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Sammanfattning 

Tidigare forskning har inte bara påvisat hur svårt värdskap är att förstå och greppa utan även 

hur svårt det är att påvisa dess betydelse. Det har även visat sig varit komplicerat att förklara 

de egenskaper som en värd bör inneha och huruvida dessa kan läras in eller inte.  

 

Syftet är att identifiera de faktorer som är bidragande till ett gott värdskap. Det ska besvaras 

med hjälp av frågeställningar som behandlar skillnaden mellan service och värdskap, om 

värdskap kan generera högre intäkter samt om ledningen kan påverka värdskapet som 

verksamheten förmedlar. 

 

Uppsatsen är en kvalitativ studie som baseras på vetenskapliga artiklar samt relevant 

kurlitteratur. Metoden som användes för genomförandet av studien var intervjuer. Materialet 

som samlades in analyserades och jämfördes med uppsatsens teoretiska bakgrund, vilket 

mynnade ut i resultatdiskussionen där skillnader och likheter redovisades. 

 

Slutsatsen visar att det finns många faktorer som mer eller mindre påverkar huruvida ett 

värdskap uppfattas som gott. Värden som ska förmedla värdskap spelar en stor roll och den 

personen kräver stöd och verktyg från ledningen för att kunna leverera ett gott värdskap. Det 

som uppfattas som gott värdskap bidrar till ett värde för gästerna, vilket krävs för att dem ska 

bli nöjda. Det krävs lite arbete för att skapa relationer till de nöjda gästerna och få dem till att 

bli lojalitetsgäster och därmed spendera mer pengar och öka verksamhetens intäkter.   

 

 

 

Nyckelord: Service, Lönsamhet, Relationer.   
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1. Introduktion 

Många kan relatera och förklara betydelsen av god service men begreppet värdskap kan 

däremot vara komplicerat för många att definiera. Utförandet av värdskap används dagligen i 

hospitalitybranschen
1
 och kan tänkas vara en avgörande faktor till att gästerna blir 

tillfredsställda och väljer att återkomma. Det har uppmärksammats att många verksamheter 

inte har insett värdskapets betydelse och hur dem kontinuerligt bör arbeta med att utveckla ett 

gott värdskap inom verksamheten. Det kan tänkas att de verksamheter som däremot har 

lyckats att leverera ett gott värdskap har blivit mer konkurrenskraftiga och lönsamma än 

övriga på marknaden.  

Idag kan gästerna och verksamheten sköta nästan all kontakt utan att träffas då vi ständigt är 

uppkopplade. Mötet blir därför allt mer viktigare då gästerna kräver ett gott värdskap de 

enstaka gångerna de får ett ansikte på någon inom verksamheten. Den personal som 

framträder de få gångerna speglar därmed hela företaget och den bild som gästerna får. Det är 

alltså inte bara värdskapet i sig som har betydelse utan även personen som utfärdar det och 

bakom allt detta ligger verksamhetens grunder och värderingar som i sin tur också skall 

speglas utåt. För att belysa vikten av ett gott värdskap och dess påverkan på lönsamheten har 

denna uppsats kommit till, men även med förhoppningar om att kunna upplysa verksamheter i 

hospitalitybranschen om hur viktigt värdskap är och vilka faktorer som påverkar det.  

 

1.1 Ämnesrelevans i relation till ämnet Måltidskunskap och 

värdskap 

Ämnet måltidskunskap och värdskap är ett mångvetenskapligt ämne som ligger nära 

företagsekonomi, sociologi, pedagogik och etnologi (Gustafsson, 2004). Författaren pointerar 

att forskningen inom huvudområdet baseras till största del på FAMM, The Five Aspect Meal 

Model, som är uppbyggd med måltiden i centrum. De fem aspekterna inom FAMM är 

rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet, vilket gör att måltidsforskningen har 

blivit utbrett (Gustafsson, 2004). 

                                                           
1
 Hospitalitybranschen är ett annat ord för hotell- och restaurangbranschen 
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Den här uppsatsen kan relateras till aspekten mötet då den till största del behandlar värdskap 

och integration med gäster, men den kommer även att behandla styrsystemet då det finns en 

vinkling mot företagsekonomi, som är ett nära ämne till måltidskunskap och värdskap. Detta 

har lagts till då det är aktuellt för hospitalitybranschen och en nyckelfaktor för att hålla 

verksamheterna inom branschen vid liv. Bergman (2004) skriver att just de anställda inom 

denna bransch kräver en del ekonomisk utbildning då det ställs allt högre krav på deras 

kompetens, som tidigare grundades till största del på social kompetens.  

Ett möte kan innebära integration mellan en gäst och en anställd men även service och 

kvalitén på den kan betraktas som ett möte utifrån hur gästerna behandlas (Gustafsson, 

Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Författarna menar att det krävs kunskap i psykologi, 

social kompetens samt vett och etikett för att kunna hantera ett möte och förstå dess betydelse. 

Det första mötet kan vara nog så betydelsefullt för hur relationen till en gäst kan komma att 

påverkas och första ansatsen börjar redan hos dig själv menar Gunnarsson och Blohm (2010). 

Författarna förklarar vikten av den inställningen som innehas hos värden och hur den måste 

bearbetas för att kunna inleda ett utbyte med gästen. Hanefors (2010) belyser också det första 

mötet som ett betydelsefullt tillfälle som även är ett kritiskt tillfälle där det avgörs hur 

långvarig relationen kommer att bli. Tellström (2004) menar att en dialog mellan en värd och 

en gäst kan bringa fram positiva känslor genom att ge varandra uppmärksamhet. Författaren 

betonar även vikten av att vara väl förberedd inför ett möte för att på så sätt kunna leverera 

det som förväntas av gästen.  

Aspekten styrsystemet behandlar såväl den ekonomiska delen i denna uppsats som den 

betydelsen som verksamhetens styrning har (Gustafsson, 2004). Det har dokumenterats att det 

finns ett stort behov i att utbilda anställda i branschen inom både ekonomi och ledning menar 

Bergman (2004) och därför har uppsatsen fått den vinklingen. Gustafsson et al (2006) 

förklarar att de med en chefsposition bör ha en högre utbildning för att kunna kombinera den 

vetenskapliga kunskapen med det praktiska kunnandet och applicera detta i verksamheten. 

Författarna menar att den här typen av chefer lättare kan förutspå vad gästerna har för 

förväntningar, vilket i sin tur kan bidra till bättre lönsamhet i verksamheten.      

Värdskap kan kategoriseras som det som Gustavsson (2004) menar är tyst kunskap. Det 

innebär att den typen av kunskap redan är inbyggd, dock pointerar författaren att även denna 

kunskap är praktisk då den först tolkas för att sedan utföras i handling. Gustafsson (2004) 

förklarar att den praktiska kunskapen bör kombineras med vetenskap för att både veta och 
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kunna utföra något. Gustavsson (2004) beskriver även en typ av kunskap som han beskriver 

som praktisk klokhet. Det innebär att en situation bedöms för att sedan hanteras på det sätt 

som anses vara det rätta för just den situationen och för att klara av detta så krävs mycket 

erfarenhet (Gustavsson, 2004).  

