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Abstrakt 
I inledningen av våra uppsatsstudier fann vi ingen tydlig definition av värdskap.  

Engelskans hospitality är alltför vid för att kunna förklara värdskapets betydelse inom 

turismbranschen.  

Vi har i vår uppsats belyst samt försökt förklara: Vad är värdskap? Vidare ville vi också se 

eventuella kulturella skiljaktigheters påverkan på värdskap. Vårt forskningsbidrag är därför en 

värdskapsmodell för att tydliggöra ämnet. Modellen beskriver rumsliga dimensioners 

påverkan på värdskap. Vi har också valt att genomföra kvalitativa intervjuer, dels med 

forskare och dels med utövare inom resebranschen, för att få en mer djupgående 

förståelse för om och hur det arbetas med värdskap i praktiken. 

 

 

In the beginning of our feasibility studies, we found that there was no clear definition of the 

subject hosting. The English definition hospitality is way too wide and includes the whole 

tourism industry more or less. We wanted to find out: What is hosting? 

We also wanted to find out if there was any cultural differences regarding hosting. Our tribute 

to science is a model on hosting to define the subject. The model describes different 

dimensions and their effect on hosting. We´ve also chosen to make interviews with scientists 

and personal in the travel industry to get a more and deepened understanding on if and how 

hosting is used in practice. 
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1. Inledning 
Turismen är idag en av de snabbast växande näringarna i världen. I takt med 

globaliseringens framfart de senaste 50 åren har det skett stora förändringar inom 

turismindustrin. Olika kulturer sammanstrålas allt mer i och med att det har skapats en större 

rörelsefrihet. Många människor kan idag resa mycket lättare, interagera snabbare med 

varandra genom utvecklingen av teknologin, oavsett avstånd, och på så sätt påverka varandra 

allt mer. Turismforskningen har inte alls hängt med i den snabba utvecklingen vilket har lett 

till stora brister inom området. 

 

Inom tidigare turismforskning fokuserades det mer på turismproduktionens aspekter 

än de idag allt viktigare sociala aspekterna. Det är framförallt de senaste två årtiondena som 

turismforskare har insett hur de turismvetenskapliga grunderna behöver utvecklas och inte kan 

fortsätta i det tidigare mer positivistiska synsättet (Ateljevic, 2007). Tidigare har det inte 

funnits speciellt mycket forskning angående värdskap, men på senare tid har det vuxit fram en 

hel industri kopplat till just begreppet värdskap. I dagens samhälle ses värdskap som 

någonting givet och som skall finnas på alla platser, destinationer osv. När turistföretag, 

organisationer och hotell inte längre konkurrerar med endast det lokala utan även det 

regionala och nationella blir värdskap en viktig del för att sticka ut från mängden. På senare 

tid har just värdskap seglat upp som en viktig del för tjänsteaktörer inom turismbranschen. I 

och med detta behöver företag/organisationer utbilda sina medarbetare inom värdskap då det 

är en av de viktigaste aspekterna kopplat till att gästen skall trivas samt ge konkurrensfördel 

mot andra organisationer inom samma bransch. Värdskapet har i sin tur blivit en allt viktigare 

del inom turismvetenskapen, med fokus på turismekonomins kundorientering kopplat till 

globaliseringen. I och med att vi lever i ett tjänstesamhälle har alltså det kundorienterade och 

det immateriella blivit allt viktigare inom utpräglade tjänstesektorer såsom turism. Värdskapet 

mellan gäst och värd sker genom mötet face to face och kan vara avgörande för om gästen 

återkommer till platsen eller talar gott om företaget. Resebranschen, där många 

värdskapsmöten sker dagligen, är idag en mycket utbredd sektor och dess stora aktörer är 

exempelvis det brittiska Thomas Cook Group och tyska TUI-Group. Dessa bolag äger många 

av de stora resekoncernerna i Europa och är därför viktiga aktörer inom turismindustrin och 

dess syn och arbetssätt kring värdskap. 

 

Med detta som bakgrund ansåg vi att begreppet värdskap och dess betydelse var 

mycket intressant att studera. Vi valde att undersöka hur begreppet används inom 

turismforskningen samt hur turism och servicesektorn konkret arbetar med värdskap. 

Värdskapet och dess känslomässiga betydelse har under de senaste årtiondena blivit allt 

viktigare och marknadsföringen av platser och destinationer arbetar därför mer med 

människors känslor. Det är en sektor som kräver mycket kontakt med kunden, interaktionen 

med en kund kan därför vara avgörande för hur företaget lyckas. Detta tyckte vi var mycket 

intressant och ville därför studera det mer ingående, vi ansåg även att det inte fanns tillräckligt 

mycket forskat inom värdskap kopplat till resebranschen. Vi har en västerländsk syn på 

värdskap, det vill säga att vi utgår från hur värdskap används och definieras av 



2 

 

turismforskning i väst. Genom detta skapar vi endast ett perspektiv på hur värdskap kan 

betraktas. Genomgående i studien har värdskap studerats utifrån olika skalor, exempelvis 

geografiska och ekonomiska. 

Hospitality, service och slutligen värdskap är begrepp som har varit svårdefinierade. 

Begreppen har framförallt studerats från sociala och psykologiska perspektiv och inte tagit så 

stor hänsyn till andra aspekter som kan påverka turistens intryck. Aspekter som vi tror 

påverkar turistens upplevelse av värdskap är även de materiella och föreställda (immateriella) 

aspekterna av värdskap kopplade till en plats. Destinationer världen över anstränger sig för att 

locka nya och gamla besökare till sig. Detta leder till att städer, länder och regioner måste 

arbeta vidare, med det för dem, unika och attraktiva som kan locka dit besökare, inflyttare och 

företagare. Även regioner och platser som saknar traditioner inom turismområdet arbetar allt 

mer med att försöka skapa och utveckla turism (Jakobsson, 2009). 

 

I och med den ekonomiska och teknologiska utvecklingen har word-of-mouth/e-word-

of-mouth och andra människors erfarenheter blivit allt viktigare för att kunna sälja en produkt 

eller service. Många verksamheter är mycket beroende av vad de har för rykten och hur 

människor beskriver dess produkt till andra människor, det vill säga word-of-mouth 

(Mossberg & Johansen, 2006). Är människors erfarenhet av produkten positiv speglas detta 

ofta i dennes sätt att föra vidare sina erfarenheter och upplevelser. Detta kan leda till att ryktet 

får en snöbollseffekt och att en produkt säljer mycket mer. Är istället personens word-of-

mouth negativ kan detta skada produktens rykte och därmed företagets försäljningssiffror i 

stor utsträckning (Mossberg & Johansen, 2006). Vidare finns det stora kulturella skillnader 

som påverkar människors resebeteende, det är inte bara de ekonomiska faktorerna som 

påverkar utan exempelvis även uppfostran och språkfaktorer. Vi ansåg därför att det var 

intressant att även undersöka hur resesektorn arbetar mot olika kulturer samt om arbetssätten 

och synen på kulturnormer skiljer sig åt mot olika länder. Detta ville vi göra för att få en 

bredare förståelse för värdskapets betydelse. 

Med detta som bakgrund ville vi lära oss mer om begreppet värdskap och vi anser att 

värdskap kommer vara viktig i den framtida konkurrensen inom turismbranschen. Värdskap 

är inte något paket som är givet i förväg utan bygger på mänskliga relationer och det anser vi 

gör begreppet ännu mer intressant. Vårt arbete kommer att behandla: Vad är värdskap? Med 

de underliggande frågeställningarna: - Jobbar resesektorn specifikt med begreppet värdskap 

och i så fall hur? Samt - Skiljer sig arbetssättet med värdskap åt mot olika kulturer? 

1.1 Problemformulering 

Turismbranschen står inför stora utmaningar nu och i framtiden. Destinationer 

konkurrerar inte bara mot närliggande destinationer i regionen/länet/landet utan också, i takt 

med globaliseringens framfart mot andra destinationer i världen. Frågan är därför hur plats, 

destinationer, turistattraktioner, hotell samt researrangörer skall möta och arbeta med den 

ökande konkurrensen? 

Massturismen startade på 1950-talet och har genom utvecklingen gjort att turister lärt 

sig vad de kan förvänta sig av ett resmål (Dielemans, 2008). Således vill resebranschen att vår 
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tid på semestern skall vara alltmer värdefull, detta i takt med att gränserna mellan fritid och 

arbete suddas ut. Vidare medför detta ökad press på resebranschen att kunna möta gästernas 

ökande krav på en ”perfekt” semester. Att möta kundens behov görs genom att vara lyhörd, 

att sträcka sig lite längre och att ge det lilla extra. 

God service och ett gott värdskap är en allt viktigare del för att företag skall kunna 

sticka ut i den ökande konkurrensen inom turismindustrin. Dessa aspekter blir viktiga i 

turistens helhetsupplevelse. Upplevelser har inom dagens turism vuxit och blivit allt mer 

väsentlig och de har skapat ett mervärde i dagens turismekonomi. Hur förs dessa upplevelser 

vidare och hur arbetar resesektorn med att locka till sig specifika gäster till sina destinationer? 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet i vår studie var att försöka begreppsliggöra värdskap och dess innebörd 

som konkurrenskraft för turismindustrins fortsatta utveckling. Vidare avsåg vi att undersöka 

hur kulturbegreppet kan kopplas till resebranschen och dess vardagliga arbete med värdskap. 

Vi fokuserade på ett globalt perspektiv gällande resebranschens arbetssätt kopplat till 

värdskap. Hur ser turismindustrin samt resebranschen på de allt mer viktiga sociala aspekterna 

som sker i varje möte med gästerna/turisterna. Vidare ville vi undersöka mer om, och hur 

resebranschen tar hänsyn till kulturskillnader i sitt vardagliga arbete såsom förhållningssätt till 

klädkoder, ålder, kön och matkultur. Vi valde därför att ställa frågor kring dessa 

förhållningssätt till samtliga informanter. 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad är värdskap? 

2. Hur arbetar resebranschen vi undersökt med värdskap idag? 

3. Skiljer sig synen på värdskap och arbetssättet åt inom resebranschen vi undersökt?   

1.4 Begreppsförklaring 

Värdskap: Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Ett gott värdskap 

rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. 

 

Värd: Att ge utrymme åt och ta hand om en person/flera individer eller ett evenemang. 

 

Gäst: Det är individen som tar del av och konsumerar evenemanget/tjänsten på plats. 

 

Turism: Erfarenheter och upplevelser av någonting och som är utöver det vanliga, att få 

komma bort från vardagens rutiner och uppleva någonting nytt. 

 

Word-of-Mouth/ Electronic Word- of- mouth: Munväxlande kommunikation (av information) 

mellan en person till en annan. Informationen leder i sin tur till att personer gör egna 

bedömningar av ämnet i fråga. Elektronisk kommunikation av information från en person till 

en annan. Kan förmedlas genom sociala medier, nyheter, webbsidor och så vidare. 
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Hospitality: Innefattar turistens samlade upplevelser som resenär. Det som upplevs gällande 

allt som konsumeras under semestern såsom mat, dryck och boende. En mängd olika samband 

av relationer såväl kommersiella som privata och sociala påverkar och inverkar på hospitality. 

Denna förklaring kan beskrivas och tolkas inom flera områden och sektorer, inte bara inom 

turismen. 

 

Kultur: Är det rum som ger oss människor en mening om vilka vi är och vart vi tillhör. Inom 

kultur ingår exempelvis dessa personers gemensamma värderingar, normer och attityder.  

1.5 Avgränsningar 

Då uppsatsarbetet måste bli av komprimerad art kommer vissa delar av vårt arbete bli mer 

framstående än andra. Vi har valt att fokusera vårt arbete med värdskap till relevanta 

vetenskapliga teorier inom ämnet. För att få en bra bredd och validitet i vårt uppsatsarbete har 

vi valt att avgränsa vårt empiriska material till att innefatta resebranschen genom Ving samt 

två hotell i Barcelona, akademin genom vår intervju med turismforskaren Monica Hanefors 

samt företagssidan genom entreprenören samt pionjären inom värdskap Jan Gunnarsson. 

Detta anser vi är en styrka med vårt arbete så flera delar representeras och på sätt blir mer 

relevant. 

1.6 Disposition 

I första kapitlet av uppsatsen beskriver vi valt ämne genom en inledning, bakgrund samt 

formulering av vårt forskningsproblem. Ämnet smalnas sedan av för att mynna ut i syfte samt 

våra specifika frågeställningar. Vidare i kapitel två förklarar vi vårt angreppssätt för studien 

samt vår valda metod. Vi presenterar också de tillvägagångssätt vi valt för att genomföra 

studien samt för - samt nackdelar med vårt val av metod. I det tredje kapitlet presenterar vi de 

teorier som ligger till grund för vårt uppsatsarbete. Vi har valt att presentera våra teorier 

utifrån de olika rumsliga aspekterna såsom materiella, föreställda samt (upp)levda rum. Vi 

beskriver också våra egna modeller samt tydliggör värdskap genom detta. Kapitel fyra 

innefattar presentationen av det empiriska materialet vi insamlat till uppsatsen. Här får läsaren 

en inblick i de olika kvalitativa intervjuer vi genomfört med hotell i Barcelona, Ving, Monica 

Hanefors samt Jan Gunnarsson. I kapitel fem presenteras vår analys av det teoretiska samt 

empiriska material vi samlat in. De olika teorierna binds samman med det empiriska 

materialet samt tydliggörs för läsaren. Efter analysen i föregående kapitel binder vi sedan 

samman hela uppsatsarbetet i en kombinerad diskussion samt slutsats i kapitel sex. Här 

redovisar vi också de slutsatser som föranletts av teoriernas koppling till empirin. I det sjunde 

kapitlet redovisas de slutsatser som kunnat dras när det empiriska materialet verifierades mot 

det teoretiska materialet. Kapitlet innehåller en utförlig beskrivning av vad vi har kommit 

fram till i studien. I kapitel åtta för vi en diskussion om arbetets resultat och vilka nya frågor 

som kommit fram under arbetets gång. Där presenteras även potentiella ämnen att undersöka 

vidare i framtiden. 
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2. Metod 

 

I detta avsnitt avser vi att förklara vårt val av metod, kritik mot densamma, vårt 

tillvägagångssätt under studien samt vår vetenskapliga ansats. 

