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I dagens samhälle behöver organisationer hitta nya sätt att 
konkurrera på, speciellt i tider då världen präglas av 
ekonomisk kris. Värdskap är då ett sätt att uttrycka sig både 
fysiskt och verbalt, och kan hjälpa verksamheter att knyta 
långsiktiga kundrelationer och skapa lojalitet. För att gott 
värdskap ska kunna avspegla sig i en hel organisation är 
vikten av förståelse för just ordet värdskap väsentlig. Fokus i 
denna uppsats ligger på vad som anses vara ett gott värdskap 
och på hur en verksamhets värdskap påverkar 
kundupplevelsen. Ett fristående hotell och ett hotell i en 
hotellgrupp har intervjuats. Som datainsamlingsmetod 
användes en semistrukturerad intervju-guide, med syftet att 
blottlägga de intervjuades mentala representationer och 
kunskapsstrukturer om begreppet värdskap. Resultaten visar 
på att deltagarnas kunskap om värdskap inte är lika rika som 
vad den teoretiska definitionen tyder på. Resultatet visar även 
att för att få förståelse för begreppets komplexitet krävs med 
utbildning kring vad begreppet egentligen innebär. Man ser 
även att utövande av värdskap har en effekt på 
kundupplevelsen. 
 

Bakgrund 
Ett nytt begrepp som florerar i upplevelseindustrin är ordet värdskap. Orsakerna 
till detta kan vara många, men en är att konkurrensen mellan hotell är enorm i 
dagens samhälle (Baloglu 2002). Hotellen har under den senaste 
lågkonjunkturen fått problem, och det har visat så att hotellen tvingas sänka sina 
priser och ha erbjudanden till sina gäster trots att hotellets ekonomi inte tillåter 
det. Att då använda värdskapet som ett konkurrensmedel är på väg att bli allt 
vanligare (Baloglu 2002). Författaren exempflierar detta med följande uttalande; 
”då ekonomin tryter tvingas många verksamheter lära sig vikten av att använda 
medel som inte kostar pengar men som ändå lockar gäster och trogna kunder” 
(Baloglu 2002). Förhoppningen är att man på lång sikt skaffar sig lojala 
stamgäster där man använder värdskap som försäljningsargument i stället för 
prissänkningar, erbjudanden och liknande. (Tanford, Raab, Kim 2010). Det är 
viktigt att begreppet värdskap är aningen oprecist då detta ger utrymme för 
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människan att tolka begreppet på sitt egna sätt. Värdskap upplevs olika för alla 
och det är därför viktigt att det finns utrymme för egen tolkning. 
 
En guru inom området i Sverige är Jan Gunnarsson, som säger att; ”Vi kallar 
värdskap för en praktisk filosofi för att den bygger på våra och andras 
erfarenheter från verkligheten” (Värdskapet.se, 2010). Gunnarsson (2010) 
förklarar att det är ytterst viktigt att satsa på värdskap då de ger ett stärkt 
varumärke, och även att det är en attraktions- och konkurrenskraft.  
 

Definition värdskap 
I och med att begreppet är så nytt så kan man fråga sig om hur värdskap ska 
definieras? Om man tittat på vad som är skrivet i Sverige om begreppet värdskap 
så anser Gunnarsson & Blohm (2008) att begreppet vilar på sex grunder:  

 tjänande (att tjäna någon annan) 
 helhet (att kunna se helheten mellan gästens upplevelse och gästen som 

person men även om ”orkestern spelar tillsammans eller ensamma” som 
Gunnarson och Blohm (2008) uttrycker sig) 

 dialog (att förstå och därför lyssna ordentligt) 
 ansvar (det ansvar som vilar på värden om att aldrig döma och kunna ta 

emot kritik)  
 omtänksamhet (en god värd har en så kallad ”omtänksamhetsreflex”) 
 kunskap (att veta vad man talar om).  

Författarna menar att om man som värd har dessa grunder i sitt beteende har 
man också alla förutsättningar för att utöva gott värdskap (Gunnarsson och 
Blohm 2008). Man pekar på att värdskap är ett förhållningssätt gentemot sina 
gäster. Vidare anser författarna att situationen i sig är lika viktig som gästen. Här 
har fenomen som allmän konjunktur en stor betydelse, om ekonomin sviker så 
ställer det andra krav på värdskap än vid goda tider (Gunnarsson, Blohm, 2008). 
 
Något som är unikt i det embryo till teoribildning som Gunnarsson och Blom 
skapat, är att författarna anser att personalen är den viktigaste resursen inom en 
verksamhet då det är de som avgör intrycket gästen får (Gunnarsson, Blohm, 
2008). Det är med andra ord inte kunden som är fokus för utövandet av det goda 
värdskapet, utan personalen. Resonemanget implicerar att ledarskap, 
arbetsmiljö och personalpolitik har stor betydelse för hur värdskap förs ut till 
gästen. Det innebär i sin tur att teoribildningen inom den arbets- och 
organisationspsykologiska arenan har betydelse för analysen av begreppet 
värdskap. Med utgångspunkt i de sex grunderna för värdskap samt Gunnarsson 
& Bloms definitioner av begreppet har ett antal teoretiskt relevanta faktorer av 
betydelse identifierats i litteraturen: det egna förhållningssättet i mötet med 
gästen, ledarskap, organisationskultur och allmän konjunktur (Gunnarsson, 
Blohm, 2008) (Figur 1).  
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Figur 1. Schematisk modell över faktorer som påverkar värdskap och 
kundupplevelse.  
 
 
Inom dessa övergripande faktorer kan ett antal underfaktorer identifieras. När 
det gäller det egna förhållningssättet så tar Gunnarsson och Blohm (2008) upp 
vikten av valet att tjäna andra, något som man också måste trivas med för att 
kunna utöva gott värdskap. De trycker även på begreppet helhet. Man kan inte 
bära en verksamhets logotyp utan att agera enligt verksamhetens normer och 
vision, bär du verksamhetens logotyp är du verksamheten just där och då. 
Vidare, den som agerar som värd måste ha kunskap och förståelse för att allt 
inom organisationen och det denne gör, säger agerar och reagerar på hänger 
ihop. Det kan vara svårt att lura gästen med avseende på vad man tänker och 
tycker om denne, den genuina känslan är allt som oftast den känsla som 
avspeglas i dialogen mellan värd och gäst, verbalt eller icke verbalt (Gunnarsson, 
Blohm, 2008). Det är också därför det är så viktigt att veta hur kommunikationen 
som uppstår mellan gäst och värd tar sig ut, och att den innehåller både verbala 
och ickeverbala signaler. Ibland behövs inte ens något sägas, det är klart och 
tydligt vad man känner eller tänker baserat på hur kroppsspråk, mimik och 
ansiktsuttryck. Kroppens reaktioner och signaler som är ickeverbala utgör till 
stor del det du förmedlar, medvetet och omedvetet (Nilsson & Waldemarsson, A-
K, 2007).  
 
Vidare, värdskap är ett bevis på vad man kan och vill ge av sig själv, den omsorg 
man kan visa och det ansvar man kan ta, men också ett bevis på vad man tycker 
och känner om sig själv, och sin egen självkänsla (Gunnarsson, Blohm, 2008). 
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Gott värdskap är svårare att ge för vissa än för andra, i alla fall till en början. 
Vissa har det i sig och andra behöver arbeta med det, eftersom författarna anser 
att det är kopplat till självkänslan hos den som ger värdskap. Det är heller inget 
som säger att en öppen person kommer ge bättre värdskap än en som är mer 
sluten, allt handlar bara om vad man är villig att lära sig och sedan förmedla till 
andra. Vidare, det handlar inte heller om vad som händer runt omkring än utan 
hur man själv reagerar på vad som händer runt omkring än (Gunnarsson, Blohm, 
2008). Grundläggande värderingar, tankar och känslor kring det egna agerandet 
är något som kommer att avspeglas i interaktionen med omvärlden. Man kan 
alltid försöka ”spela spelet”, dvs. agera från ett värderingssystem som individen 
inte internaliserat. Dock är den strategin mycket energikrävande, och risken 
finns att väl etablerade förhållningssätt lyser igenom vare sig man vill eller inte, 
så som stereotyper (Hewstone et al, 2008). Hewstone (2008) talar om 
stereotyper som invanda kognitiva mönster vilka underlättar människors 
informationsprocessande, ett sätt för människan att placera andra människor i 
”fack”. Våra stereotyper är automatiska responser, det vill säga, utanför 
viljemässig kontroll, och därmed svåra att ta sig ut (Hewstone et al, 2008).   
 
Skillnaden mellan service och värdskap är reflektion (Gunnarsson, Blohm, 2008), 
att stanna upp, ifrågasätta och reflektera över det man ser och vad som händer. 
Värdskap är även att värden måste förstå att det handlar om hur denne reagerar 
och agerar, och hur värden väljer att agera och reagera. Det är inte situationen 
som ska styra personen utan personen som ska styra över situationen genom 
sitt val av beteende (Gunnarsson, Blohm, 2008). 
 

Ledningen och dess betydelse 
En verksamhet styrs av en ledning. I ledarskapslitteratur diskuteras vikten av att 
ledaren skapar en arbetsmiljö som främjar och underlättar för en 
självmotiverande arbetsplats och en bättre inställning till ledarskapet (Alexakis, 
2011). Detta visar att arbetsrelaterad framgång är knutet till bland annat trivsel, 
kommunikation och arbetsmiljö. Det är ledningen som har det juridiska ansvaret 
för arbetsmiljön, fysiskt och psykosocialt, samt de anställdas arbetsrelaterade 
hälsa, det vill säga, ledningen ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
(SAM) (AFS, 2001). Detta systematiska arbetsmiljöarbete ska ingå som en 
naturlig del i en verksamhets vardag (AFS, 2001).  
 