1.2 Teoretisk bakgrund 

I följande avsnitt kommer värdskap och dess betydelse att identifieras. Det kommer även att 

ges inblick i värdens egenskaper och vad som kan generera intäkter till verksamheten.  

1.2.1 Värdskapets definition och betydelse  

Ordet värdskap har länge tolkats och definieras men är tämligen svårt att sätta ord på vad det 

egentligen är (Hanefors, 2010). Dagens forskare har relativt likartad syn på värdskap som för 

tio år sedan och det råder brister och tydlighet i att definiera begreppet (Melissen, 2012). 

Värdskap kan starkt associeras med ett möte som innefattar behov och det sker alltid ett 

utbyte som antingen kan vara ur ett ekonomiskt, socialt eller psykiskt perspektiv (Lashley & 

Morrison, 2000). Författarna förklarar att det inte bara kan vara immateriellt utav även 

materiellt då värdskap även kan innefatta produktion eller leverans av logi, mat och dryck. Ett 

gott värdskap skapar värde, inte minst för gästerna men även för verksamheten i stort 

(Värdskapet, 2010). Det interna värdskapet i verksamheten är minst lika viktigt som det 

externa då personalen skall kunna förmedla ett gott värdskap till gästerna (Högskolan på 

Åland, 2014). Författaren menar att värdskap är en viktig faktor även för gästens val av 

resmål och värdskapet måste finnas i hela verksamheten för att kunna förmedlas till gästerna, 

och inte bara i receptionen som de flesta fokuserar på idag. Grönroos (2008) beskriver det 

omtalade begreppet ”sanningens ögonblick” som den tid och plats där värden har möjlighet att 

visa gästen vilken kvalitet företaget besitter, vilket kan vara vart som helst på ett hotell. Om 

detta tillfälle tas i akt så har företaget stor chans att imponera på gästen och det är komplicerat 

att försöka skapa ett nytt sådant tillfälle med samma gäst. Enligt Hanefors (s. 29, 2010) kan 

värdskap förklaras utifrån fem dimensioner som är: välkomnande, generositet, gästfrihet, 

omsorg och öppenhet. Även Lashley och Morrison (2000) menar att värdskap ofta behandlar 

välkomnande, generositet och öppenhet. Författarna beskriver vikten av att kunna förmedla 

den anda för generositet som värdarna besitter.  

Det som skulle kunna hindra ett gott värdskap kan vara bristfällig planering och strukturering 

i verksamheten om hur värdskap ska förmedlas (Värdskapet, 2010). Verksamheter uppmanas 

att jobba utifrån värdskap och ge personalen friheten att ta de beslut som krävs för att kunna 
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prestera ett gott värdskap menar Gunnarsson och Blohm (2010). Målet med värdskap är att 

överträffa gästens personliga förväntningar och få gästen att återvända (Högskolan på Åland, 

2014). Författaren har uppmärksammat några gemensamma faktorer som är grunden för att en 

gäst ska känna sig välkommen och dessa är: information, uppmärksamhet, miljön och 

vänlighet. 

1.2.2 Skillnaden mellan service och värdskap  

Skillnaden på service och värdskap kan yttra sig på olika vis men ett möte innehållande 

service kan definieras som ett mänskligt möte som är målorienterat samt tidsmässigt sett en 

kort händelse (Corvellec & Lindqvist, 2005). I jämförelse med service kan värdskap vara en 

betydligt längre relation som innefattar utbyten av kunskap, känslor och handlingar mellan 

gäst och värd menar Storbacka och Lehtinen (2000). Författarna har däremot problem med att 

utveckla resonemanget kring skillnaden, vilket tyder på luckor i tidigare forskning. En likhet 

mellan service och värdskap är att det krävs interaktion och utbyte mellan en värd och en gäst 

för att det ska kunna uppnås (Högskolan på Åland, 2014).  

För att kunna leverera god service krävs det att de anställda är medvetna om gästernas 

personliga behov och teorier om vad god service är, då det är det som har störst påverkan på 

önskad servicenivå (Zeithaml, Bitner & Gremler, 2006). Det är viktigt att förstå att gästen är 

en främling och det som de anställda erbjuder baseras på vad som tros anses viktigt för gästen 

(Lashley & Morrison, 2000).  Författarna menar att de personliga behoven är svåra att få 

medvetenhet om, vilket kan göra det svårt att uppfylla dessa. Ett servicemötes utfall kan 

jämföras med en upplevd situation som är bunden till vissa förväntningar som gästerna 

innehar skriver Corvellec och Lindqvist (2005). Gästerna värderar mötet genom sina 

upplevelser och hur bra alla aktiviteter inom tjänsten har flutit på menar Zeithaml et al (2006).   

1.2.3 Värdens egenskaper 

En värd definieras som en person vars huvudsakliga syfte är att bjuda in gäster, antingen hem 

eller till en offentlig inrättning (Wikipedia, 2014). Det kan därför tänkas att en värd som 

arbetar för en verksamhet gör det på begäran. Värdar ska omhänderta sina gäster så länge de 

är under deras ansvar, vilket menas med den tiden de är i kontakt med hotellet (Lashley & 

Morrison, 2000). Detta pointerades redan av de gamla grekerna som menade att värdskap var 

att ge vård och skydd (Melissen, 2012). En värd kräver vissa egenskaper för att kunna 

förmedla värdskap och en av de viktigaste faktorerna är kunskap, både om verksamheten i sig 

men även om andra kulturer för att kunna bemöta alla gäster (Värdskapet, 2010). Det är 
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viktigare att kunna identifiera den kompetens som behövs hos värden för att kunna konkurera, 

än den tjänst man erbjuder menar Storbacka och Lehtinen (2000). Författarna skriver att 

verksamheter måste reflektera över hur de skall kunna överföra sin kompetens till gästen så 

att det genererar i ett värde för gästen. 

Värden bör även inneha en del kunskap om gästen för att kunna agera utefter gästens behov 

och önskemål (Hanefors, 2010). Ibland måste värden gå utanför företagets gränser och lagar 

för att kunna utföra ett gott värdskap utefter gästernas behov, de ska inte utföra något olagligt 

utan tänja på företagets riktlinjer (Gunnarsson & Blohm, 2010).  För att kunna leverera ett 

gott värdskap finns vissa egenskaper som ger goda förutsättningar, dessa går dock inte att lära 

sig menar Corvellec och Lindqvist (2005). Författarna menar att vissa kvaliteter som energi 

och charm har människan inombords. Vissa egenskaper går att förbättra med träning men det 

mesta grundläggs redan under barndomen skriver Corvellec och Lindqvist (2005).  En annan 

viktig egenskap hos en värd är omtänksamhet som bidrar till ökat initiativtagande vilket kan 

öka gästnöjdheten (Gunnarsson & Blohm, 2010). Författarna förklarar att värdskap går ut på 

att ge och dela med sig av sin personlighet, vilket ofta leder till tacksamhet från gästen. 

