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Sammanfattning  
 

Inledning: Som servicegivare i Sverige kommer vi att möta människor från hela världen 

vilkas värderingssystem skiljer sig från vårt. 

 

Syfte: Syftet är att identifiera det svenska kommersiella värdskapets hörnstenar med den 

övergripande frågeställningen hur det kan användas som konkurrensmedel. 

 

Metod/material: Datan har samlats in med hjälp av åtta semistrukturerade intervjuer. 

Samtliga respondenter arbetar med aktiviteter som kan sorteras in under begreppet värdskap. 

 

Resultat: I resultatet presenteras fem värdeord som karaktäriserar svenskt värdskap; distans, 

återhållsamhet, jämställdhet, professionalitet och effektivitet. Resultatmodellen visar också de 

sätt på vilka dessa värden uttrycks. 

 

Slutsats: Resultatet kan utgöra en grund för anpassning av det utövade värdskapet och i och 

med det utgöra ett konkurrensmedel såtillvida att det stärker den funktionella kvaliteten i 

tjänsteerbjudandet. Det kan också användas som en grund för en konceptualisering av det 

svenska värdskapet. 

 

Nyckelord: Värdskap, kultur, värdskapsmodell, värderingssystem 
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Introduktion 

Ingen människa är en ö. I alla fall inte om man får tro 1600-talspoeten John Donne (1991). 

Enligt World Values Survey (hädanefter förkortat WVS) skulle detta dock kunna sägas om 

landet Sverige. WVS (2015) är ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt där olika kulturers 

värderingssystem studeras och kartläggs. I en kulturkarta från 2015 (se figur 1) har nära 100 

länder kartlagts utifrån vissa parametrar. 

 

Figur 1. Kulturkarta från World Values Survey (2015). 

I den sekulär-rationella/traditionella axeln mäts faktorer såsom hur stark roll religionen spelar 

i landet, människors auktoritetstro och inställning till traditionella familjevärderingar. I den 

självuttryckande axeln mäts människors inställning till etniska och sexuella minoriteter, 

jämlikhet mellan könen och politiskt engagemang. Sverige placerar sig högst upp på båda 

axlarna och blir något av en extrem i sammanhanget, en udda fågel i periferin. 

 

Enligt Tillväxtverkets (2016) statistik för turismåret 2015 är Kina och Indien de 

utlandsmarknader som ökar snabbast i Sverige, två länder som placerar sig långt ifrån Sverige 

men också varandra på kulturkartan. Som servicegivare i Sverige kommer vi att möta 

människor från andra platser på kulturkartan vilkas värderingssystem ligger långt ifrån vårt. 

Således blir det värdefullt för servicegivaren verksam i Sverige att förstå att man, även om 

man inte är en ö, i alla fall är lite speciell. 
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Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Studien är relevant för ämnet Måltidskunskap och Värdskap därför att den syftar till att belysa 

hur vi, i en kommersiell värdskapssituation, agerar i en viss värdskapskultur och att 

tillhandahålla en medvetenhet om hur den ser ut. Att identifiera kärnelementen i ett svenskt 

kommersiellt värdskap gör det möjligt att fastställa vad som är påverkbart och kan anpassas 

efter andra värdskapskulturer och, på så sätt, eventuellt generera företagsekonomiska fördelar. 

Medvetenhet om den egna värdskapskulturen lägger grunden för en anpassning av det 

utövade värdskapet, vilket skulle kunna ge produkten ett mervärde och möjliggöra 

användandet av värdskap som ett konkurrensmedel.  

 

Teoretisk bakgrund 

Våren 2015 gjorde vi, uppsatsens författare, en litteraturstudie som syftade till att identifiera 

eventuella fördelar med ett tvärkulturellt medvetet värdskap (Blomé & Sjölander, 2015). I 

studien användes fyra vetenskapliga artiklar som redogörs för här nedan. Mot bakgrund av 

dessa artiklar drogs slutsatsen att det finns flera fördelar kopplade till ett tvärkulturellt 

medvetet värdskap (ibid.). Dessa rör främst försäljning men också potentiellt lägre 

personalomsättning och därmed lägre kostnader för nyrekrytering. 

 

Impression management and the hospitality service encounter: cross-cultural differences  

Jogaratnam och Manzur (2006) har studerat hur människor, i en hotellsituation, uppfattar 

verbal och icke-verbal kommunikation från värden. Studien visar att samma beteenden tolkas 

och upplevs olika beroende på var gästen kommer ifrån. Det är i den icke-verbala 

kommunikationen, såsom fysisk beröring, ögonkontakt och leenden, den största skillnaden 

ligger. Studien exemplifierar skillnader i upplevelsen av denna genom att beskriva hur 

amerikanska gäster uppskattar fysisk beröring och hur gäster med asiatiskt ursprung 

uppskattar när restaurangpersonal intar en knästående position när de tar beställning. De 

respondenter i studien som förstod den icke-verbala kommunikationen som den var avsedd 

var mer benägna att sprida positiv word-of-mouth om företaget och gjorde mer sannolikt 

återköp.  
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Hospitality language as a professional skill 

Blue och Harun (2003) har studerat kommunikationen i servicemötet och identifierat ett 

hospitality language. Detta beskrivs som ett formellt och standardiserat språk och studien 

visar att utländska gäster känner sig mer välkomna när värden frångår det. Den visar också att 

värden är mindre benägen att frångå det regisserade språket när gästen har ett annat 

modersmål.  

 

Commercial hospitality in restaurants and tourist accommodation:  

Perspectives from international consumer experience in Scotland 

Tengs (2011) studie identifierar fem kärnelement i kommersiellt värdskap. I dessa ingår 

öppenhet inför andra kulturer vilket kopplas ihop med kundnöjdhet och återköp. Studien 

redogör för kulturellt betingade skillnader i förväntningar på och upplevelsen av servicemöten 

och visar att utländska gäster värdesätter att bli behandlade som andra gäster.  

 

The effect of intercultural sensitivity on employee performance in cross-cultural service 

encounters. 

Sizoo, Plank, Iskat och Jerie (2005) har i sin studie jämfört frontpersonalens öppenhet och 

tolerans inför andra kulturer med deras merförsäljning. Man har också studerat hur de 

samspelar med sina kollegor. Resultatet visar att det finns en koppling mellan öppenhet inför 

och förståelse för främmande kulturer och högre försäljning som beror på förbättrad service. 

De respondenter i studien med högre öppenhet för främmande kulturer är också mer tillfreds 

med sitt arbete och har en mer välfungerande interaktion med sina kollegor. 

 

 

Värdskap; försök till definition 

Gunnarsson och Blohm (2008) hävdar att värdskap är en konst; konsten att få folk att känna 

sig välkomna. De beskriver hur värdskap utgörs av tjänande, helhet, dialog, ansvar, 

omtänksamhet och kunskap (Gunnarsson & Blohm, 2008, s. 35), vilket skulle kunna 

översättas med att man som värd förstår den roll man spelar för gästens helhetsupplevelse, att 

man har förmågan att vara ödmjuk inför och flexibel i rollen och kan läsa av människor och 

situationer samt anpassa sig därefter. De beskriver också hur värdskap kräver frihet att vara 

personlig i mötet och att göra sig mänsklig med gästen (Gunnarsson & Blohm, 2008). I ett 

kommersiellt sammanhang innebär det att värdskapet också måste finnas på en organisatorisk 
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nivå och att ledarskapet är sådant att det skapar en tillåtande miljö som ger personalen 

utrymme att, i kontakt med gästen, plocka fram det personliga värdskapet (ibid.).  

 

 I Värdskap inom turism och resande (Hanefors, 2010) ges en liknande definition av 

värdskap. Här förklaras det som ett förhållningssätt som handlar om hur man bemöter andra 

människor (Hanefors, 2010, s. 27). Författaren beskriver hur värdskap förutsätter förmågan att 

läsa av människor, bemöta gästen utifrån dennes perspektiv och hur värden måste ha 

självinsikt och vara kulturellt medveten (Hanefors, 2010, s. 28). Ett gott värdskap är alltså ett 

värdskap som börjar hos värden men utgår från gästen och förutsätter förståelse för den egna 

värdskapskulturen och insikt om varför man utövar värdskap som man gör (ibid.). Ett 

liknande resonemang förs av Gunnarsson och Blohm (2008) när de beskriver hur skillnaden 

mellan service och värdskap ligger i reflektion. Hanefors (2010) betonar också vikten av att 

som värd visa vem man är i mötet med gästen och att våga släppa fram sin personlighet. I ett 

försök att beskriva den ideala värden identifierar Hanefors (2010, s. 29) fem önskvärda 

personlighetsdrag; välkomnande, generositet, gästfrihet, omsorg och öppenhet. Essensen av 

dessa fem dimensioner är att värdskapet kräver en värd som vågar bjuda på sig själv, är lyhörd 

inför andra, accepterande och villig att göra en uppoffring för gästen. Precis som Gunnarsson 

och Blohm (2008) gör Hanefors (2010) en koppling mellan värdskap och organisationens 

kultur, värderingar och ledarskap. Hon gör det i och med att beskriva service recovery (2010), 

vilket innebär att företaget vänder en för gästen dålig upplevelse till en positiv. Att göra detta 

kräver att värden ges utrymme och mandat av företaget att agera i mötet med en missnöjd 

gäst. 