Det finns teorier inom ledarskapslitteraturen, det samma gäller för definitionen 
av ledarskap. Vissa definitioner av ledarskap fokuserar på att det är en process 
där en eller flera individer påverkar en annan grupp individer att uppnå ett 
gemensamt mål (Crother-Laurin, 2006). Ledarskap kan också definieras som ett 
påtagande av framgång för de människor som rör sig kring den person de anser 
vara ledaren (Crother-Laurin, 2006). En tidig teori om ledarskap är Teori X och 
Teori Y (Mac Gregor, 1960, 1966). Här beskrivs hur en ledare tolkar den 



 5 

mänskliga naturen och sina medarbetare. Teori X har en pessimistisk syn på 
människans prestation medan teori Y är en optimistisk syn på människans 
prestationer. Teori X beskriver att människor är lata, måste motiveras med 
ekonomiska incitament och kontrolleras genom ständig övervakning (Alexakis et. 
al, 2006). Teori Y stipulerar att människor är självmotiverande, måste utmanas 
och stödjas, inte kontrolleras, inte bara få ekonomiska incitament. Detta är en 
mera demokratiskt baserad teori. Teori Y är den av teorierna som håller på att ta 
över tänkandet bland chefer/ledare runt om idag. Denna övergång från X till Y 
sägs vara mycket positiv då cheferna får en bättre syn på medarbetaren som 
sedan resulterar i att medarbetaren tror mer på sig själv och där med gör ett 
bättre jobb och utövar ett bättre värdskap (Alexakis et. al, 2006). 
 
Vidare så pratar man om transcendentalt ledarskap, och det kan definieras som 
ett sätt att ta hand om sina anställda och visa dem hänsyn (Alexakis, 2011). Detta 
leder till välmående och en känsla av harmoni. Det ger också den anställda 
känslan av att dem får vara med att bestämma och besluta i viktiga frågor och på 
så vis får de dem att känns sig som en ledare till viss del. Man använder sig även 
av de anställdas egna värderingar och attityder för att motivera dem och på så 
vis få bästa möjliga resultat (Alexakis, 2011).  
 
Det har visat sig att turism- och besöksnäringens största resurs kan optimeras 
genom transcendentalt ledarskap, ibland i kombination med Teori Y, man tar 
hand om de anställda och hjälper dem att känna att även de har makt och 
möjlighet att ta egna beslut och att på så sätt vara en typ av ledare själva 
(Alexakis, 2011). Vissa forskare säger att transcendentalt ledarskap leder till ett 
extraordinärt resultat. Dessa ledare är intresserade av människorna bakom 
företaget, inte enbart företaget i sig. De strävar även efter att bidra till den 
anställdas personliga utveckling, och de säger att det är motivationen till jobbet 
som gör att den anställda till stor del lyckas med värdskapet. Motivation gör att 
människan känner drivkraft till att göra ett bra jobb (Cordona, 2000). Enligt 
Cordona (2000) är det bästa sättet att utföra transcendentalt ledarskap att 
föregå med gott exempel. Denna ledarstil kräver ett utbyte mellan personal och 
gäst vilket innebär att personalen behöver gästen för att kunna utöva värdskap 
och gästen behöver personalen för att kunna ta del av det värdskap som råder 
(Alexakis, 2011). Det är upplevelsen som den anställda har som avspeglar sig i 
vilken upplevelse gästen kommer att ha. För att företag ska kunna utvecklas och 
lyckas bättre med sitt värdskap är självkännedom, ansvar och service viktiga 
faktorer (Alexakis, 2011). 
 
En bra ledare ska vara konsekvent i sitt handlande och agerande då det bidrar till 
en stabilitet hos medarbetarna och skapar förtroende. Är ledaren inte 
konsekvent kan detta skapa oro hos de anställda och medföra ett osäkert 
agerande framför gästen (Preziosi 2009). Man bör försöka skapa en kultur som 
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bygger på gemensamma mål, värderingar och en gemensam vision är viktigt. Det 
är också mycket viktigt att en ledare förstår att det är lättare för en anställd att 
göra ett bra jobb och att utöva rätt typ av värdskap om denne har fått vara med 
att bestämma men även forma värdskapet man vill framföra. Förståelsen för att 
varje individ vill vara med att forma sitt arbete är viktig, att få varje enskild 
person att känna sig behövd och att känna sig trygg i det man gör i A och O för 
ett lyckat värdskap (Preziosi 2009). Det är även angeläget att upprätta och 
upprätthålla ett känslomässigt band med gästen då det är medlet som får gästen 
att vilja komma tillbaka, men med vetskap om var gränsen mellan personligt och 
privat går. Det är också viktigt att både personalen och ledaren förstår att 
ledaren inte på något sätt är bättre som person än den anställda utan att man 
bara har olika roller. Det är slutligen också mycket viktigt att förstå att den 
känslomässiga kontakten och det sociala engagemanget som får människor att 
knyta sig till varandra gäller både mellan personal och gäst men även mellan 
personal och ledning (Preziosi 2009). En bra ledare får andra att faktiskt vilja 
göra det som han eller hon vill. Ledarskap kräver en investering i både tid och 
engagemang. Det tar tid att beskriva och förverkliga sin vision och vad som 
behöver utföras därtill, men också att kunna förklara varför detta är viktiga för 
verksamheten. (Marker, 2010).  
 
House och Mitchell, (1974) anser att det är viktigt att ta hänsyn till 
organisationens storlek. I författarnas ”mål-medelteori” argumenterar man att 
ledarskapet måste ta hänsyn till två situationsvariabler, dessa är medarbetaren 
samt krav från omgivningen. Medarbetaren är i behov av kontrollplanering, som 
innebär att ha kontroll över sin interna och externa locus, det vill säga att man 
vill kunna kontrollera sig själv/ha koll på sig själv och sin omgivning. Det är även 
viktigt för medarbetaren att ha en viss typ av personlighet och kunna styra sig 
själv så som man vill vara och till sist är det viktigt att ha bra självförtroende, det 
vill säga, tron på sin egen förmåga. Den andra situationsvariabeln är krav från 
omgivningen, detta innebär att man är i behöv av att uppgiften man har är både 
tydlig och avgränsad så att det känns greppbart. Man är här även i behov av att 
ha ett formellt system, så som rapporteringsrutiner, kommandolinjer och 
auktoritetssystem. Sist men inte minst är det viktigt med det sociala systemet, 
som innebär att man vill ha roller och normer att följa. Författarna anser att 
beroende på organisationens storlek ska man agera utifrån de olika 
situationsvariablerna (House och Mitchell, 1974).   
 
Trots oenigheten i definitionen av ledarskap är det allmänt känt och accepterat 
att ledaren i en verksamhet utgör stor roll för vad som avser verksamhetens 
framgång och livslängd (Crother-Laurin, 2006). Det finns vetenskapligt evidens 
som tyder på att ledningen har stor påverkan på sina anställda vad gäller om det 
trivs på sina jobb eller inte och vad gäller om det väljer att stanna på företaget 
eller säga upp sig. (Smith, 2002). Det är även konstaterat är att en bra inställning 
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till sitt jobb, en bra atmosfär och ett bra arbetsklimat gör att värdskapet sätts i 
fokus och också på så vis når ut till gästerna. Vidare, det finns tydligt evidens på 
hur viktigt det är med en bra ledning i teori Y-anda då det främjar välmående 
och på så vis värdskapet, samt att en ledare föregår med gott exempel för 
rådande värdskap som (Preziosi, 2009) säger. Ovanstående resonemang ligger i 
linje med Gunnarsson & Bloms (2008) åsikter om personalen som den främsta 
resursen för värdskap. 
 
Hur de anställda uppfattar ett hotells ledning är väsentligt. Det kommer att 
påverka en rad olika faktorer, så som effektiviteten i arbetet, medarbetarnas 
attityder, och även prestationerna (Alexakis 2011). En ledning är till större del 
ute efter att hotellets verksamhet är lyckad och att ekonomin går framåt medan 
en bra ledare är den person som lägger vikten på personal, samarbete och 
värdskap. Skillnaden mellan dessa två typer är märkbara (Alexakis 2011). Att 
lägga fokus på den anställda i första hand är viktigare för en verksamhet än att 
bara tänka på framgången av verksamheten. Att personalen mår bra ger ett bra 
resultat som kommer att vara i längden. (Alexakis 2011). Vad personalen tycker 
om sina chefer, ledningen och sina ledare är väsentligt för företagets framgång. 
Det vill säga att personalen är den viktigaste byggstenen för framgång inom en 
verksamhet (Alexakis 2011). Vidare, Skillnaderna mellan att styra 
organisationer med ledarskap eller att styra organisationerna med värdskap är 
tydliga. Ledarskap handla om att styra organisationen från ett läge till ett annat, 
om att skapa energi, lust och kraft, emedan att styra med värdskap handlar om 
man som värd skapar förutsättningar och att man tar ansvar för att nå målen 
(värdskapet.se, 2010). 
 

Organisationskultur 
Värdskap mellan kollegor är en av de mest centrala delar i en verksamhets inre, 
och avspeglas i företagets organisationskultur. Organisationskultur definieras av 
Schein, 2004, som; “the culture of a group can now be defined as a pattern of 
shared basic assumptions that was learned by a group as I solved its problems of 
external adaptation and internal integrationthat has worked well enough to be 
concidered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to 
perceive, think, and feel in relation to those problems” (Schein, 2004). Det är så att 
säga något som varje individ har ansvar över. Det är de anställdas attityder, 
agerande och reagerande som sätter prägel på kulturen inom organisationen, 
det är vi själva som bestämmer hur klimatet ska vara, hur stämningen ska 
upplevas och hur värderingarna ska vara (Advenire, 2011). Har företaget ingen 
förståelse för vad värdskap är eller kommer ifrån kan drivkraften och ljuset i 
företaget lätt försvinna. För att kunna uttrycka känslor och få det att gå över till 
ett gott värdskap måste människan tycka om det den gör, eftersom värdskapet 
oftast kommer inifrån (Alexakis, 2011).  
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Konjunktur  
När det gäller hotell är beteende och lojalitet två av de viktigaste faktorerna de 
kan erbjuda (Jones et al. 2007). Det är detta som lockar folk som bor på hotellet 
att komma tillbaka och senare bli lojala. Om inte dessa två faktorer/beteenden 
fungerar över lång sikt hos ett hotell kommer gästen/personen att byta hotell.  
Efter ekonomikrisen som uppstod världen över år 2007 har många 
verksamheter, speciellt i USA, haft problem med att få verksamheten att gå runt. 
På grund av detta förändras och försämras atmosfären, upplevelsen av stress 
och frustration har ökat i arbetsmiljön vilket har bidragit till sämre framförande 
av värdskap (Alexakis, 2011). Atmosfär och arbetsklimat påverkar alla parter 
inom en verksamhet, och fungerar inte dessa delar som de ska är det även svårt 
att framträda med rätt värdskap. Krisen har även inneburit sänkta löner, vilket 
senare resulterar i sämre värdskap. Om inte de praktiska bitarna som lön 
fungerar i en verksamhet kommer personalen inte känna sig motiverade och 
därmed framträda med sämre värdskap. Detta kan även kopplas ihop med teori 
X, som togs upp ovan, där människan anses vara lat, i behov av övervakning och i 
behov av motivation i form av ekonomiska incitament. Här kan man se att teori X 
fortfarande till viss del florerar i människans beteende trotts att detta är något 
man försöker arbeta bort. Detta tas upp som en av de allra viktigaste faktorerna 
till varför värdskap försämras på vissa ställen under pressade situationer. Det 
handlar alltså inte bara om vilken inställning människan har till saker och ting 
utan även om hur det faktiskt går för företagen (Alexakis, 2011). 
 