Lashley och Morrison (2000) pointerar även dem att en värd ska göra gästerna nöjda och 

glada. 

Värdskap innebär även att ge en del av sig i och med utbytet av kunskap menar Gunnarsson 

och Blohm (2010). Något som litteraturen upplyser är att värden även bör vara kapabel till att 

förmedla en känsla till gästen så att den känner sig välkommen, vilket är nog så komplicerat 

(Högskolan på Åland, 2014). Hanefors (2010) beskriver vikten av att vara välkomnande, 

generös och öppen men det är även viktigt som värd att kunna visa gästfrihet och omsorg till 

gästen. Gunnarsson och Blohm (2010) förklarar att personen i fråga även har en tydlig 

öppenhet och blottar inget av sin personlighet för gästen, vilket även det är ett tydligt 

kännetecken hos en god värd. Författarna skriver också att en person som utövar värdskap kan 

kännetecknas av att den uttrycker sig med hjälp av händerna genom att gestikulera, sträcka 

fram och öppna.  

1.2.4 Värdskap skapar värde, relationer och lönsamhet 

Ett möte innehållande service mellan receptionspersonal och gäst anses ha avgörande 

betydelse för företagets framgång skriver Corvellec och Lindqvist (2005). Som värd ska är det 

viktigt att förstå att så fort man är på arbetet i sin uniform så har man inte bara ansvar för sig 

själv utan allt som sägs eller utförs har påverkan på företaget (Gunnarsson & Blohm, 2010). 
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Det är viktigt att gästen inte bara blir nöjd utan mycket nöjd för att de ska vara villiga till att 

bli lojala och göra återupprepande köp skriver Grönroos (2008). Det är även dessa gäster som 

kommer att sprida positiv word-of-mouth
2
 till sin omgivning och blir således gratis 

marknadsförare för företaget. Gunnarsson och Blohm (2010) skriver även dem att det är 

viktigt att förstå att gästen fungerar som marknadsförare även när den har tagit del av 

företagets tjänster samt utvecklar dessa genom att ge feedback. Författarna vill med detta 

påpeka att ett gott värdskap därmed påverkar många faktorer som i sin tur kan bidra till bättre 

lönsamhet.  

Corvellec och Lindqvist (2005) menar att lojala gäster är viktiga för framgång och en viktig 

part för att skapa långsiktiga relationer är receptionspersonalen samt deras hanterande av den 

sociala interaktionen med gästen. Grönroos (2008) menar att det alltid finns möjlighet för 

företag som levererar tjänster att alltid utveckla kundrelationer. Författaren förklarar att det 

går att utläsa ett samband som är positivt mellan tillfredställelse hos gästen och deras vilja att 

göra upprepande köp och fortsätta ha en relation till företaget. Storbacka och Lehtinen (2000) 

skriver att där det uppstår relationer som dessa så är kompetensen hos leverantören, i det här 

fallet värden, en viktig faktor för gästens värdeskapande. Det en gäst baserar värde på är den 

service som uppkommer vid förbrukning av en tjänst (Grönroos, 2008). Författaren skriver att 

värdet skapas under hela relationsförloppet av gästen och i interaktion med företaget och 

värdet uppstår först när gästen själv använder tjänsten. Företag måste därför stödja denna 

förbrukningsprocess under hela relationsförloppet. 

En gästs förväntningar är avgörande för hur gästen skall uppleva kvaliteten på tjänsten 

(Grönroos, 2008). Det är därför viktigt för företagen menar författaren, att inte lova mer än de  

kan leverera ut till gästen. Den här typen av strategi kan därmed bidra till överraskningar för 

gästen, vilket i sin tur är ett effektivt sätt att skapa lojalitet och upprepande köp (Grönroos, 

2008).  Det finns dock en viss problematik i att mäta kvaliteten på förväntningar inom 

tjänsteföretag då det ofta enbart är mätbart i en viss mån, exempelvis om rummet är städat när 

gästerna ska checka in eller inte (Corvellec & Lindqvist, 2005). 

Lönsamhet och relationer har en stark koppling till varandra, olönsamma relationer är ofta 

komplicerade och långdragna samt innefattar mycket kontakt som varken skapar värde för 

gästen eller företaget (Storbacka & Lehtinen, 2000). Att försöka konkurrera med ett lågt pris 

                                                           
2
 Gästernas tillvägagångssätt som används för att sprida sin åsikt vidare till andra 
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håller inte i längden utan Grönroos (2008) menar att företagen bör satsa på att vårda 

relationerna till gästerna istället. Författaren skriver även att det är mer lönsamt att försöka 

behålla de befintliga gästerna än att försöka skaffa nya. Storbacka och Lehtinen (2000) skriver 

att relationslönsamhet bygger på lönsamheten inom en viss tidperiod inom en specifik 

relation. Det inte bara är relationsstyrka som påverkar intäkterna utan det finns flera faktorer 

så som: relationslängd, värde samt tillfredställelse (Grönroos, 2008). Författaren menar att 

faktorerna bara påvisar vad som bör tas i beaktande och att det egentligen krävs en 

beräkningsmodell för att ge exakta resultat. Storbacka och Lehtinen (2000) förklarar att när 

aktiviteterna samt kostnaderna för dessa har identifierats kan relationskostnaden uppskattas. 

Det är alltså lättare att bestämma lönsamheten hos en relation om det finns kännedom om 

aktiviteterna och dess kostnader, det är dock svårt att få fram detaljerade uppgifter om dessa 

(Storbacka & Lehtinen, 2000).  

De faktorer som påverkar vinsten per lojalitetsgäst är: anskaffningskostnader, intäktsökningar, 

kostnadsbesparingar, referenser och prispålägg (Grönroos, 2008). Författaren belyser dock ett 

problemområde då intäkter och kostnader oftast redovisas efter produkter och inte kunderna i 

sig, vilket medför att företagen inte innehar de siffror som krävs för att kunna göra tillräckligt 

detaljerade redovisningar. Grönroos (2008) förklarar dock att det har visat sig att intäkterna 

ökar i takt med kundlojaliteten. Corvellec och Lindqvist (2005) skriver även dem att det är 

svårt att mäta tjänster då dessa värderas utifrån ”kundupplevd tjänstekvalitet”, det menas att 

kunden eller gästen gör kvalitetsbedömningen utifrån personliga värderingar. Många är 

medvetna om att vinsten är lika med intäkter minus kostnader men det som inte går att 

redogöra lika självklart är hur och av vad intäkter och kostnader påverkas (Grönroos, 2008). 

Författaren menar att det som är avgörande för denna vinstekvation är extern- och intern 

effektivitet. Extern effektivitet kan förklaras som det som gästerna upplever verksamheten 

och dess tjänster medans intern effektivitet är hur effektivt verksamheten arbetar med 

produktiviteten. Att mäta dessa två faktorer är inte bara tidsödande och kostsamt utan även en 

komplicerad process för verksamheten skriver Grönroos (2008). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att identifiera de faktorer som är bidragande till ett gott värdskap.  