 

Värdskapsdomäner 

Conrad Lashley (2000) delar in värdskap i tre fristående men också överlappande områden 

eller sfärer; den privata, den sociala/kulturella och den kommersiella. Den sociala domänen 

utgör en kulturell kontext och tillhandahåller ett försök till en förklarande bild av varför 

värdskap ser ut och uppfattas som det gör (ibid.). Den ger ett historiskt perspektiv på värdskap 

och hur det har värderats och uppfattats. Det man kan utläsa av det Lashley (2000) beskriver 

är att uppfattningen har grundat sig i rådande samtida normer och värderingar som färgats av 

ett samspel mellan religion, politik och ekonomi, vilka varit föränderliga och beroende av tid 

och plats.  
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Hanefors (2010) ger en historisk tillbakablick med en definition av värdskap från 1980-talet. 

Denna handlar i princip uteslutande om påtagliga värden såsom mat och husrum och att 

motsvara de grundläggande behoven för de […] som inte befinner sig hemma (Hanefors, 

2010, s. 28). Det mindre konkreta och de mer arbiträra mjuka värdena gör sig synliga i 1990-

talets definition av värdskap (Hanefors, 2010). De präglas av tanken om goda relationer med 

gäster, generositet och vänlighet. Hon beskriver vidare hur mötet hamnar i blickfång först 

under 00-talet och hur definitionen av värdskap istället handlar om att möta gäster utan 

baktanke (ibid.). Lashley (2000) behandlar också ämnet motiv i sin beskrivning av 

värdskapets privata sfär. Den privata sfären avser värdskap i hemmiljö, när vi som 

privatpersoner bjuder in människor till våra hem, och det individuella värdskapet vi utövar- 

vår egen värdskapskultur (Lashley, 2000). Han beskriver hur gott värdskap förutsätter att 

värden har ett genuint intresse i att tillgodose sina gästers behov men också hur det att öppna 

dörren till det privata också tillhandahåller möjligheten att bygga och underhålla relationer till 

andra människor (ibid.). Värdskap i den privata sfären bidrar till att forma vår syn på 

värdskap. Det är här vi gör vår första kontakt med en värdskapssituation, lär oss vad som är 

normalt i en sådan och hur det sociala samspelet ska gå till. Vi får en referensram som vi tar 

med oss in i den kommersiella sfären. 

 

I den kommersiella sfären utövas värdskap mot monetär ersättning eller med en baktanke om 

ekonomisk vinning (Lashley, 2000). Syftet att med värdskapet bygga relationer finns även i 

den kommersiella sfären men handlar här snarare om att bygga relationer med kunder; 

befintliga, potentiella och förhoppningsvis lojala sådana (ibid). Det Lashelys (2000) tre sfärer 

har gemensamt är just relationsbyggandet. Värdskap har, av en eller flera anledningar, alltid 

handlat om att bygga och underhålla mellanmänskliga relationer. Den tanken genomsyrar i 

någon utsträckning också resonemangen som förs av Hanefors (2010), Gunnarsson och 

Blohm (2008).  

 

Lashleys (2000) sfärer illustrerar och synliggör också svårigheten i att fastställa någon slags 

övergripande, allmängiltig definition av värdskap som ett begrepp eftersom de tillhandahåller 

helt olika förutsättningar. I den privata sfären kan värden sägas vara den som sätter villkoren 

medan gästen förväntas vara relativt medgörlig. Värden har möjlighet att välja sina gäster och 

det finns sannolikt en relation mellan värd och gäst sedan tidigare. I den kommersiella sfären 

är förutsättningarna de motsatta.  
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Värdskap i servicemötet 

För sin avhandling, Servicemötets praktik, har Anette Svingstedt (2012) undersökt mötet och 

interaktionen mellan människor i en tingsrätt, på ett äldreboende och i en hotellreception. Hon 

har utgått från de olika verksamheternas styrdokument med regler och riktlinjer för 

personalen och studerat hur dessa efterföljs i praktiken. Fokus ligger på verbal och icke-verbal 

kommunikation samt hur man använder sig av rummet och fysiska artefakter i servicemötet 

(Svingstedt, 2012). Utmärkande för servicemötet i hotellreceptionen är det korta, 

standardiserade språket som tidvis inte ens är kompletta meningar (ibid.). Personalen 

använder inte personliga tilltal, använder inte gästens namn och undviker fysisk kontakt i 

form av t.ex ett handslag (ibid.). Det enkla, informella och standardiserade ska, enligt 

Svingstedt (2012), signalera att personalen är lätt att närma sig och att det är gästen som har 

övertaget i mötet. Detta kan jämföras med språket i tingsrätten som är formellt och relativt 

avancerat och snarare syftar till att skapa distans och en känsla av exklusion. Svingstedt 

(2012) konstaterar också att det enkla språket i hotellreceptionen fyller funktionen att det är 

effektivt och möjliggör snabb hantering av rutinmässigt arbete, såsom incheck och utcheck. 

När receptionspersonalen småpratar med gästen är det ofta sådant som rör hotellets faciliteter 

eller gästens vistelse i övrigt (ibid.). De använder också rösten, röstläge och språkmelodi, för 

att kommunicera att de är glada att hjälpa till och har gästens intressen i åtanke. En av 

respondenterna i studien beskriver en röst som inte är för stressad, inte för lättsam eller för 

intim som den ideala hotellrösten. De använder också blicken för att visa intresse för gästen 

och uppmärksamma eller bekräfta att de ser denne och uppger att man ska le med ögonen 

(Svingstedt, 2012). De beskriver också att de upplever en konflikt mellan det faktum att de 

behöver ha ögonkontakt med gästen under servicemötet samtidigt som de administrativa 

arbetet i hotellreceptionen kräver uppmärksamhet och att blicken istället måste fokusera på 

datorskärmar, kortläsare och andra fysiska artefakter. På det undersökta hotellet ska 

personalen, enligt de regler och riktlinjer som finns, bära en förvisso enhetlig men mindre 

formell klädsel men denna frångås i praktiken och personalen väljer ofta att bära kavaj 

eftersom de tycker att det ser mer professionellt ut och är mer lämpligt när man ska 

representera hotellet (Svingstedt, 2012). 

Per Echeverri (1999) har, för sin avhandling, Servicemötets kommunikation, undersökt ett 

servicemöte i svensk kollektivtrafik i syfte att ge en mer djupgående bild av dess 

beståndsdelar. Interaktionen mellan chaufför och resenär videofilmades varefter resenärerna 

intervjuades vid två separata tillfällen (ibid.). Vid det första tillfället ombads respondenten 
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återge servicemötet ur minnet. Vid det andra tillfället visades de videomaterialet och ombads 

reflektera över och diskutera hur de upplevde mötet med chauffören (ibid.). Echeverri (1999) 

identifierade på så sätt sex olika bemötandetyper- fyra informella och två formella. Av dessa 

var de fyra informella; hurtfriskhet, återkopplande, tillmötesgående och skämtande, de mest 

uppskattade (Echeverri, 1999, s. 133). Studien visade att resenärerna uppskattar när 

chauffören småpratar, skojar, skrattar och går ifrån det förväntade, formella beteendet 

förutsatt att det också varvas med ett mer formellt beteende. Ett ständigt extrovert beteende 

upplevs påklistrat och oäkta (Echeverri, 1999). Självironi och självdistans hos chauffören 

uppskattas, likaså när denne tänker högt och berättar vad han eller hon gör under 

serviceprocessen. Det kroppsspråk som uppskattas mest är det tillvända där chauffören visar 

att denne är uppmärksam på gästen, t.ex genom att vända hela kroppen mot resenären, ta 

ögonkontakt och le (ibid.). Resenärerna uppskattar ett aktivt kroppsspråk, att chauffören visar 

med kroppen att denne har för avsikt att agera och när kroppsspråket gör det möjligt för 

gästen att följa med i chaufförens tankebana. Resultatet av Echeverris (1999) studie visar att 

det personliga mötet uppskattas och värderas högre av gäster än ett standardiserat sådant.  

 

Echeverri (1999) redogör också för ett kognitionspsykologiskt perspektiv på värdskapet. Här 

beskriver han hur människor kan ha olika uppfattning om vad som är normalt i en 

värdskapssituation, vad den bör innehålla och hur beteenden uppfattas och tolkas olika 

beroende på våra olika värderingssystem (ibid.). Han beskriver också hur servicemötet skiljer 

sig från andra typer av interaktion människor emellan såtillvida att det, i ett servicemöte, finns 

en bakomliggande tanke om ett ekonomiskt utbyte vilket innebär att det finns satta regler och 

roller som inte förekommer i andra sammanhang (ibid). Det finns alltså en diskrepans mellan 

Hanefors (2010) resonemang och de resonemang som förs av Lashley (2000) och Echeverris 

(1999) när det gäller på vilka premisser värdskap kan utövas. Hanefors (2010) menar att 

värdskap måste utövas utan baktanke vilket mer eller mindre utesluter att värdskap kan utövas 

i en kommersiell miljö. 