 

Eftersom värdskap handlar tills stor del om affekt, känslor, värderingar, stämningar 

osv, anser vi att det var mest lämpligt att använda oss av djupgående intervjuer. När det kom 

till val av metod till vårt arbete så fanns det därför bara ett tänkbart alternativ för oss eftersom 

vi ville ställa mer djupgående frågor än de som kan ställas i kvantitativ metod. Vi ville förstå 

innebörden av begreppet värdskap och genom ett kvalitativt perspektiv sökte vi nå de 

värderingarna som ligger till grund för detsamma. Vi har därför valt att använda oss av 

kvalitativ metod genomgående i vår uppsats, både när det kommer till intervjuerna och till 

litteraturstudien. Vi är medvetna om problematiken med att kvalitativa studier inte går att 

generalisera ifrån på samma sätt som vid en kvantitativ metod men då vi söker djupare 

förståelse kring begreppet värdskap så får vi frånse detta (Björklund et al. 2010). Den 

kvalitativa litteraturstudien gav oss också utrymme för tolkningar och djupgående analys 

samtidigt som vi kunde skapa förståelse för samband som kunde uppstå. Vi använde oss även 

av sekundärdata i form av böcker och artiklar som speglar turism, service inom turism, kultur 

kopplat till turism och hur begreppen värdskap/hospitality definieras. Denna litteraturstudie 

gav oss en mer helhetsförståelse med fokus på tolkning, tänkbara föreställningar samt 

mänskliga värderingar och åsikter (Larsen, 2009). 

Vidare hör detta samman med den ansats vi valt, nämligen ett hermeneutiskt synsätt. 

Där är förståelse för människan och läran om tolkning i fokus. Fenomenet tolkas utifrån en 

analys av människors åsikter och beteende där socialpsykologiska perspektiv legat till grund 

för undersökningen. Inom hermeneutiken skapas det en förståelse genom en typ av 

igenkännande hos individen, exempelvis i form av empati, således kan detta kopplas till hur 

beteendet påverkas av andra individer (Thurén, 2007), vilket är centralt i att få värdskap. 

Hermeneutiken innebär också att vi som forskare har en förförståelse för ämnet samt 

underliggande förutfattade meningar kring värdskap och kultur. I de postpositivistiska 

perspektiven har de immateriella och sociala aspekterna hamnat mer i fokus än de 

ekonomiska och produktinriktade perspektiven. Vi anser därför att en hermeneutisk ansats är 

det bästa valet för att tolka insamlad data till vår studie. Den hjälper oss även att skildra samt 

belysa vårt forskningsproblem på bästa sätt.   

2.1Tillvägagångssätt 

Eftersom vi ville få ökad förståelse samt mer djupgående svar ansåg vi att den 

kvalitativa metoden var det bästa angreppssättet för att skapa primärdata till vår studie 

(Björklund, 2010). Vi har genomfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer, detta eftersom 

vi genom samtal kan få svar som går mer på djupet. Genom vald metod kunde vi också få 

kunskap om informantens känslor, attityder och erfarenheter (Kvale, 2009). Vi valde att 

använda vår studieresa i mars med turismprogrammet till Barcelona som plats för de hotell vi 
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skulle intervjua. Detta eftersom Barcelona är ett av de mest populära resmålen i Europa dit 

miljontals turister reser årligen och som också skapat den berömda stadsplaneringen: 

Barcelona-modellen (Ulldemolins 2014). Vi använde oss också av våra erfarenheter av att 

vara gäster i Barcelona på i form av en enklare variant av observationer. Vi valde inte att 

delge någon personal på hotellen om våra observationer utan använde oss enbart av våra 

iakttagelser gällande service och värdskap (Björklund m.fl. 2003). Vi ville också ha med det 

akademiska synsättet från litteraturstudier samt igenom intervjun med Monica Hanefors som 

forskat inom området värdskap och som skrivit flera böcker om ämnet. Vi valde därutöver att 

kontakta Jan Gunnarsson som grundat företaget “Värdskap AB” och som håller populära 

föreläsningar inom ämnet värdskap både i Sverige men också utomlands. Detta valde vi 

eftersom akademin och företagen samarbetar alltmer kring bland annat värdskap och för att vi 

ville ha input från båda hållen. Vi har alltså genomfört våra intervjuer med hotellpersonal i 

Barcelona, Monica Hanefors, socialantropolog med inriktning mot turism, Jan Gunnarsson, 

författare och grundare till “Värdskapet AB” samt med Thomas Kjærgaard, Operation 

Manager Overseas, på Ving. Hanefors samt Gunnarsson intervjuade vi via mailkorrespondens 

och hotellpersonalen samt Thomas Kjærgaard träffade vi personligen för att göra intervjuerna. 

Ambitionen från början var att intervjua både Ving och Fritidsresor, detta var för att kunna 

göra en jämförande studie på två av de största aktörerna inom den svenska resebranschen. 

Tyvärr var det bara Ving som ställde upp så vi fick under tiden ändra vårt fokus en aning. 

Resebranschen är en mycket viktig aktör inom turismen, redan på resan till destinationen kan 

turisten påverkas både positivt och negativt. Detta kan i sin tur färga hela resan för turisten 

vilket gör det mycket intressant att studera närmare. 

Researrangören Ving, ingår i den internationella resekoncernen Thomas Cook Group, 

samt är Sveriges största resekoncern med fler än femhundra resmål i mer än femtio länder. 

Ving finns i egna butiker, på utvalda resebyråer samt säljer resor via telefon och internet. 

Företaget Ving Sverige AB har cirka tvåhundra anställda samt cirka 660 000 resenärer per år 

och började sälja resor 1956. De arrangerar charterresor, paketresor med reguljärflyg samt 

säljer enskilda hotellövernattningar och flygbiljetter för den som vill resa runt själv 

(www.ving.se). Deras affärsidé är att sälja och producera semesterresor som ger deras kunder 

de bästa veckorna på året.  De arbetar också med ett kundlöfte enligt nedan: 

 

“Vi säljer inte resor, vi säljer förväntningar, upplevelser och minnen. Vi säljer semestrar. 

Vårt mål är att våra gäster ska få de bästa veckorna på året med upplevelser som gör att 

känslan sitter kvar länge. 

Genom att visa omtanke i allt det vi gör och alltid hålla det vi lovar, skapar vi en positiv 

kundrelation och lojala kunder. Vi leder utvecklingen i branschen. Med insikter om kundens 

behov arbetar vi med ständiga förbättringar och utveckling av nya produkter och 

servicekoncept.” (www.ving.se). 

 

De olika aktörerna vi valt att intervjua har alla viktiga roller för att försöka hjälpa oss 

att förstå värdskap och dess viktiga egenskaper för turisten. Vi valde att använda oss av 

Barcelona för att undersöka och uppfylla kriteriet att undersöka olika geografiska skalor. Vi 

http://www.ving.se/
http://www.ving.se/fakta-och-siffror
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ville variera plats, kultur, synen på värdskap etc. och Barcelona är ett av de populäraste 

resmålen för svenska turister och staden har sen dess upprustning inför OS 1992 även blivit en 

modell för att utveckla andra destinationer, nämligen Barcelona-modellen. Tack vare denna 

modell har Barcelona blivit erkänd, som en stad med mycket lyckad stadsplaneringen, i hela 

Europa (Marshall 2010). Modellen är också intressant ur ett kulturellt perspektiv, främst i 

Raval-distriktet och har en blandning av mångkulturella inslag vilket gjort staden mycket 

populär bland både stadsplanerare, studenter och turister (Ulldemolins 2014). 

 

Vi valde att intervjua Monica Hanefors och Jan Gunnarsson för att få en mer 

akademisk syn på värdskap. De är båda forskare inom området och har skrivit flera böcker om 

hur de ser på värdskap. Akademin arbetar tillsammans med företag för att få en gemensam 

syn på värdskap, akademins roll är därför viktig i undervisningen om värdskap och detta 

kommer därför färga och avgöra hur värdskap i Sverige ser ut. 

Vi vill med hjälp av intervjuerna ha möjligheten att skapa en god kontakt med 

informanten, direkt ställa följdfrågor, samt få mer djupgående svar (Björklund, 2010). Vi var 

väl medvetna om att intervjuformen också ställer höga krav på oss som utför intervjun och vi 

har haft stort fokus på lyhördhet samt noggrant transkriberat våra intervjuer direkt efter 

intervjutillfällena. Vi hade också förberett våra frågor noga innan intervjutillfället men också 

haft öppna frågor för att kunna få mer djupgående svar där informanten själv har bestämt 

utgången. Vid ovissheter har vi genom vårt val av metod direkt haft möjligheten till 

följdfrågor. Vi har även fått mailadresser till de intervjuade för att kunna komplettera med 

eventuella följdfrågor i efterhand. 

 

Det övergripande syftet med att använda oss av kvalitativ metod har varit att förstå 

värdskapet ur informantens perspektiv och på så sätt även få förståelse för ämnet (Kvale, 

2009). Möjligheten vi såg med djupintervjuerna var att vi faktiskt träffades öga mot öga och 

kunde observera informanten under intervjun vilket gjorde att svaren blev tolkningsbara direkt 

samt att vi hade möjligheten att ställa följdfrågor på plats (Larsen, 2009). Nackdelar med 

metoden är att svaren blev tidskrävande att bearbeta och sammanställa. Vi som intervjuare 

kan ha påverkat svaren samt att informanten kan ha känt sig obekväm under intervjun och det 

i sin tur kan ha påverkat svaren ytterligare. Detta har vi beaktat men anser ändå att vår valda 

metods fördelar överväger det. 

 

Som komplement till de djupgående intervjuerna genomförde vi litteraturstudier på 

tidigare forskning inom ämnet värdskap/hospitality samt undersöka begreppens koppling till 

eventuella olikheter mellan kulturer. Detta för att sammankoppla tidigare forskning med vårt 

eget forskningsbidrag och våra kvalitativa intervjuer. Vi har valt att använda oss av befintliga 

teorier och forskning kring ämnet värdskap/hospitality som sekundärdata samt våra 

kvalitativa intervjuer som primärdata. De litteraturstudier vi gör i form av tidigare 

turismforskning är skrivet material och informationen har tagits fram i ett annat syfte än vår 

studie, dvs. sekundärdata. Dessa insamlingsmetoder av data har vi valt för att genom 

primärdatan lära oss mer om begreppet och på så sätt få en djupare förståelse och mer 

kunskap om ämnet. På samma sätt har vi valt mer djupgående kvalitativa intervjuer för att få 
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ökad förståelse genom informanternas kunskap. Vidare har även sekundärdatan använts för att 

ge en helhetsbild av studien. Vi ville bidra med vår studie till forskning om värdskap och sätta 

den i en bredare kontext av studien. 

 

Vi valde även att använda exkursionen till Barcelona som fallstudie till vår c-uppsats. 

Detta för att få chans att tillföra vår c-uppsats om och hur både privatägda samt kedjehotell 

jobbar med värdskap och service. Vårt syfte var också att se om arbetssätten skiljde sig åt 

mellan de mindre hotellen i Barcelona gentemot de stora researrangörerna Ving och 

Fritidsresor. Senare blev det enbart Ving som hade möjlighet att ställa upp. Vi har på plats 

intervjuat hotellpersonal på de två olika hotellen vi övernattade på under vår vistelse i 

Barcelona. Frågorna vi ställde valde vi att hålla konkreta och tydliga samt få till antalet för att 

öka våra chanser till svar. De frågor (Bilaga 2) vi använde oss av speglar vår önskan av att få 

reda på om och i så fall hur hotellen använder sig av och arbetar med hospitality/hosting. I 

den svenska definitionen har vi valt att översätta hospitality till värdskap. 

2.2 Metodkritik 

Alla metoder har sina egna för och nackdelar. Kvalitativa intervjuer, skapar en nära 

kontakt med informanten samtidigt som frågorna kan spegla hur vi som forskare har 

förutfattade meningar om ämnet i fråga. Vidare kan den kvalitativa metoden påverka studien 

då forskarens egna erfarenheter, åsikter, värderingar och förförståelse kan färga det slutgiltiga 

resultatet. Detta kan göra att våra slutsatser skiljer sig åt från tidigare forskning samt inom 

vilken kontext våra teorier, resultat och tolkningsanalys används. Det är genom denna metod 

svårt att vara objektiv i sitt arbete, därför är det viktigt att vara kritiskt till all den 

vetenskapliga information vi tagit del av och det är viktigt att vara väl medveten om att all 

sekundärdata är bearbetad och källkritik är en väsentlig faktor för att förstärka 

litteraturstudiens fördelar. Således är det därför svårt att göra studien helt objektiv vilket vi är 

mycket väl medvetna om. Vi inser även att vårt underlag för studien borde varit större, men 

då vi inte fick möjlighet att intervjua Fritidsresor kunde vi inte påverka underlagets storlek. 