För att uppfylla syftet med uppsatsen används dessa frågeställningar:  

Vad skiljer värdskap och service åt?  
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Kan värdskap generera högre intäkter? 

Kan ledningen påverka värdskapet som verksamheten förmedlar? 

 

2. Metod och material 

I detta avsnitt kommer metod- och materialval samt analysering och bearbetning att 

behandlas.  

2.1 Metod- och materialval 

Metoden som valdes för att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar var kvalitativa 

intervjuer. Innan intervjuerna ägde rum så informerades de kommande informanterna om 

undersökningens syfte och betydelsen av deras medverkan, allt för att uppsatsförfattaren 

skulle hålla en tydlig etisk ståndpunkt i undersökningen. Uppsatsförfattaren utgick sedan från 

ett genomarbetat intervjuschema med tydliga teman som skulle beröras och denna metod 

menar Bryman (2011) bidrar till att informanterna får frihet att utforma svaren. Författaren 

menar även att det finns möjlighet att ställda följdfrågor som anknyter till det informanten 

tidigare sagt och detta kallas för semistrukturerade intervjuer.  

De frågorna som fanns med i intervjuschemat hade låg grad av strukturering vilket gjorde att 

informanterna inte kunde svara ja eller nej, utan var tvungna att utveckla sina svar (Patel & 

Davidsson, 2011).  Samtliga intervjuer skedde på informanternas vardera arbetsplats i 

lättsammare miljöer och detta gjordes medvetet och delvis för att de skulle känna sig 

avslappnade i en miljö som hade anknytning till uppsatsämnet. Patel och Davidsson (2011) 

skriver att intervjuer som sker öga mot öga gör det tydligare för den som intervjuar att förstå 

vad den intervjuade tycker då det går att urskilja med hjälp av ansiktsutryck och kroppsspråk. 

Intervjuerna spelades in med de intervjuades tillstånd och en fördel med det är att svaren blir 

exakta och ingenting utelämnas menar Patel och Davidsson (2011). Det finns många fördelar 

med inspelningar, de kan exempelvis granskas flera gånger menar Bryman (2011) samt 

avlyssna hur informanterna svarar och inte bara vad de svarar. Informanterna och respektive 

hotell blev även upplysta om att de skulle bli anonyma i uppsatsen, de kommer därför att 

tilldelas fiktiva namn för att kunna skydda deras integritet.  
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Informant 1 är en man som har 14 års erfarenhet från branschen och är hotellchef. Han 

kommer att nämnas med det fiktiva namnet Erik i denna uppsats. Informant 2 är en kvinna 

som även hon har 14 års erfarenhet från branschen och hennes titel är receptionschef. Hon 

tilldelas namnet Maria. Informant 3 är en kvinna med 11 års erfarenhet från branschen och 

hon är receptionschef. Hon kommer vidare att benämnas som Gunilla. Informant 4, kommer 

att benämnas som Elin, är en kvinna med 15 års erfarenhet från branschen och hon är VD på 

hotellet.  

2.2 Urval 

Uppsatsens undersökning baseras på fyra stycken kvalitativa intervjuer där informanterna 

besitter chefspositioner på kedjehotell i Örebro län. Bryman (2011) beskriver detta som ett 

målinriktat urval där informanterna är strategiskt framtagna för att kunna ge relevanta svar på 

de intervjufrågorna som har formulerats utifrån deras positioner. Kedjehotell valdes medvetet 

ut för att det ofta förekommer en organisatorisk hierarki där vissa innehar mer makt än andra, 

vilket kan tänkas viktigt då det ställdes frågor kring rekrytering och arbete inom ledningen. 

De valdes även för att dessa hotell kan tänkas använda sig av internutbildningar inom 

organisationen, vilket ansågs som viktigt för syftet.  

2.3 Dataanalys och bearbetning 

När intervjuerna var genomförda så avlyssnades dem för att sedan skrivas ner till textmassa, 

detta är ett vanligt arbetssätt vid kvalitativ bearbetning skriver Patel och Davidsson (2011). 

Då intervjuerna inte genomfördes samma dag analyserades dem efter genomförandet då 

informationen fortfarande var färsk. Det här synsättet kan härledas till en förenkling av 

grounded theory där insamling av data sker parallellt med analyseringen under 

forskningsprocessen (Bryman, 2011). Ett viktigt steg som sedan gjordes var kodningen av 

data som samlats in och analyserats. Uppsatsförfattaren använde sig av öppen kodning, vilket 

innebär att det insamlade materialet studeras och jämförs för att sedan mynna ut i kategorier 

(Bryman, 2011). Det kom att bli grunden för hur resultatet skulle byggas upp och hur det 

skulle bearbetas.  

2.4 Etiska överväganden för studiens genomförande 

För att ägna sig åt svensk forskning måste vissa etiska grunder beaktas och forskaren ska 

bland annat informera de kommande informanterna om syftet med uppsatsen samt att det är 

frivilligt deltagande skriver Bryman (2011). Detta efterföljdes och uppsatsförfattaren skickade 

ut ett informationsblad innan intervjuerna ägde rum för att klargöra informanternas 
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medverkan. Det är även viktigt att personuppgifterna som samlas in endast används för 

forskningsändamålet och att forskaren värnar om informanternas integritet (Bryman, 2011). I 

denna undersökning har uppsatsförfattaren noggrant informerat de deltagande informanterna 

om deras medverkan, rättigheter och undersökningens syfte. Patel och Davidsson (2011) 

skriver även att det är viktigt att värna om de deltagandes integritet och att deras svar är 

konfidentiella, vilket betyder att de är anonyma i uppsatsen men författaren är medveten om 

vilka personerna är. Detta har tagits i beaktande och därför kommer informanterna att tilldelas 

fiktiva namn så att de är oigenkännliga. 

3. Resultat 

I följande avsnitt kommer studiens resultat baserat på intervjuerna att redovisas.  

3.1 Värdskap och service 

Alla informanterna var eniga om att värdskap är ett stort begrepp som inte går att beskriva 

med ett eller några få ord. Både Erik och Gunilla sa snabbt att värdskap är ett ord som är 

svårdefinierat, men däremot kunde alla informanter ändå ge egna tolkningar på begreppet 

efter all erfarenhet från branschen. Informanterna var även ense om att värdskap innefattar 

något slags bemötande mellan en värd och minst en gäst, varav Gunilla beskrev vikten av att 

kunna se alla gäster som en grupp och inte bara enskilda individer vid bemötandet. Maria 

förklarade att värdskap är socialt och handlar om att kunna möta gästerna på ett respektfullt 

vis. Erik beskrev värdskap som en helhet av gästens upplevelse, allt ifrån bemötandet till att 

ge en positiv upplevelse. Han menar att värdskap är att kunna möta gästens förväntningar, 

vilket även Gunilla pointerade.  