För att behålla sina gäster på ett hotell har det skapats så kallade 
lojalitetsprogram, detta för att locka nya gäster men framför att för att behålla de 
gäster som redan finns där. Att visa andra människor att man bryr sig är mycket 
viktigt för att skapa emotionella band men även trygghet och lojalitet (Tanford S, 
Raab C, Kim Y. S 2010). Detta innebär att man blir belönad, ofta med 
gratinsnätter eller liknande, om man bor mycket på hotellet. Man kan nu dock 
tydligt se att bonusprogram minskar allt mer, och har att göra med den 
konjunktur som råder. Hotell klarar inte längre av att dela ut bonusnätter i 
samma utsträckning som innan krisen då ekonomin i många fall är bristande. 
För hotell som tidigare haft bra erbjudanden, bonusprogram och kanske till och 
med gratisnätter är det förödande att tvingas minimera dessa. För en gäst som 
tidigare lockats av dessa erbjudanden är det ett nederlag att inte längre ha 
tillgång till gratisnätter och liknande. Hotellet förlorar på grund av detta sina 
viktiga stamgäster men även de personer som tidigare lockats av billiga 
specialerbjudanden. Allt på grund av lågkonjunkturen (Tanford S, Raab C, Kim Y. 
S 2010).  
 
För att på något vis bygga upp ett annat sätt att hålla kvar sina gäster kommer 
ett riktigt gott värdskap in i bilden. När man nu inte längre bara kan locka med 
låga priser och erbjudanden måste man tänka ett steg längre. Det är därför 
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viktigt att förstå att värdskapet kan vara minst lika viktigt som en gratisnatt då 
och då. En riktigt trevlig vistelse kan lika gärna innehålla riktigt bra service, i 
form av ett gott och varm välkomnande och att man gör det där lilla extra för att 
få någons dag att bli bra. (Tanford S, Raab C, Kim Y. S 2010). Det sägs finnas både 
en möjlighet och ett hot med det som händer i hotellbranschen och den 
ekonomiska situationen idag. Möjligheten är att det är lättare att fånga och att 
hålla kvar de gäster som tidigare och under en längre period varat trogna mot 
ett specifikt varumärke. Hotet är att tappa de gäster som tidigare bara lockats av 
erbjudanden men inte nödvändigtvis varit engagerade i ett specifikt varumärke 
(Freitag 2009). Ett trick för att behålla sina gäster är att skapa lojalitet. Ett 
engagemang och en lojalitet är lika med känslomässiga band. Idag startas ofta 
kommittéer som enbart jobbar med engagemang och lojalitet. Detta är ett 
effektivt sätt att behålla sina gäster (Tanford S, Raab C, Kim Y. S 2010). Vissa 
hotell inriktar sig på att ha stamgäster som är lojala till ett visst specifikt 
varumärke och därför villiga att betala ett högre pris för den förväntade varan, 
medan det finns de hotell som är inriktade på att ha många gäster som inte är 
inriktade på just deras varumärke men på ett lägre pris. Det sägs att hotell med 
den förstnämnda strategin klarar sig bättre i det långa loppet, de klarar av 
konjunkturen bättre än de sistnämnda. Detta eftersom de kan ta ut ett högre pris 
men ändå ha kvar sina lojala gäster. De verksamheter/hotell som jobbar på det 
sistnämnda sättet får det tufft när det blåser. Det kommer då inte ha några lojala 
gäster att förlita sig på utan enbart de billiga priserna, vilket sägs inte hålla lika 
bra under tuffa perioder (Wirtz J, Mattila A. S and Lwin M. O 2007). Det talas om 
att en av de viktiga faktorerna till att behålla sina gäster är det sociala 
sammanhanget, och det är här värdskapet kommer in. Man skapar sina sociala 
band mellan gäster, personal och ledning. Det är genom detta man har stor chans 
att behålla de lojala gäster man har. Det visas att ett socialt band är viktigare än 
vad man tror. Att känna sig väl omhändertagen är viktigare än de ekonomiska 
förmåner man kan få utan något som helst personligt engagemang (Jones et al. 
2007).  
 
Ovanstående resonemang belyser komplexiteten i företeelsen värdskap och de 
faktorer som påverkar utövandet av detsamma. Frågan är vad man inom 
branschen upplever som gott värdskap. Eftersom begreppet är tämligen nytt, i 
alla fall inom Sveriges gränser, kan man spekulera om hur pass utvecklat 
begreppet är för den ledning och personal på enskilda hotell, men även för 
hotellets gäster. Ytterligare en relevant fråga är om värdskapet påverkar 
kundupplevelsen i slutänden (Figur 1)? Är ambitionen om det goda värdskapet 
något som kunden märker?  
 
Ett sätt att analysera detta är att studera mentala representationer eller 
kognitiva scheman hos människorna som fungerar som värdar inom 
hotellbranschen. En mental representation är en människas sätt att se andra på. 
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Det är ett sätt att placera folk i olika ”fack”. Människan använder sig av mentala 
representationer och även så kallade ”scheman” för att lättare få uppfattning om 
vilken slags person man har att göra med. Det handla om att dra slutsatser för 
att göra det lättare för sig själv, man drar dessa slutsatser för att själv veta 
vad/vem det är man har att göra med.  
 
Studiens syfte är att studera nedan: 

A.) Hur ser olika värdskapsaktörer (anställda och ledning) på begreppet 
värdskap?  

a. Hur definierar de begreppet? 
b. Vilka faktorer anser de påverka utövandet av värdskap? 

B.) Hur påverkar en verksamhets värdskap kundupplevelsen?  

 

Metod 
Eftersom studien var av explorativ karaktär så användes så kallad 
fallstudiedesign (Yin, 1984). Fallstudien som design är lämplig att använda när 
studien är hypotesgenererande, forskningsfrågorna är av typen "hur" och 
"varför", när man har låg kontroll över kontextens inverkan på de fenomen man 
studerar och att man studerar samtida fenomen (Yin, 1984). Det innebär att den 
generalisering som görs av resultatet inte är av statistisk karaktär, utan 
teoretisk. I den aktuella studien är den teoretiska basen av vikt i analysen av 
data.  
 
Apparatur 
Initialt kontaktades två hotell med förfrågan om deltagande i studien, och båda 
accepterade. Hotellen valdes inte slumpmässigt, utan för att de var teoretiskt 
genererat, med variation i storlek, ägandeform och målsättningar. Det valdes 
också på grund utav dess olikheter och för att ta reda på om koncepten är 
hållbara och framgångsrika, det vill säga om koncepten når ut till slutkunden 
som planerat. Hotell Villan i Göteborg valdes på grund av deras tydliga riktlinje 
och koncept. Villans koncept är att vara personliga och ha bra service, det ska 
även vara ett lite lugnare hotell och ett hotell där man känner sig som ”hemma”. 
Syftet med valet var delvis att se om deras vision och budskap stämmer ihop 
med verkligheten, om deras gäster upplever värdskapet så som hotellet vill 
förmedla det. Clarion Collection Hotel Odin i Göteborg valdes för att få reda på 
hur värdskapet placerar sig och kommer fram på ett större hotell, som även är 
en kedja. Odin är ett hotell som utåt sätt har en vilja att presentera ett hotell för 
resande människor och ett hotell som kan passa alla, även ett hotell som i sin 
definition kan kännas lite diffust men som ändå har en inriktning som passar 
”alla typer” av människor. De trycker även på den kvällsbuffé som erbjuds som 
ett sätt att locka gäster.    
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Intervjuerna utfördes öga mot öga och data samlades in med så kallade 
fältanteckningar. Fältanteckningarna renskrevs sedan i ett 
ordbehandlingsprogram i nära anslutning till utförd intervju, med syftet att 
minimera bortfall av relevant information.  
 
Undersökningsdeltagare 
På varje hotell intervjuades två personer från ledningen, två anställda som 
jobbade i receptionen och fem hotellgäster. Urvalet var så kallad 
bekvämlighetssampling, det vill säga de gäster som befann sig på hotellet då 
intervjuerna skedde samt personal och ledning som uppgav att de var 
tillgängliga för intervju. Från Hotell Odin intervjuades biträdande hotellchef, 
receptions/bokningsansvarig, heltidsanställd i receptionen, extraanställd i 
receptionen, varav en man och tre kvinnor. På Hotel Villan intervjuades delägare 
ett och delägare två, två heltidsanställda i reception, varav två var män och två 
var kvinnor. Åldern på de intervjuade varierade mellan 20-55 år.  
 
Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod användes en semistrukturerad intervju-guide, med 
syftet att blottlägga de intervjuades mentala representationer och 
kunskapsstrukturer om begreppet värdskap. Vidare, intervjuerna syftade till att 
analysera om den komplexitet som begreppet innebär avspeglas i de 
intervjuades mentala representationer (Shadbolt & Burton, 1990; Wood & Ford, 
1993; Hoffman et al. 1995). Detta innebär att man har stolpat upp ett antal 
frågor och utifrån dessa och det svar ställs relevanta följdfrågor. 
Semistrukturerade intervjuer är en lämplig metod att använda när 
undersökningsområdet är tämligen okänt, då minimerar man risken att 
provocera fram svar från de intervjuade som inte äger validitet. Det vill säga då 
är det inte den intervjuarens egna kognitiva schema om fenomenet som 
genererar intervjufrågor, och då minimeras risken för socialt önskvärda svar 
(Shadbolt N., and M. Burton, 1993). För att mäta de fyra identifierade teoretiska 
begreppen som identifierades i inledningen (det egna förhållningssättet i mötet 
med gästen, ledarskap, organisationskultur och allmän konjunktur) delades 
intervjufrågor upp i de fyra kategorierna, se bilaga 1-2.  
 