 

Värdskap som del av tjänsteerbjudandet 

Karaktäristiskt för en tjänst är att den är en interaktiv process (Grönroos, 2008). Det är en 

samling aktiviteter i vilka företagets resurser, mänskliga eller materiella, samverkar med 

gästen (ibid.). I den kommersiella sfären är servicemötet en del av det totala 

tjänsteerbjudandet (Grönroos, 2008). Här ingår flera och kortare servicemöten, små 
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värdskapssituationer som kan förstås som värdeskapande processer.  

 

Hur gästen eller kunden upplever den totala kvaliteten på tjänsteerbjudandet (se figur 2) är 

beroende av dennes förväntningar, vilka påverkas av t.ex marknadskommunikation och PR 

men också word-of-mouth och de värderingar gästen har (Grönroos, 2008). Den upplevda 

kvaliteten är också beroende av erfarenheten av det som faktiskt levereras när det levereras 

(ibid.). Här finns ytterligare två dimensioner- en teknisk och en funktionell. Den tekniska 

kvaliteten av tjänsten avser det gästen eller kunden faktiskt erhåller i och med att de köper 

tjänsten (ibid.). Det är vad som levereras. Den funktionella kvaliteten avser hur tjänsten 

levereras (ibid.) och det är här, i den funktionella kvalitetsdimensionen, företaget kan skapa 

konkurrensfördelar som är svårare för konkurrenten att kopiera (Grönroos, 2008).

 

Figur 2. Total upplevd kvalitet (Grönroos, 2008. s. 85). 

 

Uppfattningen om vad som är normalt i en värdskapssituation grundar sig i våra 

värderingssystem (Echeverri, 1999). Värden behöver således vara medveten om att det finns 

en subjektivitet i upplevelsen eftersom gästen, som inte nödvändigtvis tolkar servicemötet 

utifrån samma kulturella referensram som värden, är medproducent i den (Grönroos, 2008). 

Om premissen är att gästen är medproducent i upplevelsen följer det också av nödvändighet 

att värden bör ha ett flexibelt förhållningssätt och ersätta de beståndsdelar i den egna 

värdskapskulturen som inte lämpar sig inom andra kulturer. I ett kommersiellt sammanhang 

har värden ett rent monetärt incitament för detta eftersom det inte är orimligt att ett av gästen 
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uppfattat värde skulle innebära repeat business. Det förutsätter emellertid en nivå av 

medvetenhet om vilka referensramar gästen har och vad gästen förväntar sig som kan 

argumenteras vara orimlig eftersom kultur också finns på mikronivå. En anpassning 

förutsätter dock också medvetenhet om den egna värdskapskulturen, förståelse för de egna 

värderingssystemen, hur man utövar värdskap och varför man utövar det som man gör. Att 

konkretisera det egna värdskapets beståndsdelar är en förutsättning för värden att kunna 

anpassa värdskapet om en anpassning är monetärt fördelaktig. Att värden söker förståelse för 

sin egen värdskapskultur innebär att denne också söker förståelse för andra. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att identifiera det svenska kommersiella värdskapets hörnstenar. 

 

Frågeställning:  

- Hur kan detta användas som konkurrensmedel?  

 
 

Material och metod 
 

I följande avsnitt presenteras hur insamling och analys av empiriska data har gått till.  

 

Metod 

För att belysa ämnet värdskap genomfördes åtta semi-strukturerade intervjuer. Valet av metod 

grundade sig i att ämnets komplexa karaktär kräver ett mer djuplodande material än vad till 

exempel strukturerade enkäter kan tillhandahålla (Patel & Davidson, 2011). 

Semistrukturerade intervjuer ger respondenten möjlighet att brodera ut sina svar och reflektera 

mer ingående varför de kan anses vara bättre lämpade i sammanhanget (Kaijser & Öhlander, 

2011). 

 

Material 

I detta avsnitt redogörs för val av litteratur och material som har använts i undersökningen. 
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Litteraturgenomgång och databassökning 

Till den teoretiska bakgrunden användes i huvudsak vetenskapliga artiklar och avhandlingar. 

Eftersom forskningsämnet värdskap är förhållandevis ungt är mängden publicerat 

forskningsmaterial litet, vilket föranledde att ett mindre antal källor som inte är vetenskapligt 

granskade användes. Majoriteten av de författare som användes är dock eller har varit 

verksamma som forskare. För litteratursökningarna användes databaserna Emerald Insight, 

Science Direct och Summon. Hospitality och cultural är exempel på sökord som använts, se 

bilaga 3 för utförlig beskrivning av sökningarna. 

 

Analysskiss 

Den teoretiska bakgrunden utgjorde underlag för en analysskiss (bilaga 1) enligt Widerbergs 

modell (2002, s. 69). Analysskissen kartlade de olika teman som berördes i avsnittet Teoretisk 

bakgrund och låg sedan till grund för intervjuguiden. 

 

Intervjuguide och temakarta 

Intervjuguiden bestod av en temakarta och två scenarion respondenterna reflekterade kring.  

Temakartan utformades efter innehållet i de två avhandlingarna av Echeverri (1999) och 

Svingstedt (2012) som behandlas i avsnittet Teoretisk bakgrund.  

 

Teknik 

I arbetet har en diktafon, en smartphone, två persondatorer samt en kaffebryggare använts. 

 

Urval och rekrytering 

De respondenter som valdes ut arbetar, på ett eller annat sätt, med aktiviteter som kan sorteras 

in under begreppet värdskap, ett strategiskt urval enligt Alvehus (2013) definition. Urvalet 

motiverades av att de hade en större förståelse för ämnet än gemene man och därmed en 

potentiellt större möjlighet att reflektera över det på ett relevant sätt (ibid.). Könsfördelning 

bland respondenterna var jämn och samtliga var mellan 30 och 65 år. Bland respondenterna 

fanns en restaurangchef verksam vid en stjärnkrog, flera framgångsrika egenföretagare inom 

hotell- och restaurangbranschen, en respondent med arbetsledande position i receptionen på 

ett högklassigt hotell samt forskare, lektorer och adjunkter vid universitet. 
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Ett inklusionskriterium var också att respondenterna skulle tala svenska obehindrat. Detta för 

att underlätta kommunikation, tolkning och förståelse respondent och intervjuare emellan 

(Patel & Davidson, 2011). 

 

Rekryteringen gjordes genom bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) där samtliga respondenter 

hittades i vårt kontaktnät och därmed kunde kontaktas personligen. Totalt kontaktades 19 

personer varav åtta tackade ja. Av resterande tillfrågade avböjde majoriteten medan svar 

uteblev från en. De som tackade ja till att delta fick ta del av ett informationsblad om 

undersökningen. Se avsnittet Etisk planering för studiens genomförande och 

informationsbladet i sin helhet i bilaga 5.  

 

Pilotstudier  

Totalt utfördes två pilotstudier. Den första syftade till att finna en optimal intervjuteknik, 

vilken utformades parallellt med att intervjun genomfördes. Av resultatet konstruerades en 

intervjuguide (bilaga 2). Den andra pilotstudien syftade till att kontrollera och finslipa hela 

processen. De testpersoner som deltog i pilotstudien uppfyllde samma kriterier som de 

respondenter som valts ut att delta i den faktiska studien. 

 

 

Genomförande 

Tre av intervjuerna genomfördes via telefon och resterande fem genom ett fysiskt möte. 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon (vid telefonintervjuerna användes 

högtalarfunktion) samt mobiltelefon för att minska risken att material går förlorat som följd av 

teknikhaveri (Ahrne & Svensson (red.), 2011). Intervjuerna tidsbegränsades till 30 minuter 

vardera för att göra det transkriberade materialet hanterbart (Patel & Davidson, 2011).  

 

Respondenterna fick inte ta del av intervjuguiden i förväg. Detta för att svaren skulle bli 

spontana och minska risken för att respondenterna anpassade svaren efter förmodade 

förväntningar. Respondenterna ombads inledningsvis berätta om sitt ideala servicemöte i en 

hotellreception i en stor svensk stad, en så kallad mini-tour (Hedin, 1996, s. 7). På så sätt 

skapades ett samtal om värdskap i Sverige. I de fall respondenterna inte själva berörde de 

teman som identifierades i temakartan och som avsågs undersökas ställdes följdfrågor. I 
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övrigt fick respondenten tala fritt. Respondenten gavs också ett givet scenario som kan uppstå 

i ett servicemöte och fick växla från ett gästperspektiv till ett värdperspektiv. 

 

 

Bearbetning och analys av materialet 

Allt material lyssnades igenom och de delar som ansågs relevanta för syftet transkriberades 

manuellt. Det som inte ansågs direkt relevant för syftet valdes bort. Därefter gjordes en analys 

av det transkriberade materialet (se bilaga 4).  

 

För att hitta mönster i intervjuerna markerades, i en första genomgång, meningar som ansågs 

intressanta och som sedermera kortades ner till kondenserade citat, se tabell 1. Detta följer en 

procedur som presenteras av Graneheim och Lundman (2004) i en artikel där de applicerat 

metoden på forskning om sjukvård. De kondenserade citaten kodades sedan för att lättare 

kunna grupperas i teman.  