Vi är medvetna om att vi använder oss av två modeller som förklarar värdskap, dessa 

kan liknas vid varandra. Genom vår värdskapscirkel ville vi visa det upplevda, hur själva 

mötet mellan värden och gästen påverkar värdskap. Hur turisten kommer till en plats och 

stannar en kort tid men att mötet kan leva kvar längre. Den andra modellen beskriver snarare 

hur de olika rumsliga dimensionerna påverkar varandra och i sin tur också värdskapet. Å 

andra sidan ser vi inte att det goda värdskapet kan fångas helt i en modell utan påverkas av en 

mängd saker såsom personlighet, stresspåverkan eller kulturella skillnader.  

2.3 Källkritik 

Forskning som bland annat är baserad på sekundärdata måste granskas noga då 

källdatan är skapad för ett annat syfte än studien i fråga. Det är därför viktigt att granska datan 

extra noga för att inte skapa missförstånd och visa trovärdighet hos källan. Andra källor är 

böcker skrivna inom ämnet, dessa bör ses som trovärdiga då de är skrivna av stora forskare 
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inom ämnet. Den information vi fått genom de intervjuer som genomförts har granskats noga 

för att tillgodose vårt syfte med studien. Vidare är det viktigt att vara medveten om att flera av 

våra referenser har några år på nacken. Detta kan påverka definitionsmöjligheterna då 

forskningen inte hängt med i utvecklingen. Det i sin tur kan innebära att vårt underlag i 

arbetet till viss del är föråldrat. Det kan finnas en möjlighet att nyare forskningsbidrag tagits 

fram, vi anser dock att vår insamlade data tillsammans med valda teorier gett oss relevant 

resultat. 
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3. Teori 

 

I detta avsnitt avser vi att förklara turismutveckling, destinationsutveckling, samt 

turismplanering och därtill relevant fakta från våra litteraturstudier i samband med 

uppsatsskrivandet. Våra mest relevanta teorier handlar om begrepp såsom värdskap, 

hospitality, service, kultur och turismutveckling. 

 

För att förstå den värld vi lever i måste vi förstå turismen, Meethan (2001) försöker 

binda samman produktionen av turism med turistiska symboler. Att teoretisera turismen är 

någonting Meethan (2001) anser är nödvändigt, han styrker att turismen inte har hängt med i 

den samhällsvetenskapliga teoriutvecklingen då tidigare turismteorier framförallt byggde på 

positivistiska, empiriska och deskriptiva studier. Kritisk realism är en epistemologi som anser 

att världen existerar oberoende av oss människor, men då människan har en stor påverkan på 

världen beskrivs den som en kombination av både social konstruktivism och det positivistiska 

synsättet. Att världen består av strukturer och mekanismer som påverkar varandra beskriver 

Lefebvre (1991) tydligt i sin rumsliga studie The Production of Space. Tidigare har 

tidsaspekten kopplats ihop med utveckling medan rumsaspekten inte varit lika väsentlig. 

Lefebvres (1991) studie utvecklar detta och styrker att vi måste ha rumsdimensionen i fokus 

för att kunna förstå samhället. Rummet behöver vara i centrum och med hjälp av detta kan 

ekonomiska, sociala och kulturella aspekter teoretiseras. Vidare behöver de tre dimensionerna 

materiella, föreställda och upplevda förstås för att förklara rummets betydelse. Med denna 

begreppsförklaring vill vi åskådliggöra att vi kommer ha flera rumsperspektiv i vår tolkning 

av värdskap samt undersöka de nuvarande epistemologiska synsätten.  

 

Vidare är Meethan (2001) kritisk till hur tid prioriteras och att rum har hamnat i 

bakgrunden inom turismteorier. Meethan (2001) använder sig av den franske teoretikern 

Henri Lefebvre. Denne menar att om rummens betydelse minskar kommer också vår förmåga 

att förstå samhället och samtidigt förändra det minska. Meethan (2001) anser även att vi 

behöver ha de sociala aspekterna i åtanke då de påverkar både turismindustrin och oss 

människor. Han menar därför att vi skall skilja på naturrummet och det sociala rummet, dvs. 

det rum människor skapar genom exempelvis tid, kultur och interaktion. Att fånga 

värdskapets mångfald kan förklaras genom turisternas skilda upplevelser av en plats. Denna 

mångfald har Susanna Heldt Casssel (2003) använt sig av när hon beskrivit Henri Lefebvres 

teori för att studera turism. De tre dimensionerna av det sociala rummet förklarar hon som 

rumslig praktik, representationer av rum samt levt rum. Heldt Cassels modell förklaras enligt 

nedan: 

”Cirkeln illustrerar hur de tre rumsliga dimensionerna och relationerna mellan dem 

är delar av en helhet och inte kan separeras från varandra förutom i teorin. Den helhet som 

de tre dimensionerna av rummet utgör är i ständig rörelse, illustrerat genom den roterande 

cirkeln.” (Cassel 2003, s. 34) 
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3.1 Värdskapets Rumsliga Trialektik 

Genom den rumsliga trialektiken vill vi förstå och belysa värdskap inom turism. Vi 

vill genom modellen fånga värdskapets många delar och vi vill visa på att det finns tre 

rumsliga dimensioner som behöver synliggöras för att förstå helheten av värdskap. Vi har fått 

inspirationen av Susanna Heldt Cassel och hennes tolkning av Lefebvres The Production of 

Space (Heldt Cassel, 2003). 

De tre rummen vi anser påverkar värdskap är det föreställda rummet, det materiella 

rummet och det upplevda rummet. Genom denna triadiska uppdelning ville vi visa att de olika 

rummen förhåller sig till samt påverkar turistens syn på värdskap. De olika rummen visar 

även att det finns olika kontexter inom sina egna rum som i sin tur påverkar värdskapet, 

exempelvis olika lokala eller sociala kontexter. Modellen illustrerar att de rumsliga 

dimensionerna och relationen mellan dem skapar en helhet. Som Lefebvre (1991) styrker i sin 

studie kan inte rummen delas utan vi måste fånga alla dimensionerna. Vidare menar han att 

det är svårt att dra gränsen mellan de olika dimensionerna på grund av detta då de går in i 

samt påverkar varandra. Således kommer detta synas genom att flera teorier kommer ingå i 

flera delar av triaden. 

3.1.1 Materiella rum 

Inom det materiella rummet finns det fysiska, det vill säga allt som vi kan ta på. 

Hotell, byggnader, sjöar, stränder och naturområden kan alla kopplas till det fysiska 

värdskapet. Inom branschen för livsstilshotell är idén om ”det lilla extra” central och utgör en 

stor del av deras marknadsföring. De säljer inte främst ställen att övernatta på utan hotell med 

en speciell känsla. Uttryck som one-of-a kind (unikhet), lobby socializing (lobbyn är en nod, 

en knutpunkt, där gästerna samlas men också umgås), hotel as theatre (hotellet är en scen och 

personal och gäster spelar alla roller i en teateruppsättning), home away from home 

(målgruppen ska känna sig hemma), urban spa (en lugn oas inne i en storstad) och magical 

and memorable (minnesvärd och magisk upplevelse) är slagfärdiga uttryck på hur hotellens 

materiella design kan skapa känsloupplevelser hos gästen. Dessa uttryck tillsammans med att 

locka våra fem sinnen bildar kärnan i livsstilshotellen. Strannegård (2009) skriver också om 

hur livsstilen mer liknar teater än hotell där personalen också ska vara snygg och chic hellre 

än redig och kunnig på sitt yrke. Även gästerna är en del av ”teatern” som statister i en snygg 

scen. Hotellen ska ses som svar på en ”craving” som gästen har efter något annorlunda 

Strannegård (2009). Således finns inte värdskapet enbart i det materiella mötet mellan värden 

och gästen, utan även andra faktorer i det upplevda rummet spelar in såsom ljussättning eller 

lobbyns utformning. Känsloaspekterna som kan ske i ett hotells materiella design kan även 

kopplas till de upplevda eller föreställda rummen. Detsamma kan även knyta an till servicen 

som ges inom de olika tjänsteföretagen.  

Det finns generellt två olika typer av service inom tjänsteföretagen. Den första typen 

återkommer många gånger, kanske varje dag, samt är rutinmässigt utförd. Det gäller 

exempelvis incheckningen på ett hotell eller på en flygplats då olika personal ställer samma 

typ av frågor till turisten eller besökaren. Händer däremot något oväntat så problem uppstår så 

uppstår även ett behov av den andra formen av service som alltså är icke-rutinmässig. Här 
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gäller det ofta att lösa det aktuella problemet med en individuell lösning. Kanske har 

överbokning skett på hotellet när turisten anländer vilket gör att hotellpersonalen måste flytta 

på gästen. Det kan också handla om allergier, flygrädsla eller att turisten har glömt sitt pass 

hemma. Tjänsteföretag kan ha kontroll av sin service och ge alla kunder samma typ av service 

rutinmässigt (Hanefors, 2010). Problem som uppstår i det materiella rummet går oftast att 

rätta till, såsom för hårda sängar eller dålig städning. I det upplevda och föreställda rummet är 

problem betydligt svårare att göra något åt, detta kan exempelvis leda till att det goda ryktet 

kan skadas. 

3.1.2 Föreställda rum 

Det föreställda är det vi tror oss veta i förväg, våra förväntningar samt våra 

föreställningar om exempelvis trygghet på platsen. Det föreställda rummet inkluderar även 

ryktet och våra kulturella föreställningar om en plats. När turister upplever saker är det inte 

alls något nytt fenomen. Nytt är däremot att den nya inriktningen på sensualism, som ramar in 

turismens handlande och varande, är stor. Det är inte längre bara turistens öga som ska 

betrakta symboler eller platser. Det är istället hela dennes kropp som ska flyttas från sin 

vardagliga miljö till mer doftande, mer smakande, mer färggranna platser än hemmet och dess 

ordinära miljö (Ek et al. 2007). Det som är annorlunda lyfts fram av representationer av 

turistiska platser. Syftet är att rama in och skapa den turistiska händelsen som något utöver det 

vanliga, som extraordinärt. Begreppet turism vidgas och istället för att resa bort, träffa nya 

människor och uppleva nya kulturer flyttas konsumtionen till specifika servicescapes. Dessa 

servicescapes är skapade utifrån de föreställningar och förväntningar turister får från 

exempelvis rykten (Ek et al. 2007). 

 

I dagens samhälle, där kundernas förtroende för både organisationer och reklam 

minskat, har tillsammans med en ökning av tv-reklamen WOM (word of mouth, vidare i 

texten använder vi genomgående förkortningen) blivit ett allt viktigare sätt att få ett övertag i 

den ökande konkurrensen. Internet har starkt ökat konsumenters förmåga att samla och sprida 

produktrelaterad information. Just wom är extra viktigt inom turism och hospitality-industrin 

vars produkter är svåra att utvärdera innan de konsumeras. När wom blev digitalt och därmed 

storskaligt samt anonymt skapar detta nya behov att analysera, fånga, tolka och hantera den 

påverkan en konsument kan ha på en annan. Jalilvan et al. (2011)  menar att tidigare forskning 

inom området visat att wom- kommunikationen har en betydande inverkan på attityder för att 

besöka en plats. E-wom (electronic word of mouth, vidare i texten använder vi genomgående 

förkortningen) aktiviteter är mer komplext än tidigare forskning visat. Reseupplevelsen har en 

betydande inverkan på hur e-wom används och i framtiden bör företag fokusera mer på denna 

påverkan. Wom spelar en extra viktig roll inom turismservicesektorn eftersom tjänsten kan 

värderas först efter att resan eller upplevelsen ägt rum. En särskilt viktig roll har wom när det 

kommer till tjänster som är komplexa eller har hög upplevd risk. Detta eftersom wom ses som 

en trovärdig källa av information och avsändaren oftast är oberoende av organisationen som 

tillhandahåller tjänsten. Jalilvan et al (2011) beskriver e-wom som ett kostnadseffektivt sätt 

för marknadsföring inom turism och hospitality-industrin nu och i framtiden. Forskning visar 
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att wom och e-wom kan påverka turisters val av destination eller plats. De har också en stor 

påverkan på intentionen hos turisten att resa till en destination. Inom turismnäringen som 

tjänstesektor visar forskning att turisternas inställning till att besöka en plats eller en 

destination, oavsett tidigare upplevelse av ett turistmål, är en stark indikator på det slutliga 

valet av resmål (Jalilvan et al 2011). 

3.1.3 (Upp)levda rum 

Det upplevda rummet är de upplevelser som vi känner med våra sinnen. Det är det 

välbefinnande en turist känner efter det sociala eller teknologiska mötet. För en turist är den 

förkroppsligande dimensionen viktig, det vill säga face-to-face mötet som påverkar deras 

känslor. Detta genom att gästen sätts i centrum och blir omhändertagen av värden. Vidare 

förklarar Strannegård (2009) även estetikens påverkan på turisten och värdskapet genom de 

fem olika nyckelelementen som identifieras i ”Hotell Speciell”. Dessa nyckelelement är smak, 

hörsel, känsel, syn samt lukt. Indelningen av de fem kategorierna bidrar till att identifiera 

vilka faktorer som påverkar kundernas sinnesupplevelser samt stimulerar dem. Strannegård 

(2009) belyser också att ett sjätte sinne kan läggas till dessa ovanstående fem 

nyckelelementen nämligen fantasin. Hon menar också att hotellupplevelsen, i alla fall för den 

som besöker hotellet för första gången, byggs upp av gästens förmåga att vara mottaglig för 

sinnlighet och sensationer, kunna göra egna associationer samt ha en förmåga att uppfatta 

olika stämningar förutsatt att gästen har någon form av fantasi. Konversationer, ljud, tystnad, 

musik påverkar alla gästens hörsel på samma sätt som smaker av dryck eller mat samt olika 

ingredienser påverkar vår smak. Vidare påverkar mat, aromer, fräschhet samt dofter vårt 

luktsinne. När det gäller syn så innefattar det både dekorationer, konstverk, presentation samt 

ljussättningen. Design är viktigt liksom utformning, olika material, texturer, konsistenser och 

tyger påverkar vår känsel.  Strannegård (2009) menar vidare att när en hotellmiljö ska skapas 

så bör man tänka som en gäst. Hur anser gästen själv att den ultimata hotellupplevelsen är? 