Alla de kvinnliga informanterna nämnde omhändertagande i någon form: Maria sa att 

värdskap för henne var omfamnande och att kunna ta emot gäster med öppna armar, Gunilla 

betonade att värdskap är att ta hand om gästerna och Elin förklarade att värdskap handlar om 

att ge gästerna omtanke och få dem att känna sig välkomna, bekväma och trygga under 

vistelsen. Att miljön är betydelsefullt för värdskap menade även Gunilla när hon sa att det är 

hotellets ansvar att det är en bra miljö för gästerna.  

Elin tyckte att begreppet värdskap ligger nära till hands med ordet service och det tyckte även 

Gunilla som menade att det bara finns en viss skillnad mellan begreppen men att de i stort sett 

har samma betydelse. Erik däremot tycker att det finns en skillnad och han menar att värdskap 

sträcker sig över ett större område och att det inte bara handlar det enskilda hotellet utan är ett 



14 
 

destinationsarbete. Maria var inne på samma spår och sa att hotellet bör samarbeta med 

destinationen för att försöka utveckla ett längre samarbete med gästerna, vilket hon menar är 

värdskap. Även Elin bekräftade att värdskap är ett större begrepp än service och kan inkludera 

en hel destination. Hon säger att ”service för mig är mer som att komma med en kaffekopp”, 

vilket även Maria håller med om genom att påpeka att service är att tillgodose gästernas 

behov på plats. Erik betonar även han att service sker när gästerna är på plats på hotellet.  

3.2 Kravet på en värd  

För att kunna utföra värdskap så krävs en hel del av de som ska agera värdar på hotellet, 

informanterna gav många exempel på de krav som de ställer på en värd. Maria och Gunilla 

svarade båda två att det är viktigt att vara serviceinriktad och trevlig som värd. Erik tycker 

däremot att en värd ska vara påhittig och våga ta initiativ till att fatta egna beslut. Detta 

styrker även Gunilla som sa att värden måste ha fingertoppkänsla för att kunna fatta snabba, 

egna beslut, vilket ofta behövs exempelvis i receptionen. Att vara stresstålig är något som 

Maria betonar som viktigt vid dessa beslutstaganden. Andra egenskaper som dök upp var: 

omtänksam, hjälpsam och att få gästerna att känna sig välkomna genom att snabbt 

uppmärksamma dem.  

För att kunna utfärda värdskap så tror Gunilla att det är viktigt att värden har en egen 

personlighet då hon anser att värdskap måste utövas på ett personligt sätt för att vara äkta. 

Hon menar att det lätt genomskådas om det är äkta eller inte och sa även att det kan gå att lära 

in men tror att det måste komma spontant, och att få det spontant och äkta är komplicerat. 

Maria däremot håller inte med utan hon tror att en person som utövar ett gott värdskap har det 

inom sig och att det inte går att lära in utan att genomskådas. Hon betonar att personligheten 

är det viktigaste för att kunna utföra ett gott värdskap, vilket hon även tittar på när hon ska 

rekrytera. Gunilla tycker också att personligheten är viktigt, men för att den nyanställda ska 

kunna samarbeta med övriga anställda och på så vis kunna utfärda ett gott värdskap 

tillsammans. Även Erik rekryterar personal efter deras attityd och han prioriterar inte 

utbildning i första hand utan han vill att alla som arbetar på hotellet ska ha ögon för gästerna. 

Han pointerar dock att om personen har rätt attityd så kommer den troligtvis att vilja utbilda 

sig eller bli tränad på hotellet för att kunna utfärda ett bättre arbete. Elin däremot sticker ut 

gentemot de övriga informanterna och säger att både rätt attityd och kunskap krävs för att 

kunna leverera ett gott värdskap.   
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3.3 Krav på ledningen  

För att de anställda skall kunna leverera ett gott värdskap så ställer företagen vissa krav, men 

det är trots allt upp till ledningen att ge de anställda de verktygen dem behöver för att kunna 

utfärda det förväntade värdskapet. Maria sa att hon tycker att det är viktigt att de anställda får 

feedback, för att veta om dem gör något bra eller måste utvecklas. Hon säger även att hennes 

hotell kontinuerligt jobbar med att ha utvärderingar med de anställda. Erik instämmer och 

menar att det är viktigt att ledningen ser till varje enskild individ och på hans hotell så finns 

individuella utbildningsprogram för respektive anställda. Det är inte alltid så stora skillnader 

men det är ändå skräddarsytt utifrån vad personen i fråga behöver utveckla.  

Gunilla tycker att ledningen måste ge de anställda själförtroende, för att på så vis känna att 

dem har fulla befogenheter till att ta egna beslut och att dessa stöttas till fullo. En annan viktig 

del för att ett hotell ska lyckas leverera värdskap nämner Erik, är att det finns tydligt uppsatta 

mål. Han menar att om inte de anställda vet vad de har för förväntningar på sig så är det svårt 

för dem att jobba. Erik tror på en tydlig strategi som kan kommunicera ut till all personal, 

även de extraanställda men framför allt ordinarie personal som ska kunna leverera detta. Elin 

tycker även hon att ledningen bör se till att de anställda vet vad hotellet står för och vad de 

jobbar mot. Hon tycker även att ledningen ska kommunicera ut till de anställda att de får ägna 

den tid de själv känner att de behöver för att kunna bemöta gästerna på ett så bra sätt som 

möjligt.  

Uppsatsförfattaren valde att fråga informanterna om internutbildning på hotellet då det kunde 

tänkas finnas ett samband för att förmedla gott värdskap. Eftersom alla informanterna arbetar 

på kedjehotell så sker en hel del av internutbildning på uppdrag från kedjan men vissa skapar 

även egna utbildningar utefter vad som behövs utvecklas på det enskilda hotellet. Gunilla 

berättar att utöver en del säkerhetsutbildningar så får de nyanställda gå med en erfaren 

anställd tills dem blir självgående. Hon säger att den här typen av upplärande är viktigt för att 

den anställda ska kunna leverera den servicenivån som hotellet vill försöka hålla. Maria 

förklarar att de inte sker så mycket utbildning på hotellet men ibland så har de utbyte med 

andra hotell inom kedjan och träffas och utbyter idéer under lättare former. Hon menar att 

dem lär av varandra. Elins hotell arbetar mycket mer med utbildningar, både på kedjenivån 

men även på hotellnivån med bland annat stresshanterings- och trygghetskurser. Hon är den 

enda som exemplifierar att utbildas i värdskap och hon säger att det är svårt att ge utbildning i 

värdskap. Hon förklarar att det inte spelar någon roll om det ges utbildning i värdskap för de 

anställda måste vara mottagliga och ha det i sig för att kunna ta in det.   
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3.4 Lönsamhet genom nöjda gäster  

Alla informanter betonade vikten av nöjda gäster och de påpekade på ett eller annat sätt att 

värdskapet har en stor betydande roll för detta. Gunilla gav ett exempel och sa att ett hotell 

kan ha lite lägre standard men ändå värderas högt av gästerna om värdskapet är utmärkt. Hon 

menar att mjukvaran har störst betydelse på hur nöjd gästen kommer att bli. Elin tror till och 

med att värdskapet har större betydelse än själva servicen, även fast de går hand i hand med 

varandra. Att värdskapet är en nyckelfaktor är inget som Erik heller betvivlar och han betonar 

vikten i att vara goda värdar och verkligen leverera när mötet mellan gäst och värd sker på 

plats. Även Maria nämner hur stor vikt mötet och det första intrycket har. Hon förklarar att 

om inte hotellet tar tillvara på det ögonblicket så är det svårt att upprätta det senare. Den här 

informationen har hotellet fått fram genom bland annat gästenkäter som är ett användbart 

verktyg när det kommer till förbättringar på hotellet.  