 

Tabell 1: Exempel ur analystabell. 

Meningar Kondenserade citat Koder Tema 

Och jag blir 

VANSINNIG när det 

kliver in någon och säger 

”ni” till mig. 

Inte ok att säga ni Statusskillnad inte ok Jämställdhet 

 

 

Etisk planering för studiens genomförande 

För att skydda respondenternas integritet gjordes deltagandet i studien anonymt. Efter att 

intervjuerna transkriberats gavs samtliga respondenter fingerade namn och kön med hjälp av 

en slumpgenerator. All information som på något sätt skulle kunna identifiera personer eller 

företag raderades eller ersattes med fingerade namn.  

 

Inför intervjuerna fick samtliga deltagare ta del av ett informationsblad om undersökningen 

(se bilaga 5). Där informeras de om bakgrund och syfte med studien på nytt samt 

informerades om att deltagandet var frivilligt. Deras anonymitet poängterades, 

användningsområdet för resultatet redogjordes och de blev erbjudna att ta del av resultatet 

efter publikation. På detta sätt uppfylldes de fyra etiska regler som vetenskapsrådet tagit fram 



17 

 

för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet och samtyckeskravet (Patel & Davidson, 2011). 

 

 

Resultat 
 

Nedan presenteras en modell över de teman som framkommit efter analys av intervjuerna. 

Därefter presenteras en förklaring och exemplifiering av samtliga teman med hjälp av utdrag 

från intervjuerna.  

 

Figur 3. Modell över de fem teman som framkommit samt de koder som ledde fram till dessa. 

 
 

Det svenska värdskapet

Distans
Fysiskt avståndsskapande

Inte för privata samtalsämnen
Inte handslag
Undvika namn

Professionalitet
Stolt kroppshållning

Inte privat
Korrekt men avslappnat kroppsspråk

Ren och välvårdad personal

Effektivitet

God simultanförmåga
Snabb service
Arbetsposition

Receptionsdisken har signalvärde 
Lätt att identifiera personal

Återhållsamhet
Återhållsam med det personliga,

Diskret icke-verbal kommunikation
Försiktig/restriktiv humor

Jämställdhet

Möte mellan två jämställda individer
Tilltala med "Ni" eller efternamn inte 

OK
Blandar helst inte in chefen vid 

konflikter
Tala i jag-form minskar statusskillnad
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Distans 

Respondenterna beskriver hur de föredrar att värden undviker för privata samtalsämnen. De 

flesta uppger att de gärna småpratar med värden men då om saker som rör deras vistelse på 

hotellet eller kallprat kring generella, neutrala ämnen.  

 

Nej, de vissa är ju bara att man talar om väder och vind kanske… så. Och det 

räcker ju… det är en trevlighet… det är en vänlighet.  

(Lottie, Intervju 1) 

 

Värden bör, enligt respondenterna, undvika direkta frågor om syftet med resan. Däremot får 

de gärna dela med sig av och ge personliga rekommendationer i det fall gästen själv ber om 

dem. 

 

När respondenterna beskriver sitt ideala möte med receptionisten utesluter majoriteten 

hälsning genom att ta i hand och annan fysisk kontakt, såsom kindkyssar eller kramar; 

 

Nej, det tror jag inte. Där är jag nog lite för svensk.  

(Hanna, Intervju 3) 

 

De uppger också att de gärna har ett visst fysiskt avstånd till värden och är positivt inställda 

till en receptionsdisk. Den fungerar som en naturlig avskiljare och markerar att det är en 

kommersiell värdskapssituation snarare än ett möte i en privat sfär.  

 

Om disken inte är där ger det mer känslan av att jag är hemma hos någon. Det 

är lite mer privat på något sätt. Det är inte alltid behagligt, tycker jag. Jag 

känner mig lite mer på undantag då, som att jag inte riktigt är där utan jag är 

där på nåder.  

(Einar, Intervju 6) 

 

Respondenterna vill generellt heller inte bli tilltalade med namn. De uppger att detta känns för 

intimt och att namn är något personligt som förutsätter en relation. 
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Ni vet, när man har kollat ”Nu kommer hon” liksom. ”Åh hej Agnes”, så finns 

 ingen relation där. Då blir det bara… då kan det bli fel. 

 (Agnes, Intervju 2) 

 

 

Professionalitet 

Respondenterna beskriver hur det är önskvärt att värden har en stolt kroppshållning, sträcker 

på sig och har ett återhållsamt kroppsspråk. Vad gäller personalens utseende föredrar 

respondenterna en mer traditionell, allmänt vedertagen uniform hos servicegivaren, såsom 

kavaj och/eller skjorta och uppsatt hår. Värdens framtoning bör framhäva dennes roll i 

sammanhanget och att han/hon representerar ett företag. De ser gärna att personalen håller en 

någorlunda formell nivå i samtalet som markerar att mötet sker i den kommersiella sfären, 

men vill inte att samtalet upplevs standardiserat utan har en personlig framtoning  

 

”Hej, jag pratar som en robot och det här är inlärt beteende […]” Det kanske 

behöver vara lite formellt, att man känner att det har någon slags inriktning 

[…] men när det väl är sagt att man får en känsla av att den här personen gör 

olika varje gång […] 

(Pelle, Intervju 7) 

 

Det är dock viktigt för respondenterna att samtalet inte går över gränsen till privat.  

 

 

Effektivitet 

Flera respondenter uppger att de uppskattar när värden interagerar med fysiska föremål på sin 

arbetsstation.   

 

 Jag förmodar att de har händerna på bänken, på arbetsplatsen eller skriver 

 någonting… Det är ju en form av arbetsposition de intagit […] 

 (Einar, Intervju 6) 

 

Samtliga respondenter tycker att det är essentiellt att servicen vid ankomst är snabb- att 

bokningen hittas och stämmer, att man snabbt får kontakt med värden och att in-checket, från 
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initieringsfas till det att man har sin nyckel, tar max fem minuter. Det är också viktigt för 

respondenterna att värden har god simultanförmåga och klarar av att hantera flera moment i 

processen samtidigt. 

 

 […] och då gäller det ju lite hur... hur flyhänt det är… hur simultan är personen 

 som checkar in dig? 

 (Lottie, Intervju 1) 

 

Personalen bör också, enligt respondenterna, vara lätt att identifiera för att man snabbt ska 

hitta rätt. Även receptionsdiskens vara fyller den funktionen. Den utgör en tydlig signal om 

var servicemötet ska äga rum och upplevs ge mer effektiv service.  

 

 Disken har något slags signalvärde, att det är den personen jag ska ta kontakt 

 med […]  

 (Einar, Intervju 6) 

 

Återhållsamhet  

Det fjärde temat som återfinns i innehållsanalysen, återhållsamhet, visar sig i form av det 

faktum av att värden förväntas vara restriktiv med det personliga eller privata, både i verbal 

och icke-verbal kommunikation. Respondenterna uppger att de föredrar de mer traditionella, 

och i en servicesituation förväntade, yttre attributen hos värden där personliga uttryck får stå 

tillbaka. De flesta önskar också att värden avstår från att använda gästens förnamn då detta 

upplevs för regisserat och onaturligt. Att värden använder förnamn känns påträngande och 

som något som inkräktar på det privata. Respondenterna önskar att värden är restriktiv med 

uttryck för en relation som inte finns.  

 

 […] annars blir det en försäljarvariant att man bara säger namnet fast man 

 egentligen inte har pratat med den här personen. Det tycker jag kan kännas lite

 sliskigt […] det känns väldigt inövat och inte naturligt […] 

 (Pelle, Intervju 7) 

 

 De känner inte mig, de vet inte vem jag är och namn är ändå någonting  

 personligt […] (Richard, Intervju 8) 
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Respondenterna i studien beskriver också ett finstämt, återhållsamt kroppsspråk hos värden. 

 

 Det är inte speciellt yvigt i den här situationen […] Nickande kanske. Någon  

 gest mot en dörr. 

 (Einar, Intervju 6) 

 

De uppger att det räcker med ganska små signaler för att man som gäst ska känna sig 

uppmärksammad och bekräftad. En blick eller det att ta ögonkontakt kan fungera både som 

hälsning och som en signal för tjänstvillighet utan att något behöver uttryckas verbalt. 

  

 […] får jag i alla fall en blick av någon som säger ”Ett ögonblick så kommer 

 vi och tar hand om dig”. 

 (Hanna, Intervju 3) 

 

Återhållsamhet finns också representerat i värdens användande av humor i servicemötet. 

Majoriteten av respondenterna anser att humor är ok och i vissa fall önskvärt. Däremot 

behöver humorn vara måttlig och sansad. 

 

 Jag skulle uppskatta en sådan klassisk grej som man kör med; ”Det är ifall ni  

 skulle slänga ut TV:n från rummet” […] det brukar gå hem […] Käck men inte  

 för mycket. Då blir man inte trovärdig. 

 (Pelle, Intervju 7) 

 

 

Jämställdhet 

Respondenterna i studien vill inte bli titulerade som Herr/Fru/Fröken eller med efternamn. 