Därefter kan de olika fälten balanseras mot varandra genom kompletteringar eller kontraster. 

Dessa delar ingår även i det materiella rummet av turistens helhetsupplevelse. Stimuleras 

gästens sinnen på ett sätt som överträffar eller motsvarar kundens sinnen så är det en lyckad 

upplevelse. Strannegård (2009) menar dock att det måste finnas en väl avvägd balans sinnena 

emellan för att konceptet och upplevelsen skall lyckas.  

 

Vidare innefattar hela upplevelselandskapet begreppet experiencescapes. I och med 

globaliseringen, medias framfart, den moderna tiden, vårt utökade sätt att resa med mera har 

upplevelser blivit något oerhört centralt (O´Dell et al. 2009). Det häftigaste marknaden kan 

erbjuda idag är upplevelser. Vart vi än vänder oss så möts vi av budskap som innefattar 

upplevelser som är bättre, nyare, spännande, mer äkta, roligare, mer flexibla än någonting vi 

tidigare upplevt eller sett. Vi som konsumenter vill själva investera mer, gå allt längre och 

riskera mer för att uppleva nya saker. Upplevelserummet handlar dock inte enbart om positiva 

saker som nöje och avkoppling utan där kan även hemska saker ske och upplevas (O´Dell et 

al. 2009). Äventyrsturism är exempel på hur turismen utvecklats för att möta våra 

upplevelsebehov. Äventyrsturismen och intressen för den representerar ett sätt på hur 
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upplevelser gått från att vara en värdeladdad aspekt till att bli mer konkreta tjänster och varor 

som konsumeras av turisterna. Temarestauranger, temaparker, nöjesevent, shoppingcentrum, 

städer som Las Vegas och Barcelona är andra exempel på hur turismen utvecklats mer mot 

upplevelser. Författarna menar att om turismens kraft i dagens samhälle ska uppskattas så 

måste förståelsen öka för att det finns ett ökat behov av att planera och studera turism i ett 

större sammanhang. Detta grundas framförallt i det västerländska samhället då vår 

utgångspunkt är där ifrån. Både ur ekonomiskt och kulturellt synsätt i vårt dagliga liv. Rörelse 

och cirkulation är mer en norm än en förväntan numer. Det är svårare att skilja mellan vårt 

vanliga, vardags liv, och det extraordinära. När upplevelser och upplevelseindustrin studeras 

är det inte problemfritt eftersom upplevelser är individuella, högst personliga, ständigt 

pågående och flytande enligt författarna (O´Dell et al. 2005). 

 

Idag anses det givet inom många tjänsteföretag att upplevelsen av god service ofta kan 

utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande för företaget. Det finns många olika 

synsätt på vad god service egentligen är. De anställda på en turistdestination kan ha sin syn, 

företagsledningen en annan och turisten ytterligare en syn. Ofta är olika uppfattningar om 

servicebegreppet beroende på egna upplevelser, erfarenheter, förväntningar, vanor samt krav. 

Ibland kanske turisten kommer i kontakt med service först när något problem uppstår och 

denne behöver hjälp. Personalen kan då ge “god service” genom att ställa problemet tillrätta 

igen. Turisten som är nöjd med sin resa eller har mötts av god service är mycket väsentligt då 

denne återvänder. Det tillmötesgående eller den nytta turisten erbjuds i kontakten med ett 

företag är just service (Hanefors, 2010). 

Turismen är en serviceinriktad sektor som ofta delas in i två delar, högre och lägre 

tjänster. De lägre tjänsterna präglas av lågt lönearbete, säsongsanställda och enklare jobb 

såsom restaurangbiträden eller hotellets städpersonal. De högre tjänsterna inom turismsektorn 

är forskare, finansiella rådgivare och utvecklingssamordnare. Turismbranschen präglas av 

dåliga arbetsvillkor, låga löner, hög omsättning av personal, säsongsjobb och outsourcad 

personal. Detta påverkar servicegraden och kan i sin tur drabba gästerna. Service och 

värdskap kan både göra men också förgöra resan, detta visar vår värdskapsmodell tydligt då 

de olika dimensionerna påverkar varandra. Gästen kan komma fram eller för den delen, hem 

glad och tillfreds eller ledsen och detta påverkar dennes totala upplevelse även efter resan 

(Daniels et al. 2008).     

Vidare menar Hanefors (2010) att det finns fem dimensioner av service som anses 

påverka hur en turist uppfattar kvalitet, dessa är säkerhet, villighet, pålitlighet, påtaglighet 

samt förståelse. Villighet innebär att det finns en vilja hos personalen att hjälpa kunderna och 

ge service direkt. Pålitlighet innebär att den service som utlovas är just pålitlig och noggrann. 

Förståelse handlar om det omhändertagande och om den individuella uppmärksamhet som 

företaget och personalen ger till kunderna. Påtagligheten anspelar på synlig personal, 

utrustning samt fysiska anordningar. Säkerheten innebär att personalen har kompetens, är 

tillmötesgående samt har kunskap och även dess förmåga att sprida säkerhet och tillit. 

Servicens kvalité på företaget eller som personalen ger kan ses som en utvärdering av 

kundens upplevelse och uppfattning av de olika servicekvalitetsdimensionerna (Hanefors, 

2010).   
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Upplevelsen av värdskap har ibland definierats som konsten att få människor, oavsett 

om det är en vän, kund, medarbetare eller medlem i familjen, att känna sig välkomna. Finns 

det en gäst finns det även en värd som utövar värdskap och detta möte kan i sin tur påverka 

gästens helhetsupplevelse. Det handlar om hur värden bemöter andra människor och hur 

gästen förhåller sig till den upplevelsen (Hanefors, 2010). 

3.2 Värdskap 

I vårt arbete kommer vi att försöka definiera värdskap, kopplingen till hospitality och 

dess betydelse för turismen. Meethan (2001) beskriver hur värdskap är något som människan 

är född med, han menar att värdskap är någonting som bidrar till att vi är mänskliga. 

Värdskap har på senare tid varufierats inom turismen, det har således blivit ett 

marknadsföringsknep då turisten nuförtiden betalar för ett gott värdskap. Dagens turist räknar 

helt enkelt med att det skall finnas bra värdar och värdskap på de platser eller hotell de 

besöker. Begreppet värdskap är komplext samt saknar en tydlig definition, detta stöds 

exempelvis av tidigare forskning publicerade i vetenskapliga artiklar (Melissen, 2012). Detta 

skapar problem och otydlighet kring ämnet vilket har begränsat turismforskningen inom 

området. Forskningen är trots sina olika svårigheter viktiga, inom ämnet turism, eftersom den 

är baserad på sin speciella ställning samt påverkan inom det sociala-ekologiska-ekonomiska 

systemet (Melissen, 2012). 

 

“Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Att se de vi möter som 

våra gäster, oavsett om de är kunder, klienter, patienter, studenter… eller kollegor. Ett gott 

värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet. 

Utgångspunkten är ett välkomnande och öppet förhållningssätt till människor och situationer 

vi möter.” (www.vardskap.se) 

 

I den tidigare forskningen kring engelskans hospitality saknas även där både ordets 

tydliga förklaring och mening. Begreppet hospitality har skapat viss debatt inom tidigare 

forskning och det är på samma sätt som med värdskap problematiskt att definiera. Vissa 

forskare inom ämnet menar att hospitality är en kommersiell transaktion, det vill säga att det 

är ett liknande samband som mellan köpare och säljare. Genom detta finns det alltså en 

mängd olika skolor inom ämnet värdskap/hospitality (Melissen, 2012). Vi kommer ge vår syn 

på begreppen värdskap och hospitality samt undersöka dess gemensamma ståndpunkter. 

Utifrån vår tolkning av begreppet hospitality innefattar det turistens samlade upplevelser som 

resenär. Det som upplevs gällande allt som konsumeras under semestern såsom mat, dryck 

och boende. En mängd olika samband av relationer såväl kommersiella som privata och 

sociala påverkar och inverkar på hospitality. Denna förklaring kan beskrivas och tolkas inom 

flera områden och sektorer, inte bara inom turismen (Page et al. 2009).   

 

 

 

http://www.vardskap.se/
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“Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. 

En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och vill möta 

varandra på riktigt. 

En värld där våra möten präglas av respekt, värdighet och omtanke. 

En värld där vi först ser våra likheter, för att sedan möta våra olikheter med ett öppet, 

inkluderande och välkomnande förhållningssätt.” (www.vardskap.se)  

 

Historiska studier av begreppet hospitality visar att den kommersiella delen kommer 

från de grundläggande behoven hos människan, dessa är att äta, dricka, vila samt att få skydd 

för natten (Walton, 2000). På medeltiden representerades detta genom ölstugorna, sedan blev 

det värdshus och pubar som mötte de kringresandes behov. Under den viktorianska eran 

tillkom hotell och restauranger och storhushåll i London och något tidigare i Paris (Littlejohn, 

2003). Hotellet är ett kulturellt bundet fenomen där kulturella regler och seder påverkar 

hospitalityn som ges och fås. Det kulturella ursprunget påverkar också beteendet samt de 

sociala koderna i relationen mellan gäst och värd. Även nationella lagar och regler påverkar 

hospitality etableringar och de påverkar i sin tur vilken roll de fyller inom turismen. Detta kan 

komplicera försök att särskilja omfattningen av hospitality och dess tjänster inom turismen 

(Littlejohn, 2003). 

 

Hospitality påverkar människan både ekonomiskt och socialt. Kopplar man ihop 

hospitality och forskning blir det ett relativt nytt ämne vilket är en av anledningarna till att det 

inte finns någon tydlig definition (Ottenbacher et al. 2009). Begreppet hospitality innefattar 

den samlade upplevelsen turisten får på sin resa bort ifrån sin vanliga hemmamiljö, dock 

kopplas hospitality framförallt till hotell och restaurangbranschen och dess relaterade 

områden. Det vill säga upplevelser gällande boendet och konsumtionen av mat och dryck 

både i privat, social samt kommersiell miljö (Ottenbacher et al. 2009). Vissa använder 

hospitality som en så kallad paraplyterm för att beskriva hela sektorn medan andra skiljer det 

från exempelvis turism- och resebranschen. Ottenbacher et al. (2009) har ett 

företagsekonomiskt synsätt på hospitality och anser att det borde ses som en bredare samt mer 

multidimensionerad aspekt som sträcker sig utanför de basala nödvändigheterna såsom föda 

och skydd. Vidare anses det felaktigt att beskriva hospitality som en egen industri då det är en 

sektor som består av flera industrier, exempelvis hotellindustrin eller reseindustrin. 

Författarna kände därför att det var viktigt att bidra med en ny modell som beskriver och 

speglar hur hospitalitysektorn verkligen ser ut. Den förklarar de naturliga industrierna som 

påverkar och ingår i sektorn. Det finns flera externa faktorer som påverkar riktningen av 

hospitalityområdet, dessa roller är exempelvis ekonomi, politik, turism och akademin, dessa 

beskrivs också tydligt i modellen på nästa sida (Bild 1). 

about:blank
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Bild 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till skillnad från Ottenbacher et al (2009) anser vi att turismen behöver vara i fokus 

för att sedan kunna sätta värdskap i centrum. Enligt vår mening fångar inte Ottenbacher et al 

(2009) alla dimensioner för att kunna förklara värdskapet. Han fokuserar exempelvis mer på 

ekonomiska och kulturella krafter vilket endast skapar en dimension av hospitality. I hans 

modell anses turism vara en av fyra dimensioner och är således inte i fokus. Vi anser att 

turism behöver vara i fokus för att kunna förklara värdskap och dess påverkan. Med bakgrund 

till detta valde vi istället att utveckla Lefebvres teori för att försöka förklara värdskap samt 

sätta det i centrum. För att få en övergripande förståelse för värdskap behöver vi förstå hur 

turismen utvecklas. Begreppet turismutveckling innefattar en mängd olika förklaringar såsom 

att det är alltid handlar om att utveckla något speciellt som t ex ett samhälle eller en människa. 

Det kan också förklaras som ett ekonomiskt tillstånd. Ibland används tre olika mål när 

utveckling ska kunna uppnås nämligen livskvalité, frihet och självkänsla (Pearce, 1995). 

Turismen är en industri som är arbetskraftsintensiv, därför kan ett motiv till att satsa på turism 

vara just att skapa sysselsättning i ett område. Arbetskraften är oftast billigare inom turismen 

än inom mer kapitalintensiva industrier såsom t.ex. pappersindustrin som kräver stora 

investeringar i kostsamma maskiner (Tengling, 1997). 