För att få enkäten så reliabel och valid som möjligt pilot-testades enkäten på två 
oberoende personer. Syftet med detta var att få indikationer på om intervju-
guiden fungerade bra. De pilotstudier som gjorts anses ha varit till god hjälp, då 
detta gav en inblick i om frågorna var förståeliga. Pilotstudiens utfall blev som 
tänkt lyckad och utförandet av studien kunde fortgå som planerat. Deltagarna i 
denna pilotstudie var en man och en kvinna, mellan 25 och 50 år gamla, med 
varierande bakgrund, dock har båda högskoleutbildning. Vidare var en 
oberoende aktör med och tolkade resultatet, detta för att öka reliabiliteten i 
resultaten. Denna aktör är en yngre kvinna med civilekonomutbildning och ett 
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flertal år i arbetslivet bakom sig. Hon har expertis inom området 
marknadsföring och utförde sin examens-avhandling inom hotellindustrin. Detta 
anses vara av högt värde då denna studie belyser just hur värdskap kan 
användas som konkurrensmedel inom hotellnäringen. Aktörens analys av 
materialet gjordes oberoende av författarens egen analys och dessa slutsatser 
jämfördes sedan.  
 
Databearbetning 
Data analyserades med hjälp av innehållsanalys (Kvale, S, 1996, Silverman, D, 
2000) där meningarna i de utskrivna intervjuerna granskades utifrån de 
nämnda teoretiska begreppen. I resultatredovisningen framgår inte all text i de 
renskrivna fältanteckningarna på grund av utrymmesskäl. I resultatet har även 
gästernas svar sammanfattats och det teoretiskt mest relevanta är noterat i 
tabellen.  
 

Resultat 
Nedan kommer 2 tabeller redovisa det resultat som hämtats in för att besvara de 
frågeställningar som hör till uppsatsen. Som tidigare togs upp i Figur 1 ovan kan 
vi likväl här i resultatdelen se likheter mellan de fyra punkterna som tas upp i 
Figur 1, och även relationen mellan dessa och kundupplevelsen som slutprodukt. 
Svar från de intervjuade har samanställts och resultaten i Tabell 1 och Tabell 2 
presenterar detta nedan. Mängden data i resultatet representerar till viss del en 
avskalad version av den information som samlats in under intervjutillfällena 
med hänsyn till resultatets längd. Alltså visar resultatet nedan till viss del 
avskalad version från den mängd data som från början samlats in. Uppdelningen 
i tabellerna av Hotel Odin och Hotel Villan är baserad på att få en mer lättläst 
text. I Tabellens första cell tas begrepp som kommunikationsstil och självkänsla 
upp, dessa begrepp diskuteras på grund utan dess vikt för en människas 
personliga leverans av begreppet värdskap, som är den huvudsakliga punkt som 
diskuteras i denna uppsats.  
 

Tabell 1. Sammanställning av svar från Anställda på Hotel Odin och Hotel Villan. 
 

Frågor  

Anställda Odin 

 

 

Anställda Villan 

 
DET EGNA 

FÖRHÅLLNINGSSÄTTE

T 
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Yttranden om definition 

värdskap, 

kommunikationsstil och 

självkänsla 

Anställd 1: […] ett sätt att framträda på, vara 

trevlig, ge bra service och möta gästens 

förväntningar. Att man kan det man håller på 
med. Odins har 3 ledord: […] gemenskap, 

värme och engagemang, […]. Gott värdskap 

uppnås genom att man gör sitt bästa, är 
trevlig och personlig mot gästen; prata med 

den om småsaker och vara proffsig.  

 
Anställd 2: […] att man ska ge bra 

information och "det lilla extra" samt ha 

glimten i ögat. Att man ska försöka hjälpa 
alla så gott man kan och vara professionell. 

Odins har 3 ledord; […] gemenskap, värme 

och omtänksamhet, […]. 

Anställd 1: [...] vet inte den exakta 

definitionen av värdskap men "tror att det är 

ungefär att man tar hand om sina gäster", få 
den att känna sig välkommen och tar reda på 

vad dennes behov är”. Värdskap; 

välkomnande, omhändertagande och trivsel 
 

Anställd 2:” [...]förståelse för begreppet […] 

bekvämlighet, roligt och säkerhet[...]. Även 
om jag inte kan allt så löser jag det". [...] 

värdskap skapas genom kommunikation med 

gästerna[...]tror att det handlar om erfarenhet, 
att kunna se gästens behov även om de inte är 

uttalade, samtidigt som denna balansgång inte 

är helt enkel. Kunskap om staden och 
verksamheten är viktigt för att kunna ge ett 

gott värdskap[...] 

Yttranden om påverkande 

faktorer (Humör etc., du 

själv, riktlinjer) 

Anställd 1: [...] Kollegor samt det egna 
humöret påverkar det egna välmåendet, men 

det ska kanske inte göra det[...]. 

 
Anställd2: [...] ”försöker hålla huvudet högt 

och alltid vara trevlig men kanske inte alltid 

är lika glad och bubblig”(...) ”Värdskapet 
beror på hur man arbetar ihop med sina 

kollegor och hur man har det i privatlivet, 

gästen själv påverkar också värdskapet”. 

Anställd 1: [...]”påverkas mest av stress, om 
jag inte har tillräckligt med tid för varje gäst”. 

God ledning uppifrån är viktigt och även 

personkemin mellan och gästen. "Det är mitt 
jobb att se till att jobba professionellt men det 

är inte alltid lätt”. 

 
Anställd 2: [...]påverkas inte alls av mitt 

humör men okunnighet kan leda till stress[...] 

Aktiva handlingar Anställd 1: [...] ”Gratis buffé som är väldigt 
speciellt för just vårt hotell. Sen fokuserar 

jag som person på att vara trevlig och ge bra 
service”. ”Mitt fokus är stort på just 

värdskap men Odin i sig har inget riktigt 

fokus på det” [...] 

 

Anställd 2: ”Kvällsbuffen på Odin är 

speciellt för oss. Det gör att vissa personer 
väljer Odin framför annat hotell; speciellt 

barnfamiljer och business men”.   

Anställd 1: [...]försöker vara väl förberedd och 
tolka situationen[...]försöker ta reda på så 

mycket som möjligt om gästerna och deras 
resa till hotellet för att skapa en förståelse för 

deras behov och hur jag kan hjälpa dem.   

Riktlinjer Anställd 1: [...] "Vi har inga direkta riktlinjer 
som är förknippade med värdskapet. Det är 

ingenting vi uttalar eller pratar om". "Det är 
nog mer en del i hur man beter sig och att 

man ska kunna det man gör" [...]. [...] termen 

värdskap inte används men att det ändå läggs 
mycket fokus på det [...] 

 

Anställd 2: "värdskapet utgör allt man gör 
när man jobbar, bemöta gästen trevligt och 

förmedla kunskap, glädje och service". [...] 

termen värdskap inte används men att det 
ändå läggs mycket fokus på det [...] 

Anställd 1: [...]är flexibla vilket ger oss 
chansen att rätta sig efter kunden.  

 
Anställd 2: [...]”det finns inte några riktlinjer 

men att mina chefer lär mig hur man ska 

vara/göra”. ”De är roliga och trevliga och jag 
känner sig bekväm”. [...]tror att det ligger 

mycket fokus på värdskap eftersom hotellet är 

så litet, ”samtidigt kan jag inte sätta ord på hur 
vi aktivt jobbar med det”.  

LEDARSKAP     

Ledningens betydelse Anställd 1: [...] ”Ledningen bestämmer men 
ses inte så mycket. "Det är nog vi i 

receptionen som utgör värdskapet, men det 
är ju de som sätter reglerna"[...]  

Anställd 1: [...]ledningen har stor betydelse då 
det helt enkelt "är de som bestämmer".  

 
Anställd 2: "bara för att cheferna säger en sak 

så betyder det inte att jag gör så". [...]utstrålar 

mer genom att "inte vara så formell" och är 
hellre spontan än att följa reglerna[...]  



 14 

Relation med ledningen Anställd 1: [...] ”Det är viktigt att komma 

överens med cheferna och man gör ett bättre 

jobb om man gillar dem”. 
 

Anställd 2: [...] ”Deras beteende och attityd 

avspeglas på mig, om dem är gosiga är jag 
med det, och det märker nog gästerna". 

"Samtidigt är det ju jag som sköter själva 

värdskapet och inte de". 

Anställd 1: [...]relationen med ledningen 

påverkar positivt och speglas av på 

personalen. 
 

Anställd 2: [...]den är viktig, är relationen på 

en arbetsplats bra jobbar man bättre[...]   

Tankar kring betydelsen av 

en konsekvent ledare 

Anställd 1: ”Det är viktigt, speciellt deras 

personlighet. En konsekvent person är 

lättare att arbeta med och ta till sig, annars 
känns det "flummigt" och oproffsigt och 

man känna sig irriterad om det hela tiden 

blir nya saker eller sätt att bete sig”.  

 

Anställd 2: [...] "Det är viktigt att ledaren är 

konsekvent så man vet hur man ska förhålla 
sig till saker och ting" (...)  

Anställd 1: [...]det är viktigt med konsekventa 

ledare. Det man vill att hotellet ska stå för och 

genomsyras av måste man arbeta med hela 
tiden[...] 

 

Anställd 2: [...]viktigt med en konsekvent 

ledare[...]   
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ORGANISATIONSKULTU

R 

    

Arbetsklimatets påverkan Anställd 1: ”Det är superviktigt". Jag måste 

gilla de jag jobbar med, då är det lättare att 
göra ett bra jobb”. Man "smittar" varandra 

med allt man känner, tänker och gör[...] 

 
Anställd 2: [...]Man blir motiverad av 

människorna som är runt en(...) 

Anställd 1: [...]stämningen är en del av 

helheten och det är svårt att säga vad den 
ensam har för effekt(...) ”Jag trivs och det 

"måste ju betyda att klimatet är bra”.  

 
Anställd 2: [...]klimatet utgör en stor del av 

hut man trivs och är en del av helheten, det 

påverkar värdskapet(...)  

Anställdas påverkan Anställd 1: [...]”De anställda vill vara med 

och bestämma, inte regler eller koncept, 

men mindre saker som uniform eller saker 
som underlättar, t.ex. skriva upp och ge en 

korrekt överlämning. Det är mer saker 

kollegor sinsemellan som man vill kunna 
påverka, sådant som ledningen inte måste 

vara med och bestämma om och sånt som 

handlar mer om hur vi arbetar och 
samarbetar”.  

 

Anställd 2: [...]"Det är kul att vara med och 
skapa något, ju mer ansvar man får desto 

roligare blir det"[...] 

Anställd 1: [...]att få vara med och bestämma 

är viktigt för att man ska kunna vara flexibel 

inför gästen[...] [...]”vill känna mig fri att 
göra det som bäst i varje situation”. ”På så 

sätt känner man sig också delaktig”.  