Detta upplevs föråldrat, representativt för en svunnen tid och anses indikera en statusskillnad 

mellan interagerande parter. Av den anledningen föredrar respondenterna att det är förnamn 

som används, i det fall värden använder namn. 

  

 I Sverige skulle det kännas jättekonstigt. Att använda såhär… efternamn […] 

 jag skulle bli tokig om någon Ni:ade mig. (Gösta, Intervju 4) 
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I en situation där värden hanterar en upprörd gäst beskriver majoriteten av respondenterna hur 

de talar i jag-form snarare än vi-form. Detta för att markera att det inte finns en statusskillnad. 

 

 ”[…]Jag förstår att det här gör dig upprörd” […] för att han ska förstå att… 

 att det finns m… att det är människor det handlar om. 

 (Gösta, Intervju 4) 

 

Det är också önskvärt att slippa engagera en chef i ovan beskrivna situation. Respondenterna 

vill kunna lösa problemet som orsakat situationen på egen hand och när det uppstår. 

 

 […] det måste ju finnas höjd för att ta de besluten för man vill sällan behöva 

 blanda in chefer […] jag kan ju tänka mig att utländska gäster kanske är  

 snabbare om att ”talk to the manager” liksom. 

 (Gösta, Intervju 4) 

 

 […] där jag står idag med mig själv så skulle jag inte jobba på en plats där jag 

 inte kände att jag hade det stödet. 

 (Agnes, Intervju 2) 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet indikerar att ett gott värdskap i den kommersiella sfären, i Sverige, karaktäriseras 

av effektivitet, professionalitet, en viss distans mellan interagerande parter, jämställdhet och 

återhållsamhet. Dessa särdrag är inte nödvändigtvis unika för svensk värdskapskultur men kan 

förstås som värden som utmärker den och indikerar vad som anses värdefullt i en kommersiell 

värdskapssituation i Sverige. Stöd för dessa fem värden återfinns i både Svingstedts (2012) 

och Echeverris (1999) avhandlingar.  

 

I Svingstedts (2012) studie, där respondenterna är yrkesmänniskor och verksamma i en 

hotellreception, beskrivs ett servicemöte som utesluter fysisk kontakt och personliga tilltal. 

När respondenterna i studien småpratar med gäster handlar samtalet i regel om sådant som rör 

gästens vistelse på hotellet och de använder blicken som ett sätt att meddela gästen att denne 
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är sedd. Detta påträffas också i empirin för vår studie och kan sägas styrka värdena 

effektivitet, professionalitet, återhållsamhet och distans i den modell som presenteras i 

resultatet (se figur 3). Respondenterna i Svingstedts (2012) studie väljer också en mer formell 

framtoning i form av kavaj istället för den informella klädkod som företagets styrdokument 

fastställt, eftersom att de anser det viktigt att tydliggöra att de representerar ett företag samt att 

mötet med gästen därmed äger rum i den kommersiella sfären. Det att personalen, av den 

anledningen, väljer att frångå de riktlinjer företaget har gällande personalens yttre kan 

argumenteras ge ytterligare stöd åt professionalitet som värde presenterat i denna studie.  

Tre av resultatmodellens värdeord återfinns också i Echeverris (1999) studie. Respondenterna 

i hans Servicemötets praktik är resenärer i kollektivtrafiken vilket innebär att studien 

tillhandahåller ett kundperspektiv på servicemötet. De uppskattar när ett informellt beteende 

hos värden varvas med ett formellt (ibid.). De värdesätter också ett kroppsspråk hos värden 

som signalerar att denne har för avsikt att agera och att värden tar ögonkontakt, vilket ger stöd 

åt värdena professionalitet, effektivitet och återhållsamhet. 

 

Gunnarsson och Blohms (2008) definition av värdskap återspeglas till viss del i resultatet av 

denna studie. Tjänandet kan sägas återfinnas i resultatet såtillvida att respondenterna i studien 

helt enkelt förväntar sig det som en självklar del av en kommersiell värdskapssituation. 

Huruvida tjänandet ska ingå i ett servicemöte eller inte är en icke-fråga. Detsamma gäller 

ansvaret och kunskapen i Gunnarsson och Blohms (2008) definition. Dessa återfinns i vårt 

resultat i det att respondenterna tar för givet att värden förstår sin roll i sammanhanget, är 

bekant med procedurer och förfaranden och utövar sitt yrke på det sätt arbetsbeskrivningen 

gör gällande att de ska. Gunnarsson och Blohms (2008) definition av värdskap kan därför 

förstås som förutsättningar för, snarare än uttryck för eller en definition av, värdskap.  

 

Det finns implicerat i tidigare forskning (Lashley, 2000) och i empirin för denna studie att 

värdskap är att förmedla förtroende som kan ligga till grund för en relation. Vad värdskap 

syftar till är förmodligen något allmänmänskligt, något som inte är kulturellt betingat eller 

beroende av sammanhang i vilket värdskapet utövas.  Oavsett om det utövas med en baktanke 

om någon form av egenvinning eller med genuin omtanke utövas det till syvende sist med 

syfte att bygga en relation, affärsmässig eller privat, vilket förutsätter förtroende. De värden 

som presenteras i vår studie kan ses som det sätt på vilket förtroende förmedlas i svensk 

värdskapskultur. Det är också de värden som upplevs förtroendeskapande och de sätt på vilka 
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de förmedlas genom verbal och icke-verbal kommunikation. Eftersom vår uppfattning om vad 

som bör ingå i en värdskapssituation är kulturellt betingat (Echeverri, 1999; Jogaratnam & 

Manzur, 2006; Lashley, 2000; Teng, 2011) är det inte orimligt att anta att vad som upplevs 

förtroendeskapande ser annorlunda ut i andra värdskapskulturer. Det är emellertid inte heller 

orimligt att anta att de särdrag som presenteras här, som karaktäristiska för svensk 

värdskapskultur, också kan återfinnas i andra värdskapskulturer. Att värden förmedlar ett 

intryck av professionalitet och har ett effektivt arbetssätt skulle kunna förmodas vara 

uppskattat även av gäster med andra värderingssystem än det svenska eftersom servicemötet 

äger rum i den kommersiella sfären och därmed innebär någon form av affärstransaktion. 

Professionalitet och effektivitet signalerar kompetens och i förlängningen trygghet vilket kan 

förmodas vara attraktivt vid ett utbyte som involverar ekonomiska transaktioner oberoende av 

vilken kulturell referensram man har. Det intressanta ligger snarare i hur dessa värden 

uttrycks eftersom den största kulturellt betingade skillnaden ligger i tolkningen av icke-verbal 

kommunikation (Jogaratnam & Manzur, 2006). De ageranden som i resultatet kopplas till 

dessa värden, såsom ”stolt kroppshållning” och ”korrekt kroppsspråk”, förstås inte 

nödvändigtvis likadant i ett annat värderingssystem. På samma sätt signaleras värdena 

nödvändigtvis inte likadant.  

 

I Jogaratnam och Manzurs (2006) studie beskrivs hur respondenterna med asiatiskt ursprung 

värdesätter att servicegivaren i en matsalssituation intar en knästående position vid bordet. I 

en kultur där det är ett väntat och önskat beteende skulle jämställdhet kanske inte vara en 

framträdande värdering och det är förmodligen något som skulle göra en person med ett 

svenskt värderingssystem och svenska associationsbanor obekväm. För oss signalerar det 

underdånighet vilket rimmar illa med värdet jämställdhet. Därmed inte sagt att det är vad 

sändaren vill säga, vad intentionen är. Det skulle kunna vara ett uttryck för något som 

återfinns i vårt värderingssystem men som uttrycks annorlunda som ett resultat av andra 

associationsbanor. Amerikanerna i samma studie uppskattar i högre utsträckning fysisk 

kontakt med värden. Distansen som identifierats som en av det svenska värdskapets 

hörnstenar skulle, i en sådan värdskapskultur, kunna uppfattas som avståndstagande och 

distanserat i en negativ bemärkelse snarare än som ett sätt för värden att visa ett respektfullt 

avstånd och därmed förmedla förtroende. Resultatet av deras studie säger förvisso ingenting 

om svensk värdskapskultur i sig men det illustrerar varför både värden och uttryck bör ingå i 

en värdskapsmodell som syftar till att identifiera en värdskapskulturs hörnstenar. Man kan 
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förmoda att det att gå ner på knä är ”korrekt kroppsspråk” i den värdskapskultur där det 

agerandet är kutym. Det skulle också kunna vara ett uttryck för värdet jämställdhet för att 

man, i en måltidssituation, i asiatiska länder ofta sitter på knä direkt på golvet vid ett lågt 

bord. I princip skulle de värden som presenteras i resultatmodellen kunna vara något 

gemensamt för alla värdskapskulturer med skillnaden att uttrycken för dem ser olika ut. Det 

finns emellertid inte någon möjlighet att dra några slutsatser kring detta resonemang av den 

här studien.  