I och med att samtliga informanter arbetar på kedjehotell så hade de alla erfarenhet av 

lojalitetsprogram och dess innebörd. Som namnet säger så handlar det om att knyta an sig 

gäster som är lojala menar samtliga informanter. De är överrens om att det sker ett utbyte och 

att de lojala gästerna blir erbjudna förmåner, vilket Elin förklarar är ett viktigt verktyg för att 

skapa relationer och knyta band till gästerna. Både Erik och Maria talar om att gästen och 

kedjan ska lära känna varandra bättre och Maria pointerar att gästen skall känna sig som 

hemma oavsett vilket hotell inom kedjan dem bor på.  

Att värdskap är ett långsiktigt tänk är alla informanter ense om och Elin beskriver det som 

värdskap och service, där gästen känner att den blir bemött, får rätt information och väl 

omhändertagen, dit återvänder den. Hon menar att detta genererar i ökade intäkterna och 

gästerna blir mer villiga att spendera pengar. Även Erik betonar att värdskap är en av de 

största faktorerna till ökad lönsamhet och att de nöjda gästerna spenderar mer än de 

missnöjda. Gunilla bekräftar även hon detta genom att säga att nöja gäster ofta återkommer 

och spenderar mer, inte bara på hotellet utan även i staden och på aktiviteter runt omkring i 

länet. Maria diskuterar också kring att hela länet påverkas positivt av gott värdskap och 

återkommande gäster, vilket gynnar handeln och näringslivet.  

4. Resultatdiskussion 

Följande avsnitt kommer att analysera och jämföra resultatet gentemot den tidigare 

presenterade teoretiska bakgrunden.  
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4.1 Värdskapets definition och skillnad gentemot service 

Värdskap visade sig vara ett stort begrepp som är svårt att förklara med endast få ord enligt 

informanterna. Hanefors (2010) samt Melissen (2012) förklarade att det fortfarande resoneras 

kring vad det egentligen står för. Detta kan ha gjort att alla informanterna varierade kraftigt i 

sina svar och att dem tappade en tydlighet i sina svar angående värdskap. Informanten Erik 

beskrev värdskap som en helhetsbild som även ska genomsyra hela verksamheten. För att 

värdskapet som återfinns i företaget ska kunna förmedlas ut till gästerna så måste hela 

verksamheten involveras skriver Högskolan på Åland (2014). Samtliga informanter var 

överrens om att värdskap involverar ett bemötande mellan en värd och en gäst, vilket även 

Storbacka och Lehtinen (2000) samt Lashley och Morrison (2000) bekräftade när de skrev att 

värdskap kräver interaktion och utbyte. Informanten Maria betonade även hon att värdskap är 

ett socialt utbyte där man bör respektera varandra.   

För Maria är värdskap att ta emot gästerna med öppna armar och dela med sig av sig själv, 

vilket även Lashley och Morrison (2000) betonar genom att skriva att värdskap ofta handlar 

om öppenhet, generositet samt välkomnande. Elin hade liknande tankar kring värdskap och 

hon förklarade att gästerna måste ges omtanke och få dem att känna sig trygga under 

vistelsen. Dessa påståenden kan kopplas samman till det Storbacka och Lehtinen (2000) skrev 

om att värdskap kan vara en relation mellan gäst och värd som innefattar utbyten av kunskap 

och känslor. Det kan även sammankopplas med de fem dimensionerna: välkomnande, 

generositet, gästfrihet, omsorg och öppenhet, som Hanefors (2010) nämner är grunden till 

värdskap. Enligt Högskolan på Åland (2014) så är målet med värdskap att överträffa gästens 

förväntningar för att få den att återvända, vilket även framkom i intervjuerna med Erik och 

Gunilla. För att kunna överträffa gästernas förväntningar så krävs det medvetenhet om deras 

personliga behov, vilket kan vara allt ifrån sociala behov till funktionella behov (Zeithaml et 

al, 2006). Det var däremot ingen av informanterna som behandlade detta påstående, vilket kan 

tänkas märkligt då dem har många års erfarenhet och bör ha analyserat detta.  

Det har genom informanterna framkommit att det finns vissa skillnader mellan värdskap och 

service, vilket även litteraturen bekräftar. Informanterna är däremot ännu mer oense gällande 

detta än definitionen av värdskap. Elin och Gunilla tycker inte att det är så stor skillnad 

mellan värdskap och service, samtidigt som Erik och Maria har uppmärksammat skillnader. 

Enligt Corvellec och Lindqvist (2005) så är service ett mänskligt möte och som tidsmässigt är 

kort. Det kan antas att det är det här som informanterna menar när de förklarar att service sker 
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på plats, öga mot öga och att värdskap kan sträcka sig från det att gästen är i kontakt med 

hotellet första gången till det att vistelsen är över.  

4.2 Den goda värden och dess ledning  

För att kunna leverera det värdskapet som gästerna förväntar sig så krävs en hel del av 

värdarna. Efter genomgång av litteraturen och bearbetning av intervjuerna så 

uppmärksammades vissa likheter men även en hel del skillnader i vad en värd bör inneha för 

egenskaper och kunskaper. Värdskapet (2010) menar att en av de viktigaste egenskaperna för 

att förmedla värdskap är kunskap. Storbacka och Lehtinen (2000) förklarar att det är viktigt 

att kunna identifiera de kompetenser som krävs av en värd, vilket även Hanefors (2010) 

bekräftar. Det visar sig däremot att majoriteten av informanterna inte rekryterar efter 

utbildning utan efter personlighet och attityd, då det anses viktigare. Det kan tänkas bero på 

det Corvellec och Lindqvist (2005) skriver om att det även finns vissa egenskaper som ger 

goda förutsättningar för att leverera värdskap och att vissa av dessa finns med inombords 

sedan barnsben. Författarna betonar även att vissa går att förbättra genom utbildning och 

träning. Informanten Maria menar däremot att det genomskådas om ett beteende är inlärt och 

blir därmed falskt, vilket är avgörande varför hon rekryterar efter personlighet och inte 

utbildning. Gunilla är däremot kluven och håller med Marias resonemang om äkthet samtidigt 

som hon tror att det kan gå att lära in hur värdskap skall förmedlas.  