 
Anställd 2: [...]vill mest veta vad som händer, 

men inte måste vara med och bestämma[...]  

ALLMÄN KONJUKTUR     

Konjunkturens påverkan Anställd 1: [...] tror inte att detta påverkar. 

Det är mer en fråga om hur man är som 
person, inte om hur mycket pengar hotellet 

har. Dock blir alla ju gladare om det går bra 

för stället och det blir lättare att jobba[...] 
 

Anställd 2: [...]”Jag tror inte att det påverkar 

så mycket”[...] 

Anställd 1: [...]”konjunkturen anses inte 

påverka värdskapet i sig, utan bara 
verksamhetens ekonomi”[...] "Trevlig kan 

man vara ändå".  

 
Anställd 2: [...]tror att lågkonjunktur leder till 

färre gäster, som leder till mindre jobb, vilket 

i sin tur framkallar stress[...]  

  
Som framgår av Tabell 1 finns det både gemensamma faktorer för de anställda 
på de två hotellen samt vissa tydliga skillnader. Ingen av de anställda kunde 
uppge en allmänt känd definition, men personalen på Villan rapporterade större 
vikt vid förståelsen för vem kunden är och vad dennes behov är, men Odins 
anställda uppgav ett fokus på relationen med kollegorna och organisationens 
interna ledord. På båda hotellen ansågs humöret påverka värdskapet, men även 
av stress. Odins anställda belyste sin gratisbuffé som en aktiv handling för att 
skapa gott värdskap medan personalen på Villan prata mer om att lära känna 
gästen. Ingen av de anställda på båda hotellen kunde nämna att man hade några 
riktlinjer för värdskapet. På Hotell Villan att det är viktig för de anställda att få 
vara med att bestämma och arbeta tillsammans med ledningen för att kunna 
vara flexibel inför gästen vilket inte är lika uttalat hos de anställda på Hotell Odin 
(Tabell 1).  
 
Vidare, på båda hotellen instämmer personalen att ledningen har stor betydelse. 
Medan man dock på Odin förklarar att ledningen inte syns så mycket och att man 
därför anser att personalen i receptionen är dem som utgör den största delen av 
värdskapet. På Villan säger anställd 2 att hon ”inte vill vara så formell” och 
därför inte heller följer reglerna så mycket men att det ändå är ledningen som 
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bestämmer. Organisationskulturen anses vara en viktig aspekt på båda hotellen. 
Här säger man att kulturen på arbetsplatsen är den viktigaste delen för hur man 
kommer att trivas och att det sedan formar värdskapet. Även att få vara med att 
bestämma anses vara viktigt. Vad gäller den allmänna konjunkturen anses tre av 
fyra att den inte påverkar medan den fjärde anser att det kan framkalla stress.  
 
 
Tabell 2. Sammanställning av svar från Ledningen på Hotel Odin och Hotel Villan. 
    

FRÅGA 

PERSON 

Ledning Odin 

PERSON 

Ledning Villan 

 
DET EGNA 

FÖRHÅLLNINGSSÄTTET 

Definition värdskap (vad är 

det, vad är "gott"?) 

Ledning 1: [...]värdskap är att vara trevlig 

mot alla på hotellet och bemöta folk "bra" 
oberoende av gästens/kollegans respons. 

”Gott värdskap definieras av omtanke, 

lyhördhet och engagemang”. [...]Man 
måste våga och kunna tjäna andra och 

göra som de vill. Alla ska tas väl hand om 

och man ska sträva mot företagets 
uppsatta mål. Man ska också visa 

engagemang internt (det ska florera inom 

organisationen) och värdskap kan vara ett 
sätt att mäta och engagera personalen. 

 

Ledning 2: [...]det är "en attityd man har 
när man tar hand om gästerna". "Alla är 

olika och ska behandlas därefter, 

värdskapet ska helt enkelt anpassas". 

[...]Hotellets ledord är; gemenskap, 

värme och engagemang och att gott 

värdskap ges genom att vara kunden till 
lags. 

 

Ledning 1: [...]värdskap är att "folk ska känna 

sig bekväma och man får dem att trivas". 
[...]sammanfattar värdskap som med just dessa 

ord[...]  

 
Ledning 2: [...]värdskap handlar om att få folk 

att känna sig välkomna och må så bra som 

möjligt. "Man ger av sig själv och delar med sig 
av det man kan". [...]arbetar för att skapa trivsel 

och visa omtanke samtidigt som det gäller att 

kunna "läsa av" kunden och vara avslappnad så 
att man kan få gästen att känna sig bekväm. 

”Man måste också gilla det man gör och kunna 

stå för det”.  

Påverkande faktorer (Humör 

etc., du själv, riktlinjer) 

Ledning 1: [...]Allt som händer runt 
omkring en påverkar människorna i 

ledningsgruppen, "trots att det kanske inte 

ska det". ”Personligen påverkas och 
motiveras jag av kollegor som visar prov 

på mod och genomför det de har tagit på 

sig”. [...]Det är viktigt att kunna tränga 
bort det personliga och vara professionell 

[...] gott värdskap framkallas genom en 

företagskultur med fokus på gästens 
villkor och en bra balans mellan alla 

personer. 

 
Ledning 2: "alla är vi människor" och 

påverkas av vad som händer omkring 

oss[...] 

Ledning 1: [...] personlig stress eller smärta 
påverkar negativt likaväl som det egna humöret, 

"även om det väl inte ska göra det".  

 
Ledning 2: "humöret är något genialt, det lyser 

igenom allt" [...]tycker också att gästerna själva 

påverkar ens humör såväl som situationen.  
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Aktiva handlingar Ledning 1: [...]Gratis buffén är en aktiv 

handling och en del av det goda 

värdskapet, samt att det bjuds på kaffe 
och frukt dygnet runt såväl som 

nattmacka för de gäster som anländer 

sent. VIP-kunderna bjuds också på gratis 
kvällstidningar och ofta arrangeras 

temakvällar såsom frågesport och 

trubadurspelningar[...] detta bidrar till att 
skapa en bra kontakt mellan personal och 

gäst. ”Hotellet har en "hemma hos"-

känsla där personalens personlighet är 
väldigt viktig. [...]De mätningar som 

nämnts tidigare genomförs på veckobasis 

och använts för att jämföra hotellet med 
konkurrenter. 

 

Ledning 2: [...]är måna om att ge gästen 
det dom frågar efter och försöker fixa 

sådant som inte egentligen ingår i 

erbjudandet, eftersom att det förmedlar en 
känsla av att bry sig, försöker också vara 

lite skämtsamma mot gästen, eller i alla 

fall de som verkar "mottagliga". 
”Personalen i receptionen har en ganska 

skämtsam och lätt stämning sinsemellan 

och det tror jag smittar av sig”.  

Ledning 1: [...] aktivt försöker se till att alla i 

både personalen och bland gästerna har det bra 

och ge dem bra service hela tiden[...]  
 

Ledning 2: [...]försöker "ha koll" på 

återkommande gäster och tillgodose allas 
behov[...]  

Riktlinjer Ledning 1: [...]försöker ta reda på vilka 

förväntningar som finns och ta reda på 

hur dessa kan uppfyllas [...] Odin har ett 
antal kärnvärden kring attityder, påverkan 

på varandra, organisationskulturen och 

framåtandan som vi månar om [...] 
Gästernas uppskattning mäts varje månad 

och gott värdskap belönas bland 

personalen. Den gyllene regeln är att 

"bemöta andra som vi vill bli bemötta 

själva". 

   
Ledning 2: [...]jobbar mycket med 

attityder och inställning, samt försöker 

skapa en trevlig stämning. Ett stort fokus 
ligger på värdskapet och målsättningar 

finns uppsatta. Alla ska också "vara 

nöjda".  

Ledning 1: ”Några speciella riktlinjer har Hotell 

Villan inte” [...]jobbar dock med att vara 

personliga mot alla och personalens 
personlighet är väldigt viktig.  

 

Ledning 2: [...]”har erfaren personal som har en 
känsla för det de gör och vad vi vill uppnå samt 

förmedla”. ”De vet att det framför allt ska vara 

personligt. Trots att det inte finns någon uppsatt 

policy så anses värdskap oerhört viktigt, vi vill 

ha möjligheten att vara personliga och 

värdskapet är viktigt för att skapa den känslan”.  

LEDARSKAP    

Ledningens betydelse Ledning 1: [...]ledningen anses ha stor 
betydelse, våra beteenden återspeglas i 

hela organisationen. Rätt budskap, attityd 

och bemötande måste komma uppifrån. 
[...]”det är viktigt att vi lyssnar och agerar 

där efter”. Man ska visa att man bryr sig 

om personalen och tar till sig deras 
feedback. Ledningen ska vara aktiv inom 

organisationen. 

 
Ledning 2: "andra kommer att bete sig 

och handla utefter samma mönster som 

ledningen".  

Ledning 1: [...]”tycker att ledningen har stor 
betydelse då vi sätter grunden och jobbar med 

vår personal”. ”De anställda är verksamhetens 

ansikte utåt och därmed lika viktiga som oss i 
ledningen”. 

 

Ledare 2: [...]”det är viktigt men relationen 
mellan oss är viktigare, vi jobbar ihop så 

mycket vi kan”. ”Alla är en del av helheten här, 

det är det som är meningen”[...]  
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Relation med ledningen Ledning 1: "Man måste trivas med 

varandra och beteendet smittar som sagt 

var". [...]försöker "undvika att styra med 
hela handen och låta alla vara lite fria i 

sitt sätt". 

 
Ledning 2: [...]det är viktigt då det skapar 

trivsel[...]  

Ledning 1: ”Det är viktigt att alla jobbar som ett 

team och är lyhörda och lyssnar på varandra. 

Man måste ta tag i de små frågorna, då det är 
detaljerna som formar helhetsupplevelsen”.  

 

Ledning 2: [...]”kommunikationen inom 
gruppen är viktig och att man inte lovar något 

man inte kan hålla”.  

 
Ledning 1 och 2: anses av båda delägarna ha 

stor betydelse, de vill att alla ska trivas ihop. 

Tankar kring betydelsen av 

en konsekvent ledare 

Ledning 1: [...]lägger stor vikt vid att 

ledningen ska vara definierbar och inte 
alltför principfast, utan vara öppen för 

förändringar[...]  
 

Ledare 2: En konsekvent ledare är viktigt 

då det ger ett "säkert" budskap, "man kan 
inte hålla på och vela". 