 

Man skulle kunna hävda att det i vissa fall är värdena som är typiska för det svenska 

värdskapet. I andra fall är det signalerna eller uttrycken. Värdena styr vad som förmedlas eller 

uttrycks och påverkar hur vi agerar i mötet med andra. Eftersom det är i uttrycken en 

eventuell justering eller anpassning ligger, i syfte att generera de företagsekonomiska fördelar 

som finns i och med en sådan, är de lika viktiga att vara medveten om.  Det blir därför 

relevant att försöka identifiera även uttrycken, hur värdena förmedlas, och inte bara 

övergripande ord, som de Gunnarsson och Blohm (2008) presenterar. 

 

Empirin ger inte underlag att dra några som helst slutsatser kring hur det svenska värdskapet 

skiljer sig från andra värdskapskulturer. Det är inte heller det som är syftet och det skulle 

kräva en oerhört omfattande undersökning. Med stöd i tidigare forskning där andra 

värdskapssituationer undersökts och resulterat i liknande värden ger empirin, trots att den är 

begränsad, en indikation om att det eventuellt finns något som är karaktäristiskt för svenskt 

värdskap. Som tidigare nämnts har det förmodligen likheter med andra, såsom värdena 

professionalitet och effektivitet, medan andra värden potentiellt är mer avvikande. Att 

jämställdhet återfinns i resultatet kan sägas vara mer eller mindre väntat eftersom Sverige är 

ett av världens mest jämställda länder (WVS, 2015) och jämställdhet är så pass väl förankrat i 

vår värdegrund. Av den anledning att Sverige är ett av världens mest jämställda länder skulle 

eventuellt också jämställdhet som representerat värde i modellen vara något mer säreget.  

 

Respondenterna i vår studie värderar sin privata sfär, sin comfort zone. Det går att utläsa att 

det anses värdefullt och förtroendeskapande att vara restriktiv med uttryck för en relation som 

inte finns, att visa respekt för andras integritet och personliga sfär. Mot bakgrund av att 

värdskap kan ses som att förmedla förtroende blir ett värde som återhållsamhet och distans en 

naturlig följd i svenskt värdskap. Om distans är värdefullt signalerar vi genom återhållsamhet, 
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gissningsvis, att vi inte vill tränga oss på och är sansade, självbehärskade individer. Andra, 

med andra värderingssystem och/eller associationsbanor, skulle kunna uppleva vårt restriktiva 

kroppsspråk och subtila gester som ointresse, som att vi är introverta och svåra att närma sig. 

Det går inte att utläsa av resultatet huruvida återhållsamhet är ett värde som svensk 

värdskapskultur delar med andra eller, om så är fallet, i vilken utsträckning. Men eftersom 

resultatet indikerar att vi, i svensk värdskapskultur, värdesätter och använder dessa små, 

subtila gester och finstämda kroppsspråk både i syfte att hälsa, bekräfta gäster och 

kommunicera tjänstvillighet är det kanske uttrycken i det här värdet som är mest relevanta och 

av intresse eftersom det att bekräfta gästen och att hälsa denne välkommen får sägas vara 

essentiellt i en värdskapssituation.  

 

Tidigare forskning indikerar att det finns företagsekonomiska fördelar med att anpassa det 

utövade värdskapet efter gästen och dennes kulturella bakgrund, något som förutsätter 

kunskap om den egna värdskapskulturen, de värden den vilar på och hur dessa värden 

uttrycks, vilket kan förstås som den självinsikt och kulturella medvetenhet Hanefors (2010) 

beskriver. Anpassningen utgör ett sätt att använda värdskap som konkurrensmedel och ge 

produkten ett mervärde i och med att servicemötet, de små värdskapssituationer eller 

värdeskapande processer som ingår i det totala tjänsteerbjudandet, förbättras. Genom 

anpassning höjs den funktionella kvaliteten med hjälp av värdskap. 

Kultur är emellertid något väldigt komplext och omfattande, varför en anpassning kan 

argumenteras vara orimlig. Det skulle möjligtvis kunna göras genom att värden bekantar sig 

med olika kulturers grundläggande värderingar, som är generella för större grupper. På så sätt 

skapar man förutsättningar för ett värdskap med allmänt god kvalitet. Däremot kan det sägas 

vara att tappa värdskapets fingertoppskänsla. Det skulle kunna liknas vid ett bulkvin- det 

fungerar för de flesta men saknar unicitet och typicitet. 

 

Ett annat sätt att använda värdskap, och specifikt det svenska värdskapet, som 

konkurrensmedel vore istället att ytterligare definiera det och framhäva det snarare än att 

anpassa det. Precis som det svenska köket, det svenska musikundret eller den svenska fikan är 

kända, etablerade begrepp för någonting som utmärker Sverige och svensk kultur har också 

det svenska värdskapet en potential att bli och användas som ett koncept, något att uppleva. 

Detta skulle dock innebära att vad det svenska värdskapet är behöver identifieras och 

specificeras i en mycket större omfattning än vad som gjorts i den här studien.  



27 

 

För ett specifikt företag skulle det inte innebära konkurrensfördelar gentemot andra företag i 

samma land eftersom det vore att konceptualisera värdskapet så att det i princip är en egen 

produkt. Däremot skulle det potentiellt kunna gynna svensk besöksnäring i stort. Även om ett 

konceptualiserat svenskt värdskap vore lätt att kopiera i andra länder vore det bara i Sverige 

man kunde få den genuina upplevelsen av det. Blott Sverige svenska krusbär har (Almquist, 

2013). 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

Metoden som använts för denna studie liknar den metod som använts av Teng (2011). 

Skillnaden ligger i att denna studie har färre respondenter och andra urvalskriterier än Tengs 

studie. Det faktum att det är en beprövad metod i en studie med syfte liknande vårt 

motiverade metodvalet för att det förväntades öka sannolikheten för ett trovärdigt resultat. 

Studien baseras på åtta semi-strukturerade intervjuer vilket är ett rimligt antal för ett arbete av 

den här omfattningen. Metodvalet syftade till att ge variation och bredd till materialet snarare 

än stor omfattning (Ahrne & Svensson (red.), 2011).  

 

Genomförande 

Intervjumetoden mini-tour (Hedin, 1996) fungerade bra som teknik för att få respondenterna 

att tala om stort och smått i servicemötet. Tillvägagångssättet innebar att respondenterna 

reflekterade fritt och gav spontana svar, såsom var avsett. En del av respondenterna hade dock 

svårt att med ord beskriva kroppsspråk på ett detaljerat, ingående sätt och använde ibland mer 

generella beskrivningar. Eftersom undersökare och respondenter delade samma 

värderingssystem förstod vi emellertid vad som åsyftades med dessa generella beskrivningar. 

Det är därför möjligt att tolkningar som gjorts har färgats av vår förförståelse. Av den 

anledning att respondenterna i vissa fall hade svårt att sätta ord på beskrivningar av icke-

verbal kommunikation hade studien eventuellt gynnats av en kompletterande metod i likhet 

med den som användes i Echeverris studie där servicemötet filmades och lät respondenterna 

beskriva vad de såg. För en ökad generaliserbarhet kunde också respondenter som inte talar 

svenska som modersmål inkluderats. Detta hade dock potentiellt gett mindre utrymme för 

nyanser i samtalet. 
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Det kan också ifrågasättas huruvida den undersökta värdskapssituationen är representativ för 

alla värdskapssituationer i den kommersiella sfären. Det skulle kunna sägas begränsa 

resultatets trovärdighet att undersökningen endast fokuserar på servicemötet i en hotellmiljö. 

Resultatet visar dock många likheter med Echeverris (1999) studie där en helt annan typ av 

servicemöte studerats, det mellan busschauffören och bussresenären. 

 

Material 

Under intervjuerna uppvisade några av respondenterna nervositet inför diktafonens närvaro. 

Däremot reagerade de inte på samma sätt inför mobiltelefonen trots att det påpekades att båda 

användes för inspelning. Det skulle kunna bero på att en telefon har en mer naturlig plats på 

bordet, något respondenterna är vana att se och inte gjorde det faktum att samtalet spelades in 

lika påtagligt. Mobiltelefonen gav däremot inte samma ljudkvalitet som diktafonen vilket 

försvårade transkriberingen. 

 

Urval 

Av 19 tillfrågade var det 11 som antingen tackade nej eller inte svarade alls på frågan om att 

delta i undersökningen. De som tackade nej motiverade detta med att de inte hade möjlighet 

att delta inom satta tidsram. För att kunna hantera ett eventuellt bortfall tillfrågades fler än det 

önskade antalet för undersökningen. Eftersom åtta respondenter ansågs tillfredsställande 

gjordes ingen ansats att på nytt kontakta de som inte svarat på förfrågan. 

 

Analys av materialet 

Innehållsanalysen som följde Graneheim och Lundmans struktur (2004) visade sig effektiv 

och applicerbar på denna undersökning. Genom kondensering av citaten kunde koder och 

teman snabbt utkristalliseras. Ursprungligen innehöll modellen i resultatet sju ord men två 

valdes bort eftersom de inte ansågs signifikativa för det svenska värdskapet. Att den valda 

metoden i stor utsträckning innebär tolkning kan sägas ha inverkan på resultatets reliabilitet. 