Gunnarsson och Blohm (2010) pointerar hur viktigt det är som värd att våga ta egna initiativ 

och fatta viktiga beslut på egen hand. För att bemöta gästernas önskemål så händer det att 

värden måste våga tänja på företagets gränser, menar författarna. Det här har informanten 

Gunilla uppmärksammat och hon tycker att ledningen ska ge de anställda friheten att våga 

fatta egna beslut, vilket också kräver att värden har fingertoppskänsla. Bristfällig planering 

och strukturering inom verksamheten om hur värdskap skall förmedlas kan förhindra gott 

värdskap menar Grönroos (2008). Eriks teori är densamma och han betonar vikten av tydliga 

mål och strategier inom verksamheten för att alla anställda skall kunna leverera värdskap. 

Gunnarsson och Blohm (2010) skriver även att en viktig egenskap för att vara en god värd är 

omtänksamhet, vilket ofta bidrar till ökad gästnöjdhet. Även informanterna nämner 

omtänksamhet som en egenskap men även stresstålig och hjälpsam. Hanefors (2010) 

beskriver att en värd måste vara välkomnande, generös och öppen men även kunna visa 

gästfrihet och omsorg gentemot gästen. Värdskap handlar även om att dela med sig och ge en 

bit av sin personlighet men även kunskap menar Gunnarsson och Blohm (2010). Det här 



19 
 

diskuterar även Storbacka och Lehtinen (2000) som förklarar att verksamheterna måste 

reflektera över hur de skall överföra sin kompetens till gästen så att det genererar i ett upplevt 

värde.  

Det är inte bara marknadsföring som visar verksamhetens ansikte utåt, utan även de anställda 

som uppträder som värdar. Det är då viktigt att dem förstår att de dem säger och gör när de 

arbetar har påverkan på verksamheten (Gunnarsson & Blohm, 2010). För att kunna förbättras 

och utvecklas som värdar så jobbar alla informanterna med någon grad av utbildning. Gunilla 

nämner att nyanställda blir upplärda av medarbetare innan de är självgående och detta görs för 

att hon vill att de anställda skall kunna hålla den nivån på service som hotellet vill hålla. Det 

som däremot inte litteraturen tar upp men informanten Elin har uppmärksammat är att det är 

svårt att utbilda i värdskap. Hon menar att mottagaren av informationen måste vara mottaglig 

och redan ha värdskap inom sig för att kunna tillgodose sig utbildningen.  

4.3 Faktorer för ökad lönsamhet 

Kompetensen hos värdarna är en viktig faktor för att skapa relationer och för gästens 

värdeskapande menar Storbacka och Lehtinen (2000). Av intervjuerna framkom det att 

värdskap har en betydande roll och genererar i nöjda gäster, vilket är en viktig bidragande 

faktor för ökad lönsamhet. Grönroos (2008) skriver att gästens värde baseras på servicen som 

levereras vid mötet, vilket även informanten Gunilla bekräftar då hon anser att det hon kallar 

för mjukvaran är viktigare än hotellets standard. Även Erik betonar vikten av ett gott värdskap 

när möte mellan gäst och värd sker på plats. Det kan tänkas vara det här som Grönroos (2008) 

menar är sanningens ögonblick, det tillfälle som värden har chans att imponera på gästen och 

visa upp verksamhetens kvalitet. Informanten Maria nämner också mötet som en betydande 

faktor för gästnöjdheten och hon har genom hotellets gästenkäter förstått hur stor betydelse 

mötet har. Gunnarsson och Blohm (2010) styrker detta genom att skriva att det är gästerna 

som utvecklar företagets tjänster genom feedback, vilket bidrar till välutvecklade tjänster som 

efterfrågas.  

Lojalitetsprogram används idag främst inom kedjehotell, vilket samtliga informanter 

bekräftade. Det är däremot möjligt för samtliga hotell att arbeta med relationsskapande då 

tjänster innefattar möten, vilket i sin tur kan bidra till relationer (Grönroos, 2008). 

Lojalitetsgäster är en bidragande faktor till framgång och dessa bör omhändertas för att på så 

vis skapa långsiktiga relationer menar Corvellec och Lindqvist (2005), vilket är betydligt mer 

lönsamt än att skaffa ny gäster (Grönroos, 2008). För att knyta an till gästerna måste de känna 
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att det sker ett utbyte och gästerna förväntar sig även förmåner, informerar Elin om. Hon 

förklarar att lojalitetsprogram är ett viktigt verktyg för att långsiktigt öka intäkterna. Det 

styrker även Grönroos (2008) samt Storbacka och Lehtinen (2000) som menar att relationer 

och lönsamhet kan kopplas samman och att det är i samband med det som intäkterna ökar. 

Samtliga informanter är överrens om att långvarit värdskap och relationer är lönsamt och 

bidrar till nöjda gäster som i sin tur kan bidra till ökad lönsamhet. Dem är tämligen bestämda 

kring diskussionen, vilket kan anses underligt då Grönroos (2008) betonar att detta är 

svårredovisat i och med mätningen och bedömningen av tjänsternas kvalitet.  

4.4 Metod- och materialdiskussion  

Kommande avsnitt kommer att diskutera planeringen, utformandet och genomförandet av den 

valda metoden och materialet.  

4.4.1 Metod- och materialval 

Kvalitativa intervjuer valdes då värdskap ansågs vara svårt att redovisa rättvist genom 

exempelvis kvantitativa enkäter. Begreppet värdskap visade sig vara svårdefinierat så det kan 

tänkas att enkäter hade redovisat ett tunnare resultat då dessa oftast består av fasta 

svarsalternativ, vilket inte hade varit nog djupt i den här undersökningen. Intervjuschemat 

(bilaga 3) hjälpte både uppsatsförfattaren samt informanterna att hålla sig kring de tänkta 

temana trots att möjligheten fanns att ställa andra frågor. Att använda sig av låg grad av 

strukturering på intervjufrågorna gjorde att svaren utvecklades, vilket Patel och Davidsson 

(2011) nämnde.   

Intervjuerna skedde som sagt på informanternas arbetsplatser för att de skulle känna sig 

avslappnade, vilket de även gjorde men det finns alltid risk för stress när själva arbetsplatsen 

väljs som intervjumiljö. Informanterna fick ett informationsblad utskickat i förväg för att vara 

beredda på vilka ämnen som skulle beröras. De fick däremot inte tillgång till intervjuschemat 

för att på så vis undvika att de skulle tänka ut ett svar då uppsatsförfattaren ville ha spontana 

svar som var deras egna. Det var även betydelsefullt att möta informanterna då det kändes 

mer personligt än en telefonintervju samt att det Patel och Davidsson (2011) skrev om 

ansiktsuttryck och kroppsspråk bekräftades. Det enda negativa med den här typen av 

intervjuer var att det var svårt att övertyga tänkbara informanter att delta. Detta kan bero på att 

dem upplevde det jobbigt att boka ett möte, trots den korta tid som intervjun tog. Det kan 

därför vara tänkbart att telefonintervjuer skulle bidragit till fler deltagare.  
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Inspelningen av intervjuerna var givande då inget av materialet gick förlorat utan allt 

råmaterial blev med och kunde granskas flera gånger om så behövdes. Detta bidrog till ett mer 

trovärdigt resultat.  