 

För att turismen till en ort ska växa i omfattning så måste den samma bli mer attraktiv 

än konkurrerande orter i omgivningen. Inom besöks- och resenäringen behöver det satsas 

mycket på produktutveckling för att skapa dessa attraktiva platser. För att en turistdestination 

ska lyckas krävs det att all personal på alla olika nivåer är uppmärksamma, lyssnar på 

kundernas önskemål, kommer med nya idéer och följer med i utvecklingen. Målen med 
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utvecklingsarbetet måste vara realistiska och mätbara (Tengling, 1997). De lyckosamma 

turistdestinationerna är de som erbjuder besökarna något speciellt, något annorlunda. De ger 

en unik känsla av en plats och en helt annan identitet än sina konkurrenter. Alltför ofta 

tenderar platser att försöka kopiera varandra vilket sällan faller väl ut för någon i längden. Det 

finns inte två kommuner som är exakt lika och de bör inte heller eftersträva det utan använda 

sin speciella karaktär och egenskaper (Godfrey & Clarke, 2000). Massturismen har medfört 

en allt större medvetenhet om vad turisten kan förvänta sig av ett resmål, detta har i sin tur 

gjort att sociala och kulturella aspekter av bemötande hamnat alltmer i fokus inom turism 

studier och industrin. Vidare blir därför arbetet med värdskap och dess förhållningssätt en 

viktig del av framtidens turismutveckling (Dielemans, 2008). Även den enskilda destinationen 

är en viktig del av turismens utveckling och det finns en mängd olika sätt att förklara 

betydelsen av en destination. Vi har valt att definiera en turistdestination som en plats dit man 

kan åka för att äta/bo/göra/sova. Alla dessa saker måste finnas på platsen för att den ska vara 

en turistdestination. I viss litteratur beskrivs en destination helt enkelt som just resmålet dit 

turister åker. Resmålet för turisterna kan vara skilt från den plats där lokalbefolkningen bor 

men ofta överlappar de båda områdena varandra (Mossberg, 1995). För att turister ska lockas 

till en destination så måste det finnas transporter dit, möjligheter att äta och bo, intressanta 

aktiviteter och service som tillgodoser turisternas behov (Tengling, 1997).  

 

Några byggstenar kopplat till turismvetenskapen är historiska, fysiska, sociala, 

ekonomiska och kulturella aspekter. Alla dessa faktorer är aspekter som påverkar hur ett gott 

värdskap är. Således behövs det exempelvis studeras geografiska eller ekonomiska aspekter 

för att kunna särskilja behov hos en potentiell turist. Som Hanefors och Mossberg (2007) 

beskriver i boken Turisten i upplevelseindustrin uppfattas turismvetenskapen som 

flervetenskaplig och ett ämnesområde som är problemorienterat. Inom produktionsinriktad 

tradition ses turismindustrin som ett verktyg som kan hjälpa regeringar att nå ekonomiska 

tillväxtmål, återuppbyggnad, sysselsättning och regional utveckling genom bl.a. forskning, 

reklam, finansiella medel och marknadsföring. Ekonomiska frågor ges högre prioritet än 

ekologiska och sociala vilket i sin tur kan påverka värdskapet. Vem som vinner och vem som 

förlorar på satsningen framgår oftast inte. Här ses turismen som likvärdig med andra 

industrier. Den används för att skapa sysselsättning, få nytt förtroende från andra länder och 

därmed bättre villkor vid avtal, stimulera regional utveckling samt stärka ekonomisk 

utveckling. Planeraren är experten och utvecklingen ses i ekonomiska termer. 

Turismplanerings problemen definieras genom frågor som: Kan turism användas som en 

tillväxtfaktor? Går det att maximera sysselsättning och inkomster? Metoder som används är 

analyser på tillgång och efterfrågan, marknadsandelar, styrd produktlansering samt 

utvecklingsindikationer (Hall, 2000). 

 

När det kommer till den betydande omsättning, ökade sysselsättning och 

skatteintäkter, som turismen genererar idag så är det en utveckling många platser vill ta del 

av. När en plats utvecklas för att locka turister som resmål så kallas det för en destination. En 

destination är alltså ett område eller en plats där turism utövas. För de stora destinationer som 

redan finns i Sverige idag såsom Stockholm, Göteborg och Malmö handlar det om att fortsätta 
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utvecklas som turistmål. För platser som ännu inte utvecklat turism men som ändå har 

potentialen att göra det krävs det planering för att skapa en destination. Den inhemska 

marknaden i Sverige är ganska liten och vi har ingen traditionell ”massturism” att luta oss 

tillbaka mot som inkomstkälla. Det osäkra sommarvädret är en orsak liksom den att vi är ett 

förhållandevis litet och glesbefolkat land. Sverige har också ett högt löneläge vilket gör att vi 

har mindre antal servicepersonal i våra turistprodukter (Elbe & Bohlin, 2011).  

 

Turism kan definieras som erfarenheter och upplevelser av någonting och som är 

utöver det vanliga, att få komma bort från vardagens rutiner och uppleva någonting nytt. Detta 

beskriver John Urry (2002) tydligt in sin bok The Tourist Gaze, som är sökandet efter 

någonting extraordinärt i vardagen. Han beskriver även innebörden i att turisten behöver vara 

närvarande för att kunna konsumera varan/upplevelsen, dvs. att tjänsten och varan 

konsumeras i stort sett samtidigt. Upplevelser beskrivs som bearbetningar av verkligheten och 

de minnesskapande intrycken genererar en stark marknadsföring mot andra tänkbara turister. 

En upplevelse är när en händelse som anses, upplevs eller föreställs vara extraordinärt, 

exempelvis socialt eller kulturellt (O´Dell et al. 2005). Turismen beskrivs ibland som 

förflyttad konsumtion där turisterna bidrar till ekonomisk tillväxt i det lokala samhälle de 

besöker. Turiströrelser är kort beskrivet alla de som besöker destinationen oavsett vilket 

motivet med resandet var. De samma påverkar också livet för invånarna, på både gott och ont, 

som bor på platsen där destinationen finns. Destinationen är själva målet för turisten, den kan 

vara både en avgränsad plats eller ett större område. Turismvetenskap är ett område som har 

vuxit sig allt starkare och blivit ett alltmer globalt fenomen, turismen kopplas ofta till 

specifika begrepp inom turismvetenskapen, dessa är att åka, bo, äta och göra. Dessa begrepp 

kan kopplas till att turisten behöver ha en viss underhållning utöver de basala nödvändigheter 

som måste finnas (Hanefors & Mossberg, 2007).   

För att en plats ska vara en destination krävs det kortfattat tre saker nämligen 

attraktioner, infrastruktur och ett urval av tjänster som gör det möjligt att ha sin vistelse där. 

Det som turisterna efterfrågar med sitt resande är själva kärnan nämligen 

attraktionen/attraktionerna, den/de utgör själva dragningskraften till just den destinationen. 

Dessa attraktioner kan vara kulturupplevelser, natursköna områden, äventyr eller själva 

platsen och i sig. Attraktionerna kan vara allmänningar, d.v.s. som kan konsumeras utan 

kostnad såsom vandringsleder och badstränder, eller kommersiella som t.ex. skidanläggningar 

eller nöjesparker (Elbe & Bohlin, 2011).  

 

Svenska allemansrätten är ett exempel på en fri nyttighet och Liseberg ett exempel på 

en kommersiell attraktion. Vidare så kan attraktioner vara temporära eller permanenta. Till 

permanenta attraktioner räknas ofta museum och en temporär attraktion kan vara hockey-VM. 

Förutom attraktioner och infrastruktur krävs alltså även ett urval av tjänster och kringservice 

som kan kopplas till värdskap. Detta för att attraktionerna ska kunna konsumeras av turisterna 

samtidigt som de skall få en gott bemötande. Sådana tjänster innefattar exempelvis boende, 

matservering, transporter till och från destinationen samt tillgång till bensinstationer och 

livsmedelsaffärer. Andra viktiga stödfunktioner är att det finns marknadsföring och 

information samt ett bokningssystem som gör det möjligt för turisterna att boka en vistelse 
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(Elbe & Bohlin, 2011). Destinationer kan alltså ha olika storlekar och olika grader av 

värdskap. De kan vara urbana där staden är destinationen och resurserna i staden blir 

attraktioner för turisten. När det gäller destinationsutveckling är det viktigt att utgå från varje 

destinations resurs (Elbe & Bohlin, 2011). När det handlar om att utveckla turism på en plats 

så krävs det också att de attraktioner som finns representerade är lockande för både turister 

men också för platsens invånare (Pearce, 1995). 

 

Den övergripande ambitionen för en destinations utveckling är vanligtvis att öka 

omsättningen och skapa sysselsättning samt därigenom öka skatteintäkter och underlag för en 

god besöksnäring (Elbe & Bohlin, 2011). 

  

För den enskilde turisten råder det ofta stor skillnad mellan livet på semestern och det 

vardagliga på hemmaplan. Det icke-ordinära livet på semestern är ofta ett resultat av distansen 

till det vardagliga livet. Vardagen kan sägas representera stabilitet och turismvärlden 

tillfällighet. Resan möjliggör för besökaren eller turisten att utmana normerna som vanligtvis 

kontrollerar livet. Turisten befinner sig, genom resan, utanför det invanda och välkända och 

det gör att denne antar ett nytt beteende och blir mer anonym, fri från ansvar och mer 

självständig. Här kan turisten pröva en ny roll eller skapa sig en ny identitet mer öppen för 

improvisation. När semestern sedan är slut återgår turisten till sitt vanliga liv igen och tar på 

sig vardagskläderna igen (Hanefors, 2010). Representanter från olika organisationer, företag 

och kulturer återfinns i olika delar av turistens bortavaro och kan ses som olika värdar. I vår 

uppsats använder vi oss av Ving, två hotell i Barcelona samt forskare och författare inom 

värdskap. Detta för få en differentierad och globaliserad syn på värdskap. 

3.3 Kulturella aspekter 

Globaliseringen har påverkat produktionen och konsumtionen av kulturer, Meethan 

(2001) argumenterar för att globaliseringen och varufieringen är resultat från saknaden av 

identitet mellan kulturer. Således har kulturer blivit allt mer homogeniserade och påverkade 

av varandra. Att beskriva och definiera begreppet kultur är svårt då det inte finns någon 

gemensam global förklaring. Kultur är något som finns i vårt vardagliga liv och det kan 

förklaras genom att skapa ett slags system som visar hur människor har delade meningar om 

begreppet. Det kan exempelvis vara språk, etnicitet eller religion som delar människors 

åsikter. Vidare kan dessa aspekter beskrivas i en skala som är baserad från det lokala, 

regionala och globala. Kultur är något som är socialt konstruerad och de dominanta grupperna 

i samhället är dem som tenderar att sticka ut från mängden och påverka individer i en större 

grad (Daniels et al. 2008). 

 

Kultur är det rum som ger oss människor en mening om vilka vi är, vart vi tillhör, det 

vill säga en identitetsbekräftelse. Den kulturella och ekonomiska utveckling som har skett i 

världen de senaste årtiondena har gjort att vi i allt större utsträckning lever i ett kreativt 

samhälle. Detta kan kopplas till hur samhället har förändrats genom att kultur, service, sociala 

rum och teknologi allt mer är intrigerat i vår vardag. Kultur är inte längre bara ett begrepp, det 
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har på senare tid blivit skapat till att vara materiella ting som kan förpackas och säljas 

(Daniels et al. 2008). I och med detta har värdskapet blivit allt viktigare i den 

konkurrensutsatta turismbranschen, därför behövs kulturfenomenet ständigt tas i åtanke. 

Daniels et al (2008) beskriver kultur i en tregradig rumslig skala; lokal, nationell och 

global. Det globala fenomenet beskriver hur världen har blivit en allt mer homogen kulturell 

plats. Denna kulturella globalisering beror på att människors rörelse i världen, aspekter 

kopplade till denna utveckling är exempelvis utvecklingen av telekommunikation, språk samt 

media tillgång. Det lokala uttrycker istället hur samma aspekt kan förklaras och betyda två 

skilda saker beroende på vart i världen man befinner sig, exempel på detta är hur 

nyhetsrapporter kan tolkas på olika sätt då människor från olika kulturer kan ha skilda 

värderingar om saker och ting. Lokala platser skapar lokala kulturer, dessa kan bestå av 

tydliga ekonomiska, psykiska och kulturella karaktärsdrag som skiljer sig från andra platser. 

Dessa drag blir då unika för den enskilda platsen och genom dess traditioner skapas det en 

differens från andra platser och kulturer (Daniels et al. 2008). Kulturens tre dimensionella och 

rumsliga skalor är alla aspekter som påverkar hur värdskap utövas i mötet mellan turisten och 

kulturen i fråga. 

 

De sociala processerna av den kulturella konstruktionen är företrädelsevis geografisk i 

sin natur. Att förstå värdet av det kulturella landskapet genom att titta på olika 

turismdestinationer ger en värdefull syn på hur lokala känsligheter innefattas i processen att 

förstå hur turismen utvecklas. Begreppet landskap innefattar de emotionella tillgivenheterna 

hos både besökare och invånare, såväl hur det är producerat, upplevt samt genomfört (Ringer, 

1998). För den fysiska planeraren spelar sambandet mellan den geologiska processen och 

mänsklig handling stor roll. För geografen spelar istället kulturella detaljer såsom de bortom 

fysisk form, växtlighet, mark och klimat samt kulturens kreativitet och kvalité roll (Ringer, 

1998). 

 

“När det gäller arbetet med värdskap mot olika länder är det svårt att svara på eller 

generalisera eftersom gränser förändas liksom människan och grupper av människor gör det. 

Skulle jag skriva om min Värdskapsbok skulle jag emellertid trycka mer på individernas 

respektive personlighet i mötessituationen än på länder och/eller kultur, dvs. Mötet är både 

personligt och situationellt.” (mailintervju med Monica Hanefors). 