Ledning 1: [...]det är viktigt att en ledare är 

konsekvent för att undvika förvirring[...] 
 

Ledning 2: [...]man ska ha ett visst sätt att jobba 
på annars blir det jobbigt för alla. Man ska 

kunna hela tiden veta hur det ska göras och inte 

göras[...]  

ORGANISATIONSKULTU

R 

   

Arbetsklimatets påverkan Ledning 1: [...]anser också att belöningar 
såväl som kamratskap kan vara sätt att 

skapa en fin stämning.  

 
Ledare 2: ”Atmosfären påverkar mycket 

och ledningen är alltid ute efter en bra 

stämning. De anställda känner varandra 
väl och har en öppen dialog, om någon är 

på dåligt humör hjälps man åt att pigga 

upp varandra”. 

Ledning 1: [...]Stämningen är viktig och att ha 
personal som "vet hur det ska vara". Det är 

viktigt med klar och rak kommunikation för att 

undvika stress och förvirring, ”detta är dock lätt 
för oss då de är så få som jobbar på hotellet”.  

 

Ledning 2: [...]”hotellet jobbar en del med 
storytellning som baseras på hotellets bakgrund 

och att på så sätt locka folk med denna historia 

och atmosfär[...]  

Anställdas påverkan Ledning 1 och 2: Både hotellchefen och 

receptionschefen[...]tycker att det är 

viktigt att personalen får vara med och 
bestämma då det gör dem mer motiverade 

och skapar ett engagemang.  

Ledning 1: [...]”jobbar mycket ihop med vår 

personal och även om vi äger hotellet så jobbar 

vi tillsammans med våra anställda efter de är en 
så stor del av rörelsen”[...]  

 

Ledning 2: [...]vi fattar de slutgiltiga besluten 
men involverar de anställda i processen dit. 

[...]"teambuilding är ju något man skulle kunna 

jobba mer med (...) ”det kom jag att tänka på 
nu, under den här intervjun".  

ALLMÄN KONJUKTUR    

Konjunkturens påverkan Ledning 1: [...]Världskonjunkturen anses 

inte påverka värdskapet, även om det 

givetvis har effekt på ekonomin. Desto 
viktigare tror jag att det är att hela tiden 

utveckla tjänsterna vi erbjuder och öka 

värdet för kunden. På så sätt kan man 
också öka intäkterna. 

 

Ledning 2: [...]påverkar inte värdskapet[...] 

Ledning 1: [...]känner av konjunkturens rörelser, 

det påverkar organisationen men tillåts inte 

påverka personalens inställning[...]  
 

Ledning 2: [...]”är speciellt måna om att få våra 

gäster att återkomma flera gånger och jobbar med 
detta både pris- och servicemässigt”. [...]”håller 

noga koll på våra och konkurrenternas priser och 

i lågkonjunktur går vi ibland ut med lägre priser 
trots att lönsamheten då blir mindre”.  

 

I Tabell 2, framgår det att ledningen på de båda hotellen uppger att värdskap är 
att fokuserar på att lära känna sina gäster och minnas de som återkommer. Man 
kan dock se på båda hotellen att begreppet värdskap inte är särskilt omtalat, att 
begreppet är flytande och att betydelsen inte är helt klar för alla. Det går att 
urskilja vissa skillnader mellan receptionschefens och hotellchefens, på Hotell 
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Odin, detaljuppfattning. Hotellchefen har en mer teoretisk syn på värdskap än 
vad personalen har och hur detta ska framkallas, men receptionschefen anser att 
det i stort sett handlar om ”att vara kunden till lags”. De båda anställda säger att 
värdskap handlar om att ”göra det lilla extra” och båda tar upp hotellets tre 
ledord för att beskriva begreppet närmare. Båda anser också att en viktig del av 
värdskapet handlar om att vara professionell. På Villan belyser man humöret 
som en påverkande faktor medan man på Odin anser att allt som händer runt 
omkring än påverkar ens beteende och där med värdskapet. Man kan läsa av att 
Odins aktiva handlingar är mer konkreta då de exempelvis nämner kvällsbuffen, 
medan Villans aktiva handlingar inte är lika sakliga och konkreta utan mer 
flytande. Odins ledning nämner mätningar av personalen och kundupplevelser 
men ledningen på Villan fokuserar på att skapa ”stämningar och välkomnande”. 
Odin jobbar mycket med attityder och ser detta som ett sätt att skapa gott 
värdskap. Medan man på Villan säger att man inte har några specifika riktlinjer 
utan att det mer är en fråga om att känna av både kund och situation och agera 
därefter, även att vara personlig tas upp som mycket viktigt på Villan.  
 
Som framgår av Tabell 2 ser vi här tydligt att båda hotellen är överens om att 
ledningen har stor betydelse och påtalar vikten av att trivas ihop. De båda 
hotellen är också överens om vikten av att låta alla vara med att bestämma. Dock 
kan man tyda att man på Villan uttrycker mer vikten av att jobba tillsammans 
med sin personal och ha en nära samt tydlig kommunikation.  
 
På frågan om organisationskulturen svarar samtliga fyra att det är viktigt med 
gott arbetsklimat. Det nämns också i båda fallen att atmosfären är mycket viktig. 
Vad gäller de anställdas påverkan på värdskapet anser man att vikten av att få 
vara med att bestämma är viktig. Får man vara med att bestämma känner man 
sig delaktig och därför även gör ett bättre jobba, ”det skapar engagemang” säger 
man på Odin. På Odin anser man inte att konjunkturen påverkar medan man på 
Villan påstår matt man känner av konjunkturen i rörelsen, rent ekonomiskt men 
att detta inte tillåts påverka personalen.  
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Tabell 3. Sammanställning av svar från Gäster på Hotel Odin och Hotel Villan. 

 

FRÅGA 

PERSON 

Gäster Odin 

PERSON 

Gäster Villan 

Definition värdskap (vad är 

det, Vad är "gott")? 

Fyra av fem gäster anser att god service 

är något av det viktigaste. Omtänksamhet 
och tillgänglighet kommer också högt på 

listan. "Gott värdskap är att alla blir 

sedda. Att mina barn blir lika 
uppskattade som jag även om det är jag 

som betalar" säger en av gästerna. 

Värdskap handlar även om att alla vill ha 
en bra upplevelse. Någon är en värd mot 

någon annan. Man vill bli 

omhändertagen av en värd på hotellet. 
Samtliga gäster säger också att man får 

det man kommer för är mycket viktigt. 

Att personalen är trevlig. Att det är rent 
och fint. "Att jag känner mig trygg, att 

det är tryggt för min familj och mina 

barn och att det känns lyxigt och att man 
bli behandlad som att man är det 

viktigaste hotellet har" tar en gäst upp. 

"Det kan vara små saker som att dem har 
kvällsmackor här på Odin, det är toppen" 

säger en av gästerna.  

 
(Mer data från Odins gäster kommer in, 

Villans gäster är mer fåordiga och tycker 
likadant till stor del) 

 

Fem av fem säger att bli trevlig och bra 

bemött är något av det viktigaste. "Att veta 
vad jag får och att det jag får är bra" anser en 

av dessa vara gott värdskap. "Bra värdskap är 

att få det man blivit lovad" säger en annan. 
Bra information ska ges, och att få det man 

förväntar sig är alla fem eniga om. "Att man 

känner sig bra behandlad, välkommen och att 
man har fint rum anser en av fem vara viktigt" 

Varför detta hotell? Hotellets 

lockelse. 

Nära till mina affärsmöten säger en gäst, 

och hävdar också att det är ett ganska 
lugnt hotell. Fem av fem tar upp att den 

ingående middagen/kvällsbuffen är 

mycket uppskattad. Ligger nära Liseberg 
tar två av fem gäster upp som en viktig 

punkt. Lättillgängligheten tas upp av 

samtliga gäster som en viktig punkt. "Jag 
är choice-gäst och bor alltid på choice 

när jag reser eftersom jag samlar poäng, 

det ger mig gratisnätter och 
specialerbjudanden" tar en gäst upp. 

”Reser mycket och därför är Hotel Villan bra 

efter som det är ett lugnt hotell”. ”Alltid bra 
service på Villan”. Viktigt att veta vad man får 

när man reser mycket. Allt måste vara bra och 

det är det på Villan. Får lugn och ro här. Fin 
miljö, avslappnande, kommer bort från 

"vimlet" men ändå lätt att ta sig till stan om 

man vill dit. för att det är ett litet hotell, blir 
mer personligt då. Har även vin- och ost 

kvällar och "snackis" nere i lobbyn. Fina 

bilder på internet, bra priser, fina rum. Litet 
och bekvämt, fint. Rekommendation, en vän 

sa att det var fint.  

 
(Villan tar upp avslappning som en viktig 

faktor, det gör inte Odin). 

Detta hotellets värdskap Fem av fem gäster säger att alla är 
trevliga. ”Man blev väldigt sedd när man 

kom in och i mitt tycke är det bra 

värdskap” säger en gäst. En annan 
hävdar: "Dock får jag inte alltid mina 

poäng som jag ska, det brukar bli fel, 

speciellt under sommaren då den är så 

mkt ny personal". Samtliga är överens 

om att Hotel Odin helt klart har hållit 

deras förväntningar. Samtliga fem gäster 
är också positiva till kvälls buffé och 

nattmackor.  

Fem av fem anser att värdskapet är bra. "Här 
är värdskapet superbra, jag får det jag vill ha 

och de vet alltid vad jag vill ha vilket är 

mycket uppskattat", säger en av gästerna. De 
är trevliga, anser fem av fem.   
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Vikten av att bli bemött 

likadant varje gång 

Det är viktigt att bli bemött likadant varje 

gång säger tre av fem. Den två andra 

hävdar att det inte spelar någon roll så 
länge denne blir bemött på ett bra sätt. 

"Det är viktigt, blir man bemött bra en 

gång har man förväntningarna att det ska 
vara så, då vill man bli bemött likadant 

nästa gång" sägen en av de fem gästerna. 

En annan hävdar att "det är skönt om den 
som jobbar har koll på allt och de ska 

alltid vara trevliga, och man ska få det 

man vill, man kommer till hotell för att 
koppla av och slippa göra själv". 

Två av fem anser att det är mycket viktigt att 

alltid bli bemött likadant. "Jag kommer hit för 

att jag vet att det alltid är trevliga" säger en av 
dem. "Jag vill alltid bli bra bemött" säger en 

annan. Tre av fem anser att det inte är så 

viktigt att bli bemött exakt likadant varje gång 
men att bli bemött bra varje gång är det som 

är viktigt.  