Det faktum att två har tolkat resultatet kan dock sägas öka reliabiliteten. Vidare har arbetet 

handletts av en lektor, analysen granskats av denne samt en doktorand och en grupp 

medstudenter vilket också bör öka tillförlitligheten till arbetet. 
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Etisk reflektion om studiens genomförande 

Studien uppfyller de etiska principer som ett forskningsarbete ska uppfylla enligt 

Vetenskapsrådet (Patel & Davidson, 2011). Respondenterna har gett sitt samtycke till att delta 

i studien, de delgavs information enligt informationskravet och materialet har anonymiserats. 

Materialet har också endast använts i forskningssyfte såsom respondenterna informerats om. 

För att ge transparens till arbetet men fortfarande värna om respondenternas anonymitet 

beskrevs inte respondenterna i detalj som en hel grupp i metodavsnittet. 

 

 

Slutsats 

Undersökningen syftade till att identifiera det svenska kommersiella värdskapets hörnstenar 

med en övergripande frågeställning om hur detta kan användas som konkurrensmedel. 

Resultatet visar vilka värden som uppskattas och anses förtroendeskapande i en svensk 

kommersiell värdskapssituation samt hur dessa uttrycks. Karaktäristiskt för svenskt värdskap i 

en kommersiell domän är professionalitet, effektivitet, distans, återhållsamhet och 

jämställdhet. Resultatet kan utgöra en grund för anpassning av det utövade värdskapet och i 

och med det utgöra ett konkurrensmedel såtillvida att det stärker den funktionella kvaliteten i 

tjänsteerbjudandet. Det kan också användas som en grund för en konceptualisering av det 

svenska värdskapet. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Genom att identifiera vilka värden som är karaktäristiska för svenskt värdskap möjliggör man 

en anpassning av det utövade värdskapet i mötet med utländska gäster. Eftersom 

resultatmodellen visar konkreta uttryck för värden som uppskattas och upplevs 

förtroendeskapande i svensk värdskapskultur synliggörs vad som eventuellt kan anpassas. Att 

anpassa värdskapet skulle kunna förstärka den funktionella kvaliteten i tjänsteerbjudandet och 

därmed utgöra ett konkurrensmedel. Det kan också användas som grund för att 

konceptualisera svenskt värdskap. Ovan nämnda användningsområden kräver vidare studier 

och mer omfattande sådana. En studie med samma syfte men med en större respondentgrupp 

och eventuellt kompletterande metoder skulle ge en bättre, mer tillförlitlig bild av vad det 
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svenska värdskapet är och hur det uttrycks. Syftet kan också appliceras på andra 

värdskapskulturer eller kombinationer av sådana. Studier fokuserade på mindre delar, t.ex 

enbart värden eller enbart uttryck, och/eller i kombination med andra vetenskaper, skulle 

bidra med en djupare förståelse för svensk värdskapskultur. Att studera värdskap ur t.ex ett 

etnologiskt, socialantropologiskt eller psykologiskt perspektiv skulle vara värdefullt för 

värdskap som forskningsämne. 
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Bilaga 1: Analysskiss 

Efter förslag från Widerberg (2002, s. 69). 

 

 

 

Värdskap:
Ett förhållningssätt

En konst

Privat domän

Hem och familj
Relationer till andra

Lär oss vad som är normalt (skapar 
referensram)

Social domän
Kulturell kontext:

Religion, ekonomi, politik

Värdskap i historien, tidigare 
gästningsskyldighet i Sverige

90-tal: Mjuka värden

00-tal: Möta gäst utan baktanke

Kommersiell domän

Värdskap på organisatorisk nivå  
(ledarskap) ger tillåtande och 

personligt värdskap

Få utrymme att agera i mötet med 
en missnöjd gäst

VÄrdskap  mot monetär ersättning Bygga relationer med kunder

Värd

Värdens uppgifter:

Underhålla
Ge mat, dryck, husrum

Tillhandahålla produkt eller service

Värdens egenskaper:
Ödmjukhet
Flexibilitet

Ha självinsikt
Vara kulturellt medveten

Tjänande
Helhet
Dialog
Ansvar

Omtänksamhet
Kunskap

Välkomnande
Generositet
Gästfrihet
Omsorg

Öppenhet

Värdens roll:
Förstå egen roll i helhet

Anpassa sig efter andra & situation

Kräver frihet för att kunna vara 
personlig

Service

Skillnad service & värdskap:
Reflektion

Servicemötet: målorienterat, satta 
regler och roller.

Service recovery

Gäst
Upplevd kvalitet beror på 

värderingssystem, 
associationsbanor & perception

Språk, verbalt, icke-verbalt

Vilka är hörnstenarna i det svenska 
värdskapet?
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Bilaga 2: Temakarta & intervjuguide 
 

Temakarta 

 

 

  

Det svenska värdskapet

Verbal kommunikation

Initieringsfas:
Hälsning

Dubbelhälsning

Formell

Fatisk kommunikation

Skämta
Småprata

Återkoppla
Tänka högt

Tilltal, namn

Icke-verbal kommunikation

Kroppsspråk
Vokalitet
Beröring

Rumslighet
Tidsanvändning

Fysisk/materiellt/spatialt

Fysiskt utseende
Artefakter

Klädsel
Frisyr

Smycken/piercingar

Kontakt med andra
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Intervjuguide 
 
 
Introduktion 

Vi vill att du beskriver ditt ideala servicemöte, helt fritt, ur ett gästperspektiv. Du är en 

fritidsresenär som checkar in på ett hotell i en stor, svensk stad. Hur ser servicemötet ut? Go. 

 

- I den här situationen har du en fråga receptionisten inte kan svara på på rak arm, hur 

hanterar de det? (verbal/icke-verbal kommunikation). 

 

Scenario 

I det här scenariot är du värd. Du är receptionisten på samma hotell. Gästen som står framför 

dig är missnöjd och arg efter att ha uppgraderats till ett rum med fel typ av säng. Det finns 

inga möjligheter att ge gästen den rumstyp han vill ha. Hur hanterar du situationen? 

- Om du ponerar att gästen som du interagerar med inte har samma förstaspråk som du 

och ni behöver kommunicera på engelska, tror du att ditt agerande ändras?  

- Vem tar initiativet till SR? 

- Viktigt med stöd uppifrån?  

 

Stödord 

 Konkret lösning – hur löser du uppgiften? 

 Ta på sig skulden (kundens suveränitet) 

 Informationskrav från gäst 

 Reaktivitet, proaktivitet 

 Artighet 

 Normalitet - personlighet 

 Vad i ditt beteende ändrade du?  

 Hur mycket får en service recovery kosta? 

 

Gäst 

 Synligt arbete – konkret lösning – snabb och synlig service recovery 

 Praktisk trygghet (svårt att missförstå) 

 Få det du betalar för 

 Första personliga kontakten – när och var? 

 Osynligt värdskap/fysisk miljö) – bäddad säng 



3 

 

 
Ledarskap 

 Företagets policy vs medarbetarens privata värdegrund 

 Vad kräver ledaren av den anställde i servicemötet? 

 Standardisering 

 Personlighet – vad är tillåtet? 
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Bilaga 3: Sökmatris 

Denna matris visar hur sökning efter artiklar gått till.  

 
Datum Databas Sökord

/fras nr 

Antal ref. Kombination  Antal ref i 

kombination 

Antal lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

2016-

04-14 

Science Direct 1 79 704 1 + 2 11 204 12 3 2 

2016-

04-14 

Emerald Insight 1 9 449 1 + 3 2 401 15 5 1 

2016-

04-14 

Summon 1 139 035 1 + 3 6 381 30 3 1 

2016-

05-01 

Summon 4 3 669 938 - - 1 1 1 

 

Sökord: 

 

1. Hospitality 

2. Culture 

3. Cross-cultural 

4. Content analysis 
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Bilaga 4: Tabell över innehållsanalys 
 

Respondent: Lottie 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

Och att det finns någon 

som jag får ögonkontakt 

med […] 

Vill ha ögonkontakt Diskret icke-verbal 

kommunikation 

Återhållsamhet 

[…] det är ju rätt skönt 

att ha en disk emellan sig 

och en gäst. 

Skönt med disk som avskiljare Fysiskt avståndsskapande Distans 

Lite rak i ryggen och lite 

glad. 

Rak kroppshållning  Stolt kroppshållning Professionalitet 

Jag vill ju komma in på 

mitt rum. 

Vill snabbt in på rummet Effektiv incheckning Effektivitet 

[…] ja, och då gäller det 

ju lite hur… hur flyhänt 

det är… hur simultan är 

personen som checkar in 

dig? 

Receptionisten måste ha 

simultanförmåga 

Simultanförmåga Effektivitet 

Nej, vissa är ju bara att 

man talar om väder och 

vind kanske… så. Och det 

räcker ju… det är en 

trevlighet… det är en 

vänlighet.  

Kallprat är tillräckligt för 

samtalet och är trevligt 

Inte för privat 

 

 

Distans 

 

Om de frågar varför jag 

är där? Det tycker inte 

jag de har att göra med.  

Inte OK med för närgångna 

frågor 

Inte för privat Distans 

Återhållsamhet 

[…] jag kan ändå se att 

det är någon som är 

anställd på hotellet. 