3.4 Vad är värdskap?  

Enkelt uttryckt så uppstår värdskap i mötet mellan en gäst och en värd. Där det finns 

en gäst finns det också en värd som kan erbjuda denne värdskap. Exempelvis är värdskap när 

vi själva bjuder in våra grannar på middag en lördagskväll eller när någon jobbar extra som 

servicebiträde i en närliggande butik. Värdskap är inte enbart en händelse i vardagen utan ett 

vetenskapligt begrepp som används i hela världen, inte bara inom turismen. Värdskap inom 

turism utövas av praktiker, med deras bakgrund och erfarenhet från olika delar av dess 

områden såsom boende, mat, aktivitet samt transport (Hanefors, 2010). 
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När det gäller värdskap och turism inom exempelvis gastronomisk turism så kan den 

innefatta både den exklusiv restaurang med topp kockar på fina gatan och korvgubben i den 

lilla korvkiosken i hörnet. Värdskap kan uppstå från en mängd områden inom turism, 

exempelvis inom resebranschen, inom den gastronomiska turismen eller inom 

hotellbranschen. Värdskap inom transport finns exempelvis genom buss, flyg eller båt. 

Gällande boende så hittar vi värdskap från minsta stugby eller bed- and breakfast på 

landsbygden till lyxhotellen i den innersta stadskärnan. Även inom turismområdets aktiviteter 

finns personal som utövar värdskap i sin yrkesroll såsom golflärare, fiskare eller turguider 

(Hanefors, 2010). Inom värdskap kan mötet ske både virtuellt och/eller face-to-face. Vad som 

ingår i själva värdskapsmötet tydliggör vi i vår värdskapscirkel nedan. 

3.4.1 Värdskapscirkeln 

Enligt Hanefors (2010) finns det fem olika personliga dimensioner som relaterar starkt till 

varandra. Vi har valt att skapa ett cirkeldiagram för att tydliggöra de olika delarna. Vi 

fokuserar här enbart på en modell utifrån Hanefors fem dimensioner om värdskap och det 

lyckade mötet. Se cirkeldiagrammet nedan (Bild 2). 

 

Bild 2 

 

 

Vi har alltså utarbetat en modell, vår värdskapscirkel, utifrån Hanefors (2010) fem 

dimensioner av värdskap. Alla delar behövs för att värdskapet ska vara lyckat i möten mellan 

värd och gäst.  Den första dimensionen handlar om en värd som bjuder en gäst välkommen vid 

första mötet med gästen. Detta välkomnande kan även ske opersonligt som via internet, svara 

på en bokning, tillgänglighet eller skyltning. Det personliga mötet mellan värden och gästen 

kan innebära leende, inbjudande och öppna armar, som kan räcka långt (Hanefors 2010). Den 

andra dimensionen är den om generositet. Där den generöse individen ger till andra utan att 

förvänta sig något tillbaka. Dimensionen innefattar också ädelhet, frikostighet, klass och 
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beredvillighet. Den tredje dimensionen handlar om gästfrihet. Det innebär både egenskapen 

att visa gästfrihet mot gästen men också att som gäst njuta av den gästfrihet som erbjuds. Den 

fjärde dimensionen är omsorg som innefattar att sköta om sin gäst på ett engagerat samt 

noggrant sätt. Den femte och sista dimensionen handlar om öppenhet och värdens förmåga att 

visa just det. Detta gäller både för värdföretaget och på det personliga planet (Hanefors 2010). 

 

“De uppträder som värdar, slog det mig en dag, värdar som utövar värdskap. Då blir 

människor de möter naturligt deras gäster”. (“Det goda värdskapet”, Jan Gunnarsson & Olle 

Blohm, 2010, sidan 7). 

 

Ett gammalt uttryck säger att alla som kommer till världen har rätt att känna sig 

välkomna, det gäller även gäster (Gunnarsson & Blohm, 2010). Finns det en gäst så finns det 

också en värd som utövar värdskap. Det materiella och det immateriella påverkar om vi 

känner oss välkomna, varav det senare kanske är ännu viktigare, Det handlar exempelvis om 

stämningar, känslor och atmosfär och dessa kan framställas från exempelvis design, säkerhet, 

information, vänlighet, lyssnande, renhet, vänlighet, hastighet, pris samt uppmärksamhet. Att 

få människor att känna sig välkomna är en konst. Att hälsa någon välkommen är inte bara ord 

utan en känsla som säger att du som gäst är väntad (Gunnarsson & Blohm, 2010). 

3.4.2 Värdskapsmodell  

Bild 3 

Värdskap, det upplevda, det 

föreställda och det materiella 

rummet. Genom modellen vill vi 

visa på att det finns tre rumsliga 

dimensioner som behöver 

synliggöras för att förstå helheten 

av värdskap. Vi har fått 

inspiration av Susanna Heldt 

Cassel och hennes tolkning av 

Lefebvres The Production of 

Space (Heldt Cassel, 2003).  

 

Då vi anser att det inte 

finns någon tidigare modell som sätter turism och värdskap i centrum har vi valt att göra en 

egen modell. Vår ambition med denna är att tydliggöra värdskapets viktiga roll inom 

turismen. I modellen vill vi påvisa att det finns tre rumsliga dimensioner som behöver 

synliggöras för att förstå helheten av värdskap. Vi har valt att modifiera Heldt Cassels modell 

(2003, s. 34) och hennes tolkning av Lefebvres “The Production of Space” (1991) samt gjort 

en egen modell som belyser de tre rumsliga dimensionerna med värdskap som utgångspunkt. 
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4. Empiri 

 

Vår egna kvalitativa studie är framförallt insamlad genom egna kvalitativa intervjuer samt en 

litteraturstudie som skall stödja vår insamlade data. Detta har gjorts för att få ett bredare 

perspektiv på hur begreppet värdskap betraktas samt konkret arbetas med. Vi har också valt 

att dela med oss utförligt av mottagandet på Ving där vi genomförde en kvalitativ intervju. 

Detta för att tydliggöra hur värdskap finns i både det materiella, det föreställda samt det 

upplevda. 

 

 

Då vi ville få en djupare förståelse för ämnet vi studerar så valde vi att kontakta Ving 

(Bilaga 1), ett av Nordens största resebolag. För att få en kulturell inblick gällande arbetssätt 

valde vi också att intervjua två olika hotell i Barcelona (Bilaga 2). Vi önskade även få en 

akademisk syn på värdskap och genomförde därför en intervju med turismforskaren Monica 

Hanefors (Bilaga 3). Vi valde också att kontakta en pionjär tillika författare inom värdskap, 

Jan Gunnarsson (Bilaga 3). Empiridelen visar intervjuernas utfall samt informanternas syn på 

värdskap.   

4.1 Vision, varumärkesvärderingar och mål hos Ving 

Målet för servicekonceptet är att skapa ett effektivt serviceprogram, kvalitetssäkra 

relevant information samt att upprätta/upprätthålla en tydlig profilering, som sammanlagt 

leder till, att vi får nöjda – och återkommande - gäster, och att vi når våra uppsatta 

målsättningar vad gäller både kvalitet, reklamationer och ekonomi. 

Allt vi gör, skall göras utifrån ”kunden i fokus”, och skall avspegla hela koncernens 

gemensamma vision: 

 

We shall give our customers “the best weeks of the year” 

 

Intervju med Thomas Kjaergaard, operation manager för Ving på deras huvudkontor 

på Kungsholmen i Stockholm torsdagen den 24/4 mellan klockan 10-12 (Bilaga 1). Då Vings 

servicekoncept är på danska eller engelska har vi valt att översätta det till svenska. Det 

danska materialet finns hos Ving. 

 

När vi kom till Vings huvudkontor blev vi väl omhändertagna av receptionisten som 

direkt hälsade oss välkomna samt undrade hur hon kunde hjälpa oss. Vi var en halvtimme 

tidiga till mötet men vi fick ändå gå in direkt och vänta på Thomas i deras fikarum. Interiören 

på huvudkontoret var ljus och välkomnande med tydliga inslag av socializing med trevliga 

små sittgrupper i lounge-miljö. Inredningen hade ett helhetstänk från golv till tak med fokus 

på antikens värld, mosaik och mysig atmosfär. Rummet visade tydligt att Ving arbetade med 

resor och människors möten. Konferensrummen hade alla olika destinationers namn, såsom 

Turkiet och Cypern. 
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Den avtalade tiden med Thomas var 1,5 timme men då vi inte hann klart avsatte han 

direkt ytterligare en halvtimme för att vi skulle hinna få all information. Som han själv 

utryckte det -”Jag pratar som ett vattenfall” och det sammanfattar intervjun väldigt bra. 

Thomas var mycket tillmötesgående, trevlig och social och vi samtalade oavbrutet i två 

timmar. Vi fick en mycket god inblick i de rutiner, arbetssätt och servicekoncept Ving har. 

Thomas var också generös med material vi fick använda till vår uppsats och lät oss också 

spela in intervjun utan invändningar eller pekpinnar om vad som inte fick tas med eller vad 

som skulle tas med. 

4.1.1 Bakgrund Operation Manager Thomas Kjaergaard 

Thomas har arbetat inom resebranschen sedan 1999 då han gjorde ett avbrott i sina 

pilotstudier och ville testa reseledarjobbet. Thomas började på danska Spies, som numer 

tillsammans med Ving ingår i Thomas Cook Group. Där trivdes han så bra att han aldrig gick 

tillbaka till pilotstudierna igen. Han började som reseledare och avancerade sedan till 

servicechef och vidare till destinationschef. Han har arbetat på destinationer såsom Mallorca, 

Kreta, Teneriffa och Gran Canaria. 2009 genomförde Ving en omorganisation, detta för att de 

ville skapa ett mer övergripande arbetssätt kring uppföljning, fokus på service och kvalité. 

Genom detta skapades tjänsten operation manager som är ytterst ansvarig för destinationerna. 

Ving ville ha mer fokus på rätt produkt och för att sticka ut i den ökande konkurrensen inom 

resebranschen behövde de satsa mer på den viktiga kunddelen. 

Ving anser att det är genom denna kvalitésäkring som de kan skilja sig från 

konkurrenterna, d.v.s. genom att fokusera på och utveckla kunddelen. De vill ha rätt kvalité 

och rätt sorts service både på destinationsnivå men också på kundnivå. Thomas arbete är lite 

som en spindel i nätet och han samarbetar tätt med både HR, ekonomiavdelningen och 

destinationscheferna ute på de olika destinationerna. Customer Journey, dvs. hela kundens 

resa från bokning, till transporterna till resmålet, själva resan på destinationen samt hemresan 

och välkommen hem mailet 48 timmar efter hemkomst, fokuserar Thomas mycket på i sin 

yrkesroll. Han har löpande kontakt med Vings personal ute i världen både på destinations-, 

resmåls- samt hotellnivå. 

4.1.2 Vings kvalitetsmål 

Ving använder sig av utmärkta kärnmål då kvalité mäts, det är enligt en femgradig 

skala från 1-5. Där ett är sämst och fem är bäst. Vings mål är att ligga på 4,1 där fyran 

symboliserar en nöjd kund, de är dock aldrig nöjda där utan vill sträcka sig lite längre. De får 

exempelvis ha max 5 % missnöjda kunder. Även om destinationerna uppnår 4,1 så finns det 

alltid något att jobba med och Ving arbetar ständigt med att förbättra sig. Ving har också tre 

övergripande mål som de strävar mot, både produkten och servicen är viktigt och Ving har 

som mål att ligga i världsklass på båda. 
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Vings kärnvärden och övergripande tre mål: 

Våra kärnvärden, och hur våra kunder ska uppleva vårt varumärke och vår service:   

 Pålitlig- trovärdig 

 Innovativ - nytänkande 

 Personal - personliga 

Våra övergripande mål: 

 Branschens bästa kundmöte 

 Kundernas första val 

 Branschens bästa lönsamhet 

”Vi ska alltid efterleva våra värderingar i koncernen”. 

4.1.3 Service 

Servicen är en mycket viktig del inom Ving och det är därför också viktigt med tydliga 

mål som hela organisationen arbetar mot. Thomas introducerade oss för Vings samlade 

dokument ”Servicekoncept i utlandet” som är en visualisering av kundmötet där både visioner 

och mål finns med. Vissa delar av dokumentet innefattar tydliga krav och vissa är ambitioner 

att sträva efter. Enligt Thomas är det svårt att kravställa allt men det skall ändå finnas 

ambitioner att bli bättre inom alla områden. Vings destinationer skiljer sig mycket åt gällande 

storlek, volym samt produktmix, det gör det än svårare att generalisera samt sätta mål rakt 

över. Servicekonceptet innebär att Ving har bra kontroll på destinationerna och uppdaterade 

dokument finns på deras intranät så att alla kan ta del av det. Dokumentet förtydligar också att 

det är skillnad på gäst och gäst och att alla inte vill ha samma typ av kundmöte. 

 

Thomas menar att det är genom kundmötet som de har möjlighet att göra det lilla extra. 

Ving arbetar aktivt med att skapa branschens bästa kundmöte. De träffar mellan 70-

90% av kunderna vid ankomsten till resmålet och det därför viktigt att leva upp till kundens 

förväntningar där. De arbetar också med att styra erbjudanden efter kundens profil och Vings 

logotyp hjärtat ska få kunden att förstå att Ving är med hela vägen och att den förmedlar den 

viktiga känslan av trygghet till kunderna. Vidare menar Thomas att Ving har sålt en förväntan 

av en upplevelse innan resan börjar, väl på plats på destinationen är det the moment of truth, 

när kundens förväntningar ska infrias. 

När resan är slut och två dygn har gått så skickas ett välkommen hem-mail till kunden. 

Där ingår ett frågeformulär som besvaras av mellan 55-60 % av Vings kunder. Den höga 

svarsfrekvensen gör att Ving har en av de största löpande undersökningarna i branschen enligt 

Thomas. De får runt 800 000 svar per år av 1,5 miljoner resenärer. Enkäten innefattar 

kundnöjdheten i stort men också frågor på detaljnivå gällande service, städning och hur vädret 

upplevts. Dessa enkäter utgör sedan underlag för vad som är bra och vad som bör förbättras. 

