har. 

De visar i två diagram hur 
gästens syn på olika 
serviceegenskaper skiljer sig från 
leverantören av servicen samt 
vad som ingår i bra service 
respektive dålig. 
 
Viktigaste aspekterna för bra 
service enligt kunden: lyhördhet, 
uppmärksamhet, flexibilitet, 
glädje och bekräftelse tätt följt av 
kompetens. 
Enligt förmedlaren: kompetens, 
det materiella i servicemiljön, 
artighet och lyhördhet. 
 
Många företag har utvecklat 
strategier för att förbättra det 
materiella då detta leder till bättre 
service. Dock rankade gästen 
inte det materiella högt när de 
skulle beskriva bra service, detta 
visar på att organisationen istället 
skall fokusera gästens krav och 
tillmötesgå dessa. 

Resultatet visat på 
att det är själva 
mötet mellan gäst 
och personal som 
påverkar 
upplevelsen av 
servicen. 
Resultaten av 
studien som gjorts 
visar att kunderna 
är villiga att offra 
bra faciliteter för 
god service. 
 

	  