4.4.2 Urvalets betydelse 

För att nå teoretisk mättnad som Bryman (2011) beskriver är när det insamlade materialet inte 

får fram ny eller relevant data för ett tema eller en kategori så hade fler intervjuer varit 

uppskattat. Det är svårt att förklara varför inte fler ville delta men en tanke kan vara att dem 

ansåg att deras deltagande inte var väsentligt för uppsatsen. Trots det låga antalet deltagare så 

insamlades mycket material, vilket Bryman (2011) skriver är vanligt vid intervjuer. Ett 

målinriktat urval var viktigt då syftet samt frågeställningarna krävde informanter med lång 

erfarenhet från branschen. En enkät skulle inte besvarats på ett nog pålitligt sätt då det är en 

omfattande process att hitta de informanter som anses ha rätt befogenheter för detta.  

För att uppnå jämställdhet så ansågs det viktigt att både män och kvinnor var representerade 

men även för att dessa kan ha skilda synsätt, vilket uppenbarades om så i ringa mängd. 

Uppsatsförfattarens tankar kring kedjehotell och dess ledning visade sig även det vara viktigt 

för att få svar på frågorna som berörde detta.  

4.4.3 Dataanalys och bearbetning 

Trots att intervjuerna var relativt korta så framfördes mycket viktig information vilket även 

Bryman (2011) styrker. Författaren betonar även att bearbetningen av dessa är en 

tidskrävande process, vilket även uppmärksammades. Patel och Davidsson (2011) styrker 

analyseringen av data som genomfördes allteftersom intervjuerna hade fullföljts. Författarna 

menar att ju längre tid i efterhand som intervjuerna analyseras desto svårare är det att få en 

livaktig relation till sitt material. Jämförelse av material genom kodning var även det något 

som var tidskrävande men som ansågs vara det mest lämpliga för den här typen av kvalitativ 

metod. Det blev sedan grunden för hur resultatet skulle struktureras i form av kategorier, som 

även kan kallas för teman enligt Bryman (2011).  

4.5 Forskningsetiskt utfall och diskussion 

Under hela genomförandet av undersökningen upprätthöll uppsatsförfattaren ett 

forskningsetiskt tänk. Bryman (2011) nämner fyra principer för svensk forskning och dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa 

beaktades och innan intervjuerna genomfördes så skickades det ut ett informationsblad till 

informanterna där uppsatsens syfte samt deras medverkan klargjordes. Även intervjuerna 
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inleddes med att uppmärksamma informanterna ännu en gång om detta, vilket är ett måste då 

dem kan ha glömt informationen skriver Patel och Davidsson (2011). Intervjuerna 

genomfördes samt spelades in med informanternas godkännande och samtycke.  

Uppsatsförfattaren har även värnat om informanternas integritet och belyst dem om att de 

kommer att vara anonyma och att deras personuppgifter skyddas så att dem inte kan spåras, 

vilket Bryman (2011) menar är viktigt för en forskningsetisk ståndpunkt.   

4.6 Slutsatser 

Det finns många likheter mellan service och värdskap men det har även uppmärksammats 

vissa skillnader. Båda kräver interaktion mellan två parter men service är tidsmässigt sett 

under en kortare period än värdskap. Värdskap innefattar även utbyten av känslor, kunskap 

samt handlingar. Ett gott värdskap skapar värde för gästerna som i sin tur kan leda till att de 

blir lojalitetsgäster genom att upprätthålla en stark relation till dem. Detta ökar oftast 

intäkterna och bidrar med nöjda gäster, vilket anses vara en viktig faktor för överlevnad. Det 

har identifierats att värden som ska förmedla värdskap spelar en mycket viktig roll och den 

kräver vissa egenskaper samt kunskap. Även hur verksamheters ledning uppträder har stor 

inverkan på värdskapet och de måste leda sina anställda och ge dem de verktyg de behöver för 

att kunna leverera ett gott värdskap.  

4.7 Praktisk användning och vidare forskning 

Det har framkommit att begreppet värdskap fortfarande uppfattas som svårt att fastställa och 

många saknar relevant kunskap om vad och hur det påverkar verksamheten. Den här 

uppsatsen skulle kunna ge ledare inom hospitalitybranschen en insikt i ämnet, vilka faktorer 

som påverkar det och hur viktigt det faktiskt är för framgång. Faktorerna som har berörts är 

endast de som ansågs viktigast och det finns troligtvis fler som skulle kunna forskas fram. Då 

det råder brister och luckor i ämnet värdskap överlag så är det aktuellt för vidare forskning. 

En mer omfattande undersökning om vad värdskap har för betydelse samt ett verktyg för hur 

det kan räknas ut skulle vara betydelsefullt för branschen.  
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värdskap på restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, tillhörande Örebro Universitet. Jag 

avslutar nu min sista termin genom att skriva ett examensarbete med en föreställning att 

kunna utveckla hospitalitybranschen och dess tankesätt, men vill även uppmärksamma vidare 

utveckling och framtida forskning inom ämnet.  

Syftet med uppsatsen är att identifiera de faktorer som är nyckeln till ett lönsamt värdskap. 

Jag skulle uppskatta om jag kunde få intervjua Dig kring begreppet värdskap och ert arbete 

kring detta. Frågorna kommer även att behandla uppsättning av personalstyrkan och 

relationsskapande med gästerna. Din erfarenhet och kunskap skulle vara mycket användbar 

för mitt examensarbete så jag hoppas därför att Du ser positivt på min förfrågan.  

Tack på förhand!  
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Bilaga 3 – Intervjuschema 
 

 

 

Värdskap 

 Hur skulle du definiera ordet 

värdskap? 

 Vad anser du är skillnaden 

mellan värdskap och service?  

 Vad anser du värdskapet har 

för betydelse för nöjda gäster? 

 
 

 

 

 

Personalen 

 Vilka egenskaper tycker du 

att en värd ska ha? 

 Vad tycker du är viktigast att 

titta på vid rekrytering av 

personal? 

 Vilken av de nämnda 

egenskaperna tror du är 

viktigast för att kunna 

leverera ett gott värdskap? 

 
 

 

Ledningen 

 Vilka verktyg behöver 

ledningen ge personalen för 

att de ska kunna leverera ett 

gott värdskap? 

 Hur ser interutbildningen av 

personal ut på hotellet i 

dagsläget?  

 
 

 

Lönsamhet 

 Om ni använder er av 

lojalitetsprogram, i så fall till 

vilket syfte?  

 Hur tror du att värdskap kan 

bidra till ökad lönsamhet? 

 
 