Uppföljningen är stor och sker löpande både på organisationsnivå, destinationsnivå samt med 

varje reseledare som har ett ansvarsområde på en destination. I Thomas roll som operation 

manager reser han mellan 100-150 resdagar per år och följer då bland annat upp resultaten i 

enkäterna. Enkäterna innehåller också följdfrågor med fritext som visar på detaljer som Ving 
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arbetar extra med. Följdfrågorna bearbetas och sammanställs av en grupp på Vings 

huvudkontor och följs upp månadsvis för att se eventuella trender som de kan jobba vidare 

med. 

4.1.4 Lojalitetsprogrammet 

Ving arbetar med en kundsegmenteringsmodell där kunderna är indelade i fem olika 

segment, modellen är från ett till fem där ett är lägst och fem är högst. Denna modell används 

för att kunna ge den mest frekventa kunden det lilla extra, något som den egentligen inte 

räknar med under resan. Kunderna som hamnar i segment fem är de som rest med Ving fem 

gånger de senaste trettiosex månaderna. De ska då ha bokat både flyg och specificerat hotell 

genom Ving. Dessa kunder ska tydligt märka att de är speciella inte enbart på destinationen 

utan i hela kundkedjan. Ving försöker i den mån det är möjligt ge segment fem kunder 

förmåner som bättre platser på flyget, de bästa rummen på hotellet, välkomstbrev från Vd:n 

samt vin på hotellrummet vid ankomst. Segmentkunderna vet inte själva om denna indelning 

utan det ska ske som en överträffning av kundernas förväntningar i den mån det är möjligt 

utan att vara ett uttalat löfte. 

 

“Värdskap skall ligga i allt vad vi  gör” - Thomas Kjaergaard 

Värdskap är inte ett uttalat begrepp hos Ving men det genomsyrar istället allt de gör. 

De nöjer sig inte med 4 i kundnöjdhet utan det skall vara 4,1, detta är för att visa på att de hela 

tiden vill göra lite mer. De vill sträcka sig lite extra och överträffa kundens förväntade 

upplevelse med extra god service. Servicen är kärnan i hela Vings verksamhet och de har som 

sagt en tydlig vision gällande service till sina kunder. De är medvetna om att det är skillnad på 

gäst och gäst och att alla inte vill ha samma kundmöte. De har också en särskild process för 

bemötandet av kunden då problem uppstår. Thomas menar vidare att de destinationer som har 

hög kundnöjdhet levererar värdskap eftersom de kunderna är mycket nöjda med sin 

helhetsupplevelse. 

Unikt för Ving är att alla deras reseledare har egna lap-tops där alla bokningsnummer 

och kundernas profil finns. Kunderna skapar själva en inloggning på Vings hemsida med sina 

personuppgifter samt kontaktuppgifter, Thomas berättar att 70 % av Vings kunder bokar sin 

resa själv via nätet och det är redan där värdskapet börjar. Detta är ett bra sätt för Ving att få 

kontakt med sina kunder. Det blir både enklare att kommunicera med kunderna samt 

personifiera erbjudanden till dem. Ving styr sin reklam efter den kundprofil som kunden har 

och tekniken är alltså en god hjälp. Lap-tops och dess information är också till stor hjälp om 

något skulle inträffa när kunden anländer till destinationen. 

Alla kundsituationer som uppstår uppdateras i ett system kallat One-view, detta görs 

för att kunna lösa problem så enkelt och snabbt som möjligt. Ving har som mål att 80 % av 

problem som uppstår ska lösas på plats. Ju snabbare problemet kan lösas desto nöjdare kunder 

mena Thomas. Mindre problem skall lösas inom tre timmar, problem som involverar tredje 

part såsom flygplats, transfer eller kanske huvudkontoret ska lösas inom tolv timmar och 
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inom 24h skall alla svårare problem vara lösta. Alla kundsituationer loggas samt slutförs och 

bör följas upp. Uppföljningen ska dock inte ske på bekostnad av att en ny kundsituation 

nedprioriteras. Allt detta är ett slags loggningssystem som sedan används som underlag för 

hur Ving skall arbeta i kundmötet. Loggningssystemet används också som ett servicesyfte till 

Vings kunder. De styr informationsmailen efter hur kunderna gjort sin bokning. Har de inte 

bokat flygmat, hyrbil eller speciellt flygsäte så skickas riktade mail till kunden innan resan 

som föreslår detta. Det är säljmail men på ett servicesätt. De erbjuder en bred kombination av 

service till sina kunder för att det ska bli den bästa semestern som är möjligt. Kunderna ska 

också uppleva att de reser med Ving hela vägen och loggan med hjärtat ska följa med på hela 

resan och förtydliga detta. Hjärtat symboliserar omtanke om kunderna och trygghet hela 

vägen. 

4.1.5 Ving och arbetet med kultur 

Ving ansåg att det är viktigt att spegla de kulturella egendomarna en specifik plats har, 

detta försöker de göra genom att visa upp inhemsk matkultur, vinkultur, seder, normer i sin 

marknadsföring om platsen. Thomas berättade att all-inclusive är en ökande trend bland deras 

kunder. Vi frågade hur de ser på den massiva, negativa, kritik som finns mot just det 

konceptet där lokalbefolkningen ofta drabbas hårt när stora all-inclusive komplex byggs. 

Thomas menar att visst finns det negativa aspekter men menar också att de skapar många 

arbetstillfällen på sådana stora hotell. Däremot menar han att just kulturellt kan det vara 

negativt då turisterna kanske missar att äta på den lilla lokala fiskrestaurangen vid vattnet. 

Således arbetar de mycket med att fokusera på det lokala med det nya konceptet Lokal Labil 

där Kreta blir den första destinationen under sommaren med mer fokus på lokalproducerat och 

hållbarhet. Detta görs för att efterfrågan på det lokala och unika har ökat hos kunderna på 

senare tid. Vi ställde även frågan om personalen har olika dress-codes i olika länder men det 

svarade Thomas att de inte har, detta gjorde vi för att vi ville se om det finns en “ta seden dit 

man kommer” attityd. Thomas menade att kläderna styrs mer av klimat än kulturskillnader. 

Arbetsmässigt ser de istället möjligheten med att sammanstråla kulturella grupper, svenskar 

och norskar anser de kan ha samma reseledare medan en dansk turist behöver ha en dansk 

reseledare. 

4.2 Barcelona 

Intervjuer med hotellpersonal i Barcelona om arbetssätt kring värdskap (Bilaga 2) 

För att få en inblick i om och hur hotell arbetar med värdskap valde vi att använda vår 

studieresa till Barcelona som mål för våra frågor. Detta eftersom Barcelona är ett av de 

populäraste resmålen i Europa med miljontals besökande turister årligen. Barcelona anses 

lyckat med arbetet att attrahera turister och ha nöjda resenärer. Staden har med 

Barcelonamodellen blivit en symbol för produktion av turism och således blivit en symbol för 

identitetsskapande. Vi valde dels ett privatägt hotell i centrala Barcelona samt ett kedjeägt i 

utkanten av staden för att få en bredd i vår undersökning. Vi såg också en utmaning tillika 

möjlighet att få ut andra svar än i intervjuerna på svenska och samtidigt undersöka eventuella 

svårigheter i de svårdefinierade begreppen hospitality samt hosting. Det mindre privatägda 
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hotellet arbetade inte uttalat alls med hosting medan det större och kedjeägda hade ett tydligt 

arbetssätt kring både hosting och hospitality. Vi har valt att använda de engelska orden 

hosting samt hospitality utan att översätta dem när vi transkriberade texterna. Detta på grund 

av just svårigheten med att rakt över översätta begreppen till svenska. 

4.2.1 Intervju med managern samt receptionist på BCN (Barcelona) Urban Gran Ducat 

De båda anställda beskrev att hospitality är vi behandlar gästen, vi behandlar dem som 

vi själva skulle vilja bli behandlade. Detta görs genom att vara trevlig, vänlig och 

tillmötesgående mot gästen. (Receptionisten var lite osäker på vad vi menade med ordet 

hosting då han tyckte det ingick i ordet hospitality) Men efter lite förklarande beskrev han det 

så här: 

“Vi är inte själva värdar för några speciella evenemang men tillsammans med 

Barcelona som stad har vi ett gemensamt värdskap. Det var exempelvis en stor kongress här 

förra veckan, gäster som tillhör denna kongress får lite extra service, exempelvis större 

frukost och utökade facilitetsmöjligheter”. 

Det finns ingen speciell kommunikation angående hospitality/hosting hos de anställda, 

det är snarare cheferna som ser när de anställer om de tycker att personen i fråga har en bra 

attityd och förhoppningsvis kan förmedla god service. För att utvecklas som hotell och värdar 

finns det en enkät i varje rum, denna ser de gärna att gästen fyller i. Dessa används sedan för 

att utveckla och göra hotellet bättre, både när det kommer till service/värdskap och standard 

på hotellet. 

4.2.2 Intervju med receptionisten på Best Western Hotel Alfa Aeropuerto Barcelona 

“Uppmärksamhet - Våra gäster förtjänar all uppmärksamhet. Vi är lyhörda för önskemål och 

försöker förekomma önskningar och behov. Det handlar om en inställning till arbetet och till 

gäster och att alltid sträva efter att ge det där "lilla extra" (www.bestwestern.se). 

Enligt Maria Roman, som arbetar i hotellets reception, arbetar hotellet specifikt med 

hospitality. De jobbar alla hårt med utmaningen att se till alla sina gäster och dess individuella 

behov. Hon säger att varje dag är en utmaning för att få gästerna att känna sig som att deras 

hotell är deras andra hem. De arbetar också specifikt med värdskap och försöker hela tiden se 

till gästernas personliga och individuella behov. De erbjuder gratis wi-fi, bastu, pool, gym, 

gratis transfer till samt från flygplatsen och konferensrum. Personalen jobbar också mycket 

med att ge bra information till sina gäster om det de är intresserade av och vill ha hjälp med. 

De kommunicerar också tydligt både hospitality samt värdskap med personalen och det är 

viktigt för hotellet att personalen strävar mot samma mål samt arbetssätt för att få nöjda 

gäster. De arbetar aktivt med att skapa en god atmosfär för personalen och som team. För att 

göra sina gäster nöjda jobbar personalen alltså mycket med att se gästernas unika behov, 

försöka förutse deras önskemål och förverkliga dem innan gästen ber om det för att överraska 

dem med god service. Även här finns enkäter som gästerna uppmanas att fylla i så de kan 

förbättra sin service. 
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4.3 Intervjuer angående forskningen om värdskap 

 

Intervjuer med två forskare och pionjärer inom värdskap (Bilaga 3) 

Vi valde också att kontakta Monica Hanefors som tidigare forskat inom turism och 

värdskap samt har skrivit flera böcker på området. Hennes böcker har ingått i vår 

turismutbildning och därför kände vi till henne innan. Vi var också intresserade av Jan 

Gunnarsson som också skrivit flera böcker inom området samt håller i utbildningar och 

föreläsningar om värdskap. Monica Hanefors representerar här den akademiska sidan och Jan 

Gunnarsson det privata företagandet vilket vi ser som ett bra komplement till vår intervju med 

Ving och hotellen i Barcelona. 

 

4.3.1 Mailintervjuer med Jan Gunnarsson samt Monica Hanefors 

“De uppträder som värdar, slog det mig en dag, värdar som utövar värdskap. Då blir 

människor de möter naturligt deras gäster” (Gunnarsson & Blohm, 2010, s.7). 

 

Under de senaste tio åren har begreppet värdskap mött ett alltmer ökat intresse i 

samhället. Skälen till detta anser Jan Gunnarsson, grundare av Värdskapet AB samt The 

Hostmanship Group, är flera. Både ökad konkurrens, ökade krav från konsumenter samt 

behov av differentiering är bidragande orsaker. Gunnarsson menar att värdskap är både 

konsten att välkomna men också att känna sig välkommen. Värdskap kan ses både från värden 

och från gästen. Han menar vidare att värdskapet har tre scener nämligen att välkomna andra, 

välkomna varandra samt att välkomna sig själv. För att kunna ge ett gott värdskap till andra 

måste vi kunna välkomna oss själva, det är själva grunden till det goda värdskapet. Det 

handlar inte om att bli en bättre människa utan att bli mer av den människa man redan är 

enligt Gunnarsson. De yttre hinder och utmaningar som värdskapet står inför kan vara en 

verksamhet eller plats som fastnat i en kultur av negativa attityder och värderingar som vuxit 

sig fast. Det kan också finnas utmaningar i en bristfällig organisation med dålig planering 

och/eller struktur, bristande resurser eller motverkande system. Även inre hinder kan finnas 

såsom för mycket stress som påverkar människors handlade negativt och kan göra att vi 

missar viktiga detaljer eller gör oss på dåligt humör. 

Värdskap är både en intention samt ett förhållningssätt där de värderingar och attityder visar 

sig våra handlingar samt ord i mötet med andra människor (Gunnarsson, citat ur mailintervju 

2014-04-15) 

 

“Man måste nog tänka på att värdskaps-situationen består av minst två personer som 

kanske har olika agendor. Könstillhörighet och respektive ålder är också viktiga faktorer. 

Dessutom måste man tänka på hur formell situationen är, d.v.s. värdskapet när jag besöker 

min syster ser annorlunda ut än när jag är på restaurang. I det senaste exemplet kan man 

tänka på att längden på mötet är betydelsefullt, d.v.s. är det längre eller upprepas kan det 

finnas tid för utveckling av värdskapet” (Hanefors, citat ur mailintervju 2014-04-02). 
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Vi frågade Monica hur hon ser på värdskapet mellan olika länder och kulturer och hon 

menar att när det gäller arbetet med värdskap mot olika länder är det svårt att svara på eller 

generalisera eftersom gränser förändras liksom människan och grupper av människor gör det. 