 
(Svaren här är mycket likartade) 

Utmärkande för detta hotell "Jag tycker det är bra med middagen och 
att dem är trevliga men det är ju ett 

vanligt hotell. Det är bra men de är ju 

inte särskilt nischat åt något håll eller 
med tryck på något jätte speciellt". Bra 

servis. Fin lobby. Nattmackor. Odin är ett 

trevligt hotell med bra läge, bra service 
och bra mat. Kvällsbuffen, nattmackorna 

och trevlig personal. 

 
(Odins fördel beskrivs med positivitet för 

nattmackorna) 

Lugnt och tyst. Lagom exklusivt. Trevlig 
personal. Fem av fem säger att den personliga 

"hemma" känslan infinner sig. "Inte bara en i 

mängden utan här är det personligt" säger en. 
"Det är litet och mysigt och blir därför 

personligt säger en annan" "Har aldrig varit på 

ett så litet hotell. Kul. Litet och lugnt. Lugnt 
men ändå fint" säger en. "Superfint område, 

fint att det ligger vid hamnen" sägen en annan.  

 
(Villan beskrivs som ”hemma”) 

Vikten av det sociala bandet 

mellan personal och gäst. 

Fyra av fem stämmer överens om att det 
sociala bandet är viktigt. ”Ja, det är 

viktigt att man förstår varandra så det 

inte blir några missförstånd” säger en, de 
ska bry sig om hur man har det". Medan 

den sista säger att det inte är jätteviktigt. 

Denne påstår; "Vi är ju här med familjen, 
att det finns saker att tillgå är viktigare än 

personer att tillgå". En annan gäst säger; 

"Här på Odin vet ordinarie personal vem 

jag är vilket jag uppskattar". Det tas upp 

av en gäst att det är trevligt om det är 

samma personal som jobbar under den 
tid man är här.  

Två av fem säger att det sociala bandet är 
viktigt. "Jag kommer hit för att jag vet att det 

alltid är trevliga och de vet vem jag är och det 

blir då personligt" säger en av de intervjuade. 
"Det sociala band jag utvecklat med 

personalen här gör att jag kommer tillbaka" 

fortsätter denne. Två av fem anser att det inte 
är viktigt med det sociala bandet och en av 

dem säger; nej, så länge jag får den service jag 

vill ha är jag nöjd. En av fem säger att "det är 

viktigt, dock inte om man bara ska stanna en 

natt, stannar man längre är det viktigt, på så vi 

blir det personligt". 

Känslan av att vara 

välkommen 

Samtliga instämmer om att man känner 

sig välkommen på Odin. Att dem känner 

igen en när man kommer är viktigt. 
"Varje gång jag kommer ner i lobbyn 

kommer dom ihåg mig" säger en. "Vi 

fick bra intryck av att det fanns något för 
alla, lekrum, filmer, bar terrass etc." 

säger en annan. "Men det var också ett 

varmt välkomnande när vi kom". "Alla är 
trevliga. Det är en bra stämning". Även 

här tar samtliga fem gäster upp att det är 

trevligt att de bjöds på mackor och kaffe 
och att det finns en matbuffé som ingår i 

priset. Bra med information och hjälp 
med köp av Lisebergsbiljetter tas också 

upp.  

Fem av fem anser att känslan av att vara 

välkommen är mycket bra/stark. "Jag är alltid 

välkommen hit". Bra känsla, bra information 
och service. Personalen är trevlig. "Vin- och 

ost kvällarna gör att det känns trevligt och 

välkomnande" säger en av fem. "Trevlig 
personal, dock kunde jag inte parkera min bil, 

det fans inga platser kvar det tyckte jag var 

dåligt" säger dock en av fem. 
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Når värdskapet fram? Fyra av fem instämmer om att Odin når 

fram med deras tre ledord, värme, 

gemenskap och engagemang. Detta 
medan den sista säger att; ”ledorden inte 

är märkbara men att det finns något för 

alla på Odin”. Denne hävdar också att det 
inte är så personligt, det är mer ett hotell 

som passar för alla och har det mesta "ett 

ganska vanligt hotell". Även här tas 
kvällsbuffen upp som en del av Odins 

värdskap och som något positivt. 

Fem av fem anser att värdskapet når fram. 

Fem av fem anser också att den personliga och 

"hemma" känslan infinner sig. "Jag får alltid 
det jag önskar mig och att de vet vem jag är" 

säger en. "Det blir personligt för att det är 

litet, inte heller många anställda". "Det är ett 
litet hotell därför personligt". "Trevlig tjej i 

receptionen" säger en av de intervjuade. "Det 

ser ut som en villa mer än ett hotell och ger 
därför en "hemma" känsla", säger en av de 

fem. 

 

Som framgår av Tabell 3 så svarar en av gästerna på Hotell Odin att han vill 
känna sig som ”det viktigaste hotellet har”. Man kan också avläsa att både Hotel 
Odin och Hotel Villans gäster överlag är nöjda och att värdskapet når fram. Vad 
som avviker är dock att en av gästerna på Odin uttalar sig om att hotellet är ”ett 
ganska vanligt hotell” och att denne inte kan se det personliga i hotellet. Villans 
gäster är alla överens om att den personliga ”hemma” känslan finns.  
 
På Odin kan vi se att fyra av fem anser det sociala bandet vara viktigt medan det 
på Villan bara är två av fem som anser detta. Gemensamt för kunderna på Hotell 
Odin var att erbjudandet, kvällsbuffen, i sig står i centrum. Det fysiska utrymmet 
påtalas också såväl som de små medel hotellet har tagit fram för att välkomna 
gästen, exempelvis kvällsmackorna, som är mycket uppskattade. Detta visar 
sammantagvis på att för gästerna på Hotell Odin är tillgänglighet och 
omgivningen lika viktigt som bemötandet från personalen, om inte viktigare. Just 
de extra detaljer som inte finns på alla hotell anses vara av högt värde, ett 
exempel på detta är kvällsmackorna. I övrigt betonas främst det geografiska 
läget samt det lojalitetssystem som hotellet har utvecklat. Här kan man se att för 
ett stort hotell som Odin så baseras kundernas val mycket på tillgängligheten 
och det centrala läget. De tycks också känna en trygghet i att alltid nyttja samma 
hotellkedja och på så sett ”veta vad de kan förvänta sig”. Samtidigt har Odin trots 
sin storlek lyckats skapa vissa extra lockelser som många kunder tycks 
uppskatta, bland att kvällsbuffén. Gästerna på Hotell Odin anser sig ”känna sig 
väldigt sedda”. Samtliga gäster är överens om att hotellet har mött deras 
förväntningar. Ovan skiljer sig en del från det som gästerna på Hotell Villan tar 
upp som främsta argument för sitt val. Här poängteras också själva erbjudandet, 
såsom läge, rummen och den information som ges, men man lägger större vikt 
vid att hotellet känns personligt, avslappnande och att servicen alltid är bra. 
Även här har kunderna lagt märke till de speciella ”kvällar” som hotellet 
anordnar samt att det bjuds på snacks i lobbyn.   
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Diskussion  
Generellt sett så uppgav både ledning och anställda att begreppet värdskap på 
båda hotellen att värdskap i stort handlar om bemötande av gästen och att ”få 
denne att känna sig välkommen”. Dock framgår det i svaren att det är svårt för 
både ledning, anställda och gäster att formulera exakt vad värdskap innebär. 
Man kan se i svaren på den första öppna frågan om definition att begreppet 
värdskap inte är särskilt omtalat, flytande och att betydelsen inte är helt klar för 
alla att på båda hotellen. Värdskap måste lyftas fram som ett mer konkret 
begrepp och som något som har en tydlig definition om vad det innebär.  

Hotellchefen på Odin specificerar värdskap närmare med att ”Man måste våga 
och kunna tjäna andra och göra som de vill”. Detta stämmer väl överens om det 
som tas upp i inledningen, där Gunnarson och Blom förklarar att man måste 
”kunna tackla valet att tjäna andra.” Man måste även trivas med att utöva gott 
värdskap. Det är dock anmärkningsvärt att inga av dessa välformulerade 
meningar upprepades av det större hotellets (Odins) anställda och att de snarare 
tyckte att värdskap var ett okänt begrepp som det inte fanns några tydliga 
riktlinjer kring. Vad som även här är anmärkningsvärt är att man på Odin har tre 
tydligt specificerade ledord, trots detta anser personalen att det inte finns några 
tydliga riktlinjer. Som tar upp inledningsvis nämner Gunnarsson och Blohm 
(2008) sex stycken grunder för gott värdskap. Två av dessa är helhet och dialog. 
Här kan man se att dessa två begrepp saknas i beskrivningen om gott värdskap 
från hotellen. Även detta är anmärkningsvärt då dessa två begrepp är 
grundläggande för gott värdskap enligt Gunnarsson och Blohm (2008).  

På hotell Villan fanns inga färdiga formuleringar kring vad värdskap är. Båda 
delägarna uppger en svävande idé om att det handlar om att få gästerna att 
känna sig välkomna och trivas, att personalen trivs och tycker om sitt arbete 
betonas som avgörande. Den ena anställda förklarar att värdskap för henne är 
att ta reda på vad kundens behov är medan hennes kollega förklarar att för 
henne handlar det om att skapa en bra kommunikation med gästen. Hon 
förtydligar; det är viktigt att kunna se gästens behov även om de inte är uttalade. 
Här fås uppfattningen av att, trots bristen på definitioner och fokus på begreppet 
värdskap, så präglas verksamheten av en grundläggande förståelse för hur detta 
skapas och vad de vill att kunden ska uppleva. På Villan uppges även kunskap om 
och erfarenheter av det man arbetar med som en avgörande faktor för 
värdskapet. Detta kan tyda på en mer nyanserad mental representation av 
begreppet hos de anställda än hos ledningen vilket kan vare en konsekvens av 
att man som anställd jobbar direkt i värdskapssituationen och därför får en 
rikare erfarenhet av vad värdskap innebär.  

Det finns en risk att utövandet av värdskap likställs med att ”bara vara trevlig”, 
och då kan begreppet urvattnas som konkurrensmedel. För att nå resultat och i 
slutändan påverka kundupplevelsen krävs mer, här har ledarskap och 
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organisationskultur betydelse. På direkta frågor kommer jakande svar om just 
ledarskapets betydelse, men inte på den öppna frågan. Här kan det vara så att 
det krävs utbildningsinsatser i branschen så att man får upp ögonen för den 
komplexitet som ryms i begreppet.  