Gärna en namnskylt 

också för det är väldigt 

trevligt […] Det beror på 

hur personlig jag vill 

vara men det är också ett 

trevligt sätt. 

Ska vara lätt att identifiera 

personal. De får gärna ha 

namnskylt  

Lättidentifierad 

personalklädsel 

Effektivitet 

Och jag blir VANSINNIG 

när det kliver in någon 

och säger ”ni” till mig. 

Inte ok att säga ni Statusskillnad inte ok Jämställdhet 
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Respondent: Agnes 
Citat Kondenserat citat Koder Tema 

[…] jag vill att… att 

jag… snabbt ska få hjälp. 

Vill få hjälp snabbt Snabb hjälp Effektivitet 

Ni vet, när man har kollat 

”nu kommer hon” liksom. 

”Åh, hej X” så finns 

ingen relation där. Då 

blir det bara… då kan det 

bli fel. 

Tilltala med namn utan 

befintlig relation är för 

personlig 

För personligt  Distans 

Men sen är det ju skillnad 

på att det ska ju 

fortfarande vara 

professionellt, inte gå in 

och bli privat. Att jag 

följer med in i hennes 

privata men att man ändå 

bjuder på sig själv. 

Mötet ska vara professionellt 

men inte privat 

Professionalitet 

Personligt men inte privat 

Professionalitet  

Distans 

[…] där jag står idag 

med mig själv så skulle 

jag inte jobba på en plats 

där jag inte kände att jag 

hade det stödet. 

Vill ha mandat att agera 

konflikter 

Mandat att agera Jämställdhet 

 

Respondent: Hanna 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

[…] får jag i alla fall en 

blick av någon som säger 

”Ett ögonblick så 

kommer vi och tar hand 

om dig”. 

Vill ha ögonkontakt som 

bekräftelse på att de sett henne 

Ögonkast som bekräftelse Återhållsamhet 

Nej, det tror jag inte. Där 

är jag nog lite för svensk. 

Tar inte i hand Inte handslag Distans 

[…] den som ska utöva 

sitt värdskap får ju vara 

lite ”small talkig” och 

luska ut det. 

Inte ok med direkta frågor om 

syftet med resan 

Inte för närgångna frågor Distans 

Mitt ideala är nog en 

form av uniform. Så att 

man kan urskilja de som 

jobbar på anläggningen. 

Uniform klädsel gör 

personalen lättidentifierad 

Uniform klädsel Effektivitet 

 

Respondent: Gösta 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

I Sverige skulle det 

kännas jättekonstigt. Att 

använda så här… 

efternamn […] jag skulle 

bli tokig om någon niade 

mig. 

Inte ok med ni eller efternamn 

i Sverige 

Inte formellt tilltal Jämställdhet 

Stolt […] rakryggat 

kanske. 

Vill se en stolt kroppshållning 

hos värden 

Stolt kroppshållning Professionalitet 

[…] det måste ju finnas 

höjd för att ta de besluten 

för man vill sällan 

behöva blanda in chefer. 

För då blir det plötsligt 

att gästen ”Men Gud 

vilken…” alltså att de 

Vill inte blanda in chefen i 

konflikten, håller gärna 

samtalet mellan värd och gäst. 

Utländska gäster pratar gärna 

med chefen på en gång. 

Diskretion 

Minska statusskillnad 

 

 

Professionalitet 

Jämställdhet 



3 

 

förstorar problemet lite 

då om man drar in 

chefen. […] jag kan ju 

tänka mig att utländska 

gäster kanske är 

snabbare om att ”talk to 

the manager” liksom. 

”Ja, vi har gjort fel. Jag 

förstår att det här gör dig 

upprörd” […] för att han 

ska förstå att… att det 

finns m… att det är 

människor det handlar 

om. 

Talar i jag-form för att göra 

sig mänsklig 

Minska statusskillnad Jämställdhet 

 

Respondent: Elise 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

Det är snabbheten, det 

känns som att de har koll 

på läget. […] De är inte 

frågande, liksom ”Hej, 

vem är du?” utan jag 

känner mig välkommen 

som deras gäst. Alltså, 

det är inte att de frågar 

vem jag är utan jag är 

välkommen. 

Önskar att servicen går snabbt 

och att personalen har 

kontroll. 

Snabb service 

Kontroll 

Effektivitet 

 

Nej. Inte sådär ”Welcome 

Namn”, nej. Det känns 

lite sådär att man vill 

liksom... fjäska. Det är 

lite för mycket. 

För mycket att använda namn 

vid tilltal. 

Återhållsam med det 

personliga 

Återhållsamhet 

Respondent: Einar 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

Det är inte speciellt yvigt 

i den här situationen [...] 

Nickande kanske. Någon 

gest mot en dörr. 

Använder inte stora 

kroppsrörelser. 

Diskret icke-verbal 

kommunikation 

Återhållsamhet 

Disken har något slags 

signalvärde, att det är 

den personen jag ska ta 

kontakt med. 

Disken visar mötesplatsen Disk mötesplats Effektivitet 

Jag förmodar att de har 

händerna på bänken, på 

arbetsplatsen eller 

skriver någonting… det 

är ju en form av 

arbetsposition de har 

intagit […] 

Förväntar sig en 

arbetsposition 

Arbetsposition under 

samtal 

Effektivitet 

Om disken inte är där ger 

det mer känslan av att jag 

är hemma hos någon […] 

Det är lite mer privat på 

något sätt. Det är inte 

alltid behagligt, tycker 

jag. Jag känner mig lite 

mer på undantag då, som 

Känner ett obehag utan disk. Fysisk avståndsskapare Distans 
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att jag inte riktigt är där 

utan jag är där på nåder. 

 

Respondent: Pelle 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

Det ska få synas vem man 

är men det får inte gå till 

överdrift heller. 

Personliga uttryck får stå 

tillbaka. 

Inte för personligt Återhållsamhet 

”Hej, jag pratar som en 

robot och det här är 

inlärt beteende” [...] Det 

kanske behöver vara lite 

formellt, att man känner 

att det har någon slags 

inriktning […] men när 

det väl är sagt att man får 

en känsla av att den här 

personen gör olika varje 

gång […] 

 

Det behöver vara lite formellt 

men ändå personligt. 

Personligt med viss 

standardisering 

Professionalitet 

 

Jag skulle uppskatta en 

sådan klassisk grej som 

man kör med; ”Det är 

ifall ni skulle slänga ut 

TV:n från rummet” […] 

det brukar gå hem […] 

Käck, men inte för 

mycket. Då blir man inte 

trovärdig. 

Uppskattar skämt men det får 

inte vara överdrivet, då blir 

det inte trovärdigt 

 Försiktig/restriktiv 

Humorhumor 

Återhållsamhet 

[…] annars blir det en 

försäljarvariant att man 

bara säger namnet fast 

man egentligen inte har 

pratat med den här 

personen. Det tycker jag 

kan kännas lite sliskigt 

[…] det känns väldigt 

inövat och inte naturligt 

[…] 

Namn ska användas med 

försiktighet så att det känns 

naturligt 

Undvika namn Distans 

Återhållsamhet 

 

Det ska vara korrekt men 

avslappnat […] 

Vill ha korrekt men 

avslappnat kroppsspråk 

Korrekt men avslappnat 

kroppsspråk 

Professionalitet 

 

Respondent: Richard 

Citat Kondenserat citat Koder Tema 

De som bara rabblar ett 

mantra går ju fullständigt 

bort. Sen kanske de har 

blivit inlärda det och 

tycker att de kan det 

jättebra och menar väl på 

alla sätt men det är en 

individ som står bakom 

disk och en individ som 

står framför disk och 

relationen och mötet är 

jätteviktigt 

Relationen i mötet är viktig Möte mellan individer Jämställdhet 

De känner inte mig, de 

vet inte vem jag är och 

namn är ändå någonting 

Att tilltala med namn är 

personligt, att göra det utan 

relation är inte trovärdigt 

Undvika namn Distans 
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personligt […] Framför 

allt inte om mitt namn 

upprepas i var och 

varannan mening. 

Välvårdad […] hel och 

ren […] att det ser rent 

och propert ut […] Den 

som står där är 

ambassadör för hela 

bygget […] 

Önskar ren och välvårdat 

utseende på personalen 

Ren och välvårdad Professionalitet 
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Bilaga 5: Informationsblad, undersökning för 
examensarbete 

 
Studien syftar till att belysa det faktum att vi, i en kommersiell värdsskapssituation, agerar i 

en viss värdskapskultur och att tillhandahålla en ökad medvetenhet om hur denna ser ut i 

Sverige. På detta sätt hoppas vi kunna bidra med en vidare förståelse kring hur värdskap kan 

användas som konkurrensmedel. 

 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig. 

 

Deltagande är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 26/5 

2016. Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i undersökningen. Se 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Tack för att ni deltar i vår undersökning! 

 

Kontaktinformation 
 

Anneli Blomé 

anneli.blome@hotmail.com 

076 205 45 04 

Åsa Sjölander 

asasjh131@oru.se 

070 46 998 55 
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Tobias Nygren, universitetslektor vid Restaurang- och hotellhögskolan  

tobias.nygren@oru.se 

019 30 20 01 
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