Över lag ansågs den rådande konjunkturen inte vara en viktig faktor när det 
kommer till värdskap, varken försvårande eller som nödvändigt 
konkurrensmedel. ”Trevlig kan man vara ändå” säger en av de anställda på 
Hotell Villan och personalen på Odin uttrycker ungefär samma åsikt; ”Det är mer 
en fråga om hur man är som person”. Inte heller någon i ledningen anser att 
konjunkturen påverkar värdskapet men nämner att det givetvis påverkar 
verksamheten i dess helhet, via ekonomin. ”Det tillåts helt enkelt inte påverka 
personalen”. Detta ligger delvis i linje med teorin som säger att värdskap är ett 
konkurrensmedel, där värdskap kan erbjudas trots en sämre konjunktur. Dock 
kan man se att anställd 2 på Villan uppger svar som stödjer att konjunkturen 
påverkar värdskapet. Här är frågan hur man definierar och för ut begreppet 
värdskap i verksamheten. Om man med gott värdskap menar att man som hotell 
ska bjuda på det extra i form av åtgärder som är resurskrävande i ekonomiska 
termer, påverkar konjunktur självfallet utövandet av värdskap. Men om man 
med värdskap menar det professionella förhållningssättet ”trevlig kan man vara 
ändå” så är sambandet inte lika självklart. På Odin fokuserar ledningen på att 
”ledarskap kommer uppifrån och det är vi som sätter tonen för organisationen” 
medan man på Hotell Villan tycker sig jobba ihop med sina anställda. Detta 
särskiljer de två hotellen och det anses vara avgörande för den prägel 
verksamheten har. Att Villan är ett litet hotell med två delägare som är mycket 
delaktiga och närvarande i den dagliga verksamheten framkommer tydligt då 
personalen talar om sina chefer på ett varmt sätt, där anställd 2 säger; ”de är 
roliga och trevliga och jag känner mig bekväm”. Detta medan Odins anställda 
tycker att ledningen är en diffus enhet som man inte märker av i vardagen. En av 
delägarna på Hotell Villan säger ”Det är viktigt att alla jobbar som ett team och är 
lyhörda och lyssnar på varandra” men här anses skillnaden ligger i att personalen 
säger samma sak som ledningen. Trots att ledningen på Odin sedan lägger till att 
ledningen ska vara aktiv och försöker undvika att ”styra med hela handen” tyder 
personalens svar på att det är just så hotellet styrs. Det är tydligt att anställda på 
Hotell Villan har en klarare syn på ledningens roll än de anställda på Odin.    

Det finns tendenser som visar på att det är lättare för mindre verksamheter att 
aktivt arbeta med värdskap. Här arbetar ledningen närmare sina anställda och 
personalen känner sig oftare delaktiga i de beslut som fattas. Detta anses vara en 
grundläggande faktor då man vill skapa engagemang hos de anställda. En 
intressant del är när biträdande hotellchef på Odin pratar om att de har 
belöningssystem för hur väl man presterar, genom värdskap etc. Detta nämnde 
ingen av de anställda, vilket visar på att det finns brister i kunskapen kring hur 
deras prestation mäts. Receptionschefen förklarade att de jobbar mycket med 
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attityder och inställning, samt försöker skapa en trevlig stämning, vilket inte 
heller nämndes av någon av de anställda. Här kan man se att de mentala 
modellerna hos de intervjuade inte stämmer ihop med den teoretiska bilden av 
vad värdskap är. Ledningen tar upp att de jobbar med attityder och inställning 
medan detta inte ens nämns av någon av de anställda. Detta tyder på en miss i 
den interna kommunikationen och även ett hinder för att utöva gott värdskap. 
Villan kan väl snarast beskrivas som motsatsen här. Ledningen säger att "de har 
erfaren personal som vet att det framför allt ska vara personligt”. Här kan man se 
att trots bristen på policys så delar de anställda denna uppfattning och uttrycker 
sig i stort sett exakt likadant. Det finns inte några riktlinjer men den ena 
anställda nämner att hennes chefer lär henne hur man ska vara/göra. De är 
roliga och trevliga och hon känner sig bekväm. Här har det skapats en gemensam 
grund och en verksamhet som bygger på detta tankemönster.  

Alla, både ledning och anställda på båda hotellet, anser att det är viktigt med 
personalens delaktighet. Delaktighet anses framkalla motivation och 
engagemang. De anställda på Hotell Villan belyser främst att sådan delaktighet 
skapar flexibilitet framför gästen och att det därför är positivt medan de 
anställda på Odin gärna ”vill vara med och bestämma” och att det ”ju ändå är de 
som hanterar hotellets dagliga drift”. Denna skillnad kan bero på att de anställda 
på Hotell Villan redan känner sig involverade och som medlemmar i ett team, 
där de arbetar nära ägarna, medan personalen på Odin känner av hierarkin i 
större utsträckning och upplever en viss ”vi mot dem”-känsla i relation till 
ledningen.  

När det gäller gästernas upplevelse ser man att de svar man fått från gästerna på 
Villan har mer gemensamt än de på Odin. Den personliga ”hemma”- känslan på 
Hotell Villan är det tydligt att folk, nästintill alla intervjuade, känner av. Odin 
däremot är ett mycket större hotell och där verkar gästerna ha mer delade 
meningar. Dock kan ju detta ha att göra med just att det är fler gäster och därför 
större chans att gästerna tycker och uppfattar olika. Bland gästerna på båda 
hotellen kan man se tydliga skillnader i lockelser. På Odin är lockelsen ofta 
relaterad till själva erbjudandet, speciellt för den som är Choice medlem, emedan 
på Hotell Villan är lockelsen den fina lugna miljön, vilket ju i och för sig också är 
en mer fysisk än psykisk faktor, men också den konsekvent goda servicen och 
känslan av lugn som präglar Villan. Gästerna svar tyder på överensstämmelse 
om den avslappnande atmosfären. Det är tydligt att personalens ansträngningar 
för att lära känna sin kund och dess behov har lyckats då detta specifikt nämns. 
Kvällsbuffén och nattmackorna är omtalade på Odin och är några av de positiva 
grejer som tas upp allra mest. Det är oklart om detta beror på den ekonomiska 
faktorn, att man på detta sätt tjänar in de pengar man annars hade lagt på mat, 
eller på en uppskattning av den omtanke om gästerna som det påvisar. Utöver 
det fokus som låg på de rent praktiska fördelarna med Odin nämnde även en 
gäst att ”Man blir väldigt sedd när man kom in och i mitt tycke är det bra 
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värdskap”. Detta anses lite förvånande och motsäger tidigare fynd, då gästerna 
samtidigt fokuserar mest på mer praktiska aspekter.  

En riktigt trevlig vistelse ska gärna innehålla riktigt bra service, i form av ett gott 
och varm välkomnande och att man gör det där lilla extra för att få någons dag 
att bli bra. Detta sägs i teorin av (Tanford S, Raab C, Kim Y. S 2010). Jones et al 
(2007) hävdar också att man kan skapa sociala band mellan gäster, personal och 
ledning. På så sätt har man stor chans att behålla lojala gäster. Att känna sig väl 
omhändertagen är viktigare än de ekonomiska förmåner man kan få utan något 
som helst personligt engagemang (Jones et al. 2007). Här kan man se likheter 
med de svar som kommit in, både från anställda och från gästerna. Ingen gäst 
nämnde den ekonomiska faktorn som en avgörande faktor i sitt val av hotell, 
utan fokuserade på just de anställda samt de ”extra” ansträngningar som hotellet 
hade gjort. Framför allt de anställda på Hotell Villan belyste vikten av att just 
sådana band upprättades med kunden, genom att man ”läste av denne” och 
kände deras behov utan att de uttalades. De anställda på Hotell Villan förklarar 
att de vill lära sig tolka kunden och dess behov även då de inte är uttalade och på 
så sätt få dem att känna sig bekväma, medan personalen på Odin lägger större 
vikt på de fysiska attributen, såsom kvällsbuffén och gratis-mackorna. Här kan 
man se tecken på att Villan arbetar mer med att ha ett personligt hotell medan 
Odin konkurrerar mer med hjälp av omgivningen och själva erbjudandet. 

Det var ett problem för folk att ta av sin egen tid för att ställa upp och göra en 
intervju på cirka tjugo minuter. Dock understryks att det mindre hotellet, Hotel 
Villan, svarade och villa ställa upp efter bara några timmar. Detta indikerar att 
mindre hotell är mer medvetna och bryr sig mer om privatpersonen och den 
personliga kontakten med ”vanligt” folk. Stora hotell arbetar mer aktivt med 
lojalitetsprogram, stamgäster och hur mycket pengar som florerar i verksamhet, 
den enskilde personen är inte av samma intresse.  
 
Då två av de intervjuade var från Tyskland var kommunikationen och språket 
mellan oss ett hinder. Trots att min intervju-guide hade studerats av en brittisk 
medborgare som idag lever i Sverige, är det svårt att med säkerhet säga om 
frågorna gick fram på ett klart sätt och att deras svar var direkta svar på 
frågorna. Här skulle man kunna se att svaren inte är helt trovärda då språket och 
kommunikationen var ett möjligt hinder. Det var även en utmanande uppgift att 
försöka få gäster att ta sig tiden att sätta sig ner och svara på ett antal frågor. 
Många var skeptiska och var noga med att få veta hur lång tid det skulle ta. Det 
finns en metodisk fördel i att använda en öppen fråga inledningsvis, då det anses 
minska risken för socialt önskvärda svar. Det kan kanske vara en anledning till 
att man får jakande svar på de direkta frågornas betydelse för värdskap, men att 
samma faktor inte nämns som betydande för värdskap i den öppna frågan.  
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Slutsatser 
Utifrån studien har följande slutsatser kunnat dras:  
 

 Eftersom de mentala representationerna av begreppet värdskap inte är 

så rika som den teoretiska förklaringen till begreppet anger finns det en 

risk att begreppet trivialiseras och likställs med ”att vara trevlig” och 

därmed förlorar sin tyngd som faktiskt konkurrensmedel. 

 

 För att få en förståelse för begreppets komplexitet krävs utbildning av 

branschen. 

 

 Om det finns en variation i hur aktörer inom samma hotell ser på 

begreppet har man inte lyckats implementera värdskap fullt ut i 

organisationen.  

 

 Gott värdskap kan erbjudas trots lågkonjunktur.  
 

 Utövande av värdskap har effekter på kundupplevelsen. 
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