Skulle jag skriva om min Värdskapsbok skulle jag emellertid trycka mer på individernas 

respektive personlighet i mötessituationen än på länder och/eller kultur, d.v.s. mötet är både 

personligt och situationellt. 

 

Vi bad också Monica Hanefors förklara en situation när hon blivit bemött med bra 

eller mindre bra värdskap och hon menar att ålder och situation spelar in. Hanefors betraktar 

som viktigast att det är stor skillnad på hur hon blivit bemött som yngre och hur hon blir 

bemött nu. Särskilt som hon på senare tid har haft perioder av funktionsnedsättning. När hon 

åker spårvagn i Göteborg finns det reserverade två platser, men dessa är ofta upptagna av 

ungdomar (och andra) som inte reser på sig trots hennes kryckor. 

 

Slutsatsen är dels att Hanefors har haft olika krav på värdskapet, dels har hon blivit 

bemött olika. Man måste nog tänka på att värdskaps-situationen består av minst två personer 

som kanske har olika agendor. Könstillhörighet och respektive ålder är också viktiga faktorer. 

Dessutom måste man tänka på hur formell situationen är, d.v.s. värdskapet när jag besöker 

min syster ser annorlunda ut när jag är på restaurang. I det senaste exemplet kan man tänka på 

att längden på mötet vara betydelsefullt, d.v.s. är det längre eller upprepas kan det finnas tid 

för utveckling av värdskapet (Hanefors, mailintervju 2014-04-02). 
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5. Analys 

 

I analysen presenterar vi utfallet av våra kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier. Vi 

redovisar också vår tolkning av hur resebranschen använder sig av värdskap samt de 

kulturella inslagen i arbetssättet kring det samma. Vi har valt att dela upp analysen i flera 

delar för att göra arbetet mer överskådligt. 

 
Turismvetenskapen är en av de snabbast växande näringarna i världen och 

turismekonomin har således blivit en mycket betydelsefull inkomstkälla för många länder. Att 

resa och upptäcka nya platser har blivit mycket vanligare för en alltmer växande skara 

människor. Detta styrker turismforskaren John Urry (2002) då det blivit allt viktigare för 

dessa människor att komma bort från vardagen och att se någonting annat, något 

extraordinärt. Massturismen började redan på 1950-talet och har sen dess expanderat 

lavinartat, detta har i sin tur genererat till att konkurrensen hos resebolag hårdnat, de behöver 

kämpa allt hårdare för att locka till sig kunder. På grund av detta behöver resebranschen hitta 

nya medel som gör att de sticker ut och lockar till sig potentiella kunder, där kommer 

exempelvis värdskap och servicetänk, tydligt in. I takt med globaliseringens och teknologins 

framfart kan människor snabbt interagera och kommunicera. Således blir företagens rykte och 

image allt viktigare, men också alltmer sårbart. Med bakgrund till detta behöver 

resebranschen fokusera på att jobba mer med kundnöjdhet, service och det goda värdskapet.  

 

Inom turismforskningen saknas en tydlig definition av vad värdskap egentligen 

innebär och hur det påverkar turistens resa från bokning till hemfärd. Som Meethan (2001) 

beskriver behöver även de sociala aspekterna tydliggöras och få samma betydelse som 

tidigare fokusområden inom forskningen. Tidigare har det positivistiska synsättet inte tagit 

hänsyn till de sociala aspekterna och dess påverkan på turismen. På senare tid har värdskap 

varufierats och används numera som en viktig del av turismbranschens marknadsföring. 

Sedan charterturismens start på 1950-talet har turistens krav och synsätt utvecklats, numer ses 

god service som en självklarhet. Turismindustrins svar på de ökande konkurrenskraven skulle 

kunna vara ett gott värdskap dvs. alltifrån mötet mellan värden och gästen till estetikens 

påverkan av helhetsupplevelsen hos turisten. Strannegård (2009) beskriver att rummens 

utformning av det materiella skapar en känsla hos turisten, detta påverkar i sin tur turistens 

helhetsupplevelse. För att visa på att estetiken påverkar turistens intryck behövs det ta hänsyn 

till flera olika aspekter såsom både de sociala och kulturella. Som Ottenbacher et al (2009) 

beskriver i sin hospitalitymodell påverkas rummet av flera dimensioner. Denna modell 

innefattar turismen, akademin, ekonomiska/kulturella samt socio-politiska krafter. Vi har 

istället valt att sätta turismen främst för att skapa förståelse för samt beskriva värdskap. Enligt 

Lefebvre (1991) och senare också Heldt Cassel (2003) vävs de rumsliga dimensionerna 

samman och påverkar varandra, detta för att undvika att konceptualisera rummet där social 

aktivitet sker. Dessa rum beskriver vi som de materiella, upplevda och föreställda. Vi vill 

genom detta visa att det finns flera rumsliga dimensioner som påverkar värdskap och dess 

betydelse inom turismen.  
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I vår ursprungliga problemformulering hade vi stort fokus på att finna kulturella 

aspekter inom värdskapet. Vi avsåg även att undersöka eventuella skillnader i arbetssätt 

gällande värdskap inom resebranschen. I analysen fann vi sedan att skillnaderna inte var så 

stora som vi trodde i inledningen av arbetet. Vid närmre analys fann vi ändå vissa olikheter 

inom både kultur och arbetssätt.  

 

Genom våra intervjuer ville vi se hur resebranschen arbetar med värdskap samt hur 

detta kan kopplas till de rumsliga dimensionerna i vår värdskapsmodell. Utifrån detta vill vi 

visa hur vårt empiriska underlag återfinns i det materiella, upplevda och föreställda rummet. I 

vår intervju med Operation Manager, Thomas Kjaergaard, på Ving fann vi att de fokuserar på 

service och de anser att det är genom denna kvalitésäkring som de kan skilja sig från 

konkurrenterna. Ving vill ge sina gäster de bästa veckorna på året och de fokuserar löpande på 

att utveckla kunddelen. Enligt Hanefors (2010) krävs både en värd och en gäst för att 

värdskap ska kunna utövas, det lyckade mötet blir allt viktigare i den konkurrensutsatta 

resebranschen. Vi visar de olika delarna av det lyckade mötet i vår värdskapscirkel. I 

intervjun ställde vi frågor kring hur Ving arbetar med service och värdskap och svaret vi fick 

var att de inte använder värdskap som ett uttalat begrepp utan det ska istället genomsyra allt 

de gör. För att säkerställa att detta uppfylls använder de sig av enkäter, de arbetar mycket med 

uppföljningen av dessa vilket skall påverka det upplevda resultatet hos gästen. Ving vill på så 

sätt mäta att de har rätt kvalité och rätt sorts service både på en mer övergripande 

destinationsnivå men också ner till den enskilda kundens behov. Allt detta ingår i det 

upplevda rummet men kan till en viss del också kopplas till det föreställda rummet i form av 

förväntningar och föreställningar redan innan resan. Ving använder sig av en femgradig skala 

för att mäta kundnöjdheten hos sina gäster. Målet är att ligga på 4,1 eller mer och detta 

symboliserar att de vill inte bara vara bra utan vill också ge kunderna lite mer, lite extra i sin 

upplevelse. För att skapa denna upplevelse krävs det något utöver det vanliga, O´Dell et al 

(2005) beskriver exempelvis sociala eller kulturella händelser som gör upplevelsen till 

extraordinär. 

 

På Ving har alla reseledare egna lap-tops vilket är unikt i resebranschen enligt Thomas 

Kjaergaard. Denna materiella tillgång möjliggör att personalen snabbt kan hjälpa gästerna på 

plats, vid incheckning eller vid eventuella problem som kan uppstå under vistelsen. Gästerna 

har själva skapat en inloggning på Vings hemsida med sina personuppgifter samt 

kontaktuppgifter vid bokningen av resan. Idag bokar 70 % av Vings kunder sin resa själv via 

nätet och redan där börjar värdskapet. Redan i sin slogan om att skapa de bästa veckorna på 

året tydliggör Ving betydelsen av kundens upplevelse och genom sin marknadsföring 

förmedlar Ving föreställningen om den ultimata upplevelsen med sol, strand och god service. 

Detta skapar i sin tur en förväntan och föreställning hos kunden om hur resan kommer att bli. 

Etableringen av nya koncepthotell visar att Ving även fokuserar på det materiella rummet 

samt dess betydelse för kundens helhetsupplevelse. Till följd av detta visar Ving hur viktiga 

de olika dimensionerna av rummet är för kundens värdskapsupplevelse. Detta stämmer väl 

överens med både Strannegårds (2009), Lefebvre (1991) och Heldt Cassels (2003) 

resonemang om rummens betydelse för värdskap.  
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Våra intervjuer med hotellen i Barcelona visar även dem att andra företag arbetar med 

enkäter för att mäta kundnöjdhet. Både det stora kedjeägda hotellet Best Western och det 

privata mindre hotellet Gran Ducat tyckte enkäter var ett effektivt sätt att mäta kundnöjdhet 

samt få åsikter om hur hotellen kan utvecklas. Dessa sammanställs och används sedan som 

utgångspunkt för vad som redan är bra och vad som är mindre bra samt vad som behöver 

förbättras. Detta arbetssätt visar på tydlig ambition att förbättra kundens upplevelse på 

hotellen. Då Barcelona är en erkänt bra planerad stad inom turismforskning ansåg vi det 

intressant att genomföra intervjuerna på plats, detta för att skapa en geografisk bredd i vårt 

empiriska material. Barcelona-modellen har bidragit till att Barcelona som stad är ett populärt 

turistmål som årligen besöks av miljontals människor. De har ett erkänt lyckat möte mellan 

värden och gästen i form av stadsplanering och arkitektur, det vill säga det materiella rummet 

är väl uppfyllt. Då vi besökte staden såg även vi denna välplanerade samt vacker utformade 

stad. Däremot motsvarade inte det föreställda rummet inom värdskap våra förväntningar, då 

vi hade det som fokus. Inte heller i det upplevda rummet märkte vi av några extra lyckade 

möten eller något extraordinärt. Detta styrker sammantaget vårt uppsatsarbete samt vår 

värdskapsmodell då alla de olika rumsliga dimensionerna krävs i det lyckade mötet mellan 

värd och gäst. Oavsett om värden är en stad eller en människa så måste det materiella, det 

upplevda samt det föreställda finnas med för att ett gott värdskap ska äga rum. I Barcelona 

finns det materiella rummets goda värdskap men för att få med det upplevda samt föreställda 

rummet krävs långt mycket mer, om det ens är möjligt?  

 

 Enligt Ottenbacher et al (2009) finns ingen tydlig definition av hospitality vilket 

försvårar kopplingen till värdskap. Vår värdskapsmodell vill förmedla att det finns flera 

dimensioner som påverkar värdskapet. Turism och värdskap sätts i fokus istället för att vara 

en av fyra dimensioner som Ottenbachers modell visar. För att försöka förstå värdskapets 

innebörd valde vi därför att ställa frågor på plats i Barcelona kring både hosting samt 

hospitality. Vi anser att båda dessa begrepp tydligt kan kopplas till värdskap. Resultatet av 

våra intervjuer visade att själva ordet hosting inte kommuniceras på det mindre, privatägda 

hotellet. Däremot använder det större hotellet både hosting och hospitality och jobbar aktivt 

med att se till gästernas individuella behov samt att förverkliga deras olika önskningar. Vi 

anser även att ett dolt värdskap förmedlas genom Best Westerns hemsida, där visar de tydligt 

att de skall vara lyhörda samt ge det lilla extra till kunderna. Wom och värdskapet genom 

hemsidor har en stor inverkan på turismsektorn eftersom tjänsten först kan utvärderas efter att 

resan eller upplevelsen ägt rum (Jalilvan et al, 2011). Vidare är även det goda ryktet viktigt 

för att en turist skall vara nöjd med sin resa, vi var båda två nöjda med servicen på hotellen 

men ingen av oss märkte av något uttalat arbetssätt kring värdskap. Ingen i personalen 

sträckte sig lite längre eller gjorde något extra för någon av oss vilket kan påverka vår wom. 

Vår slutsats av intervjuerna är att båda hotellen gör det som vi förväntat oss i form av 

service och bemötande på vår vistelse i Barcelona. Efter genomförda intervjuer fann vi att 

båda hotellen främst fokuserar på det upplevda rummet även om de också tar hänsyn till det 

föreställda och det materiella. När vi genomförde våra intervjuer samt när vi ställde frågor 

kring deras arbetssätt så jobbade båda hotellen uttalat med service. Det kedjeägda större 

hotellet jobbade även uttalat med värdskap genom att försöka ge kunderna “det lilla extra” 
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och se till kundernas individuella behov. Detta var inget vi som gäster upplevde. Enligt 

Hanefors (2010) påverkas värdskapet av olika faktorer såsom kön, ålder eller kulturella 

skillnader. Vi anser att ambitionen fanns att jobba med värdskap hos båda hotellen men att 

kanske varken tiden eller orken räckte till i det dagliga arbetet. Å andra sidan kanske 

personalen inte kunde förmedla gott värdskap och detta kan ha berott på uppfostran, brist på 

kunskap eller en ambition som inte överensstämmer med hotellens ledning. Det förmedlade 

värdskapet har stort inflytande på turistens upplevelse, den kan påverkas av både det 

materiella, det föreställda och det upplevda rummet vilket gör värdskapet så komplext.   

 

Tid och ork menar Jan Gunnarsson, grundare av Värdskapet AB, är kända hinder och 

utmaningar som värdskapet står inför. Dessa hinder kan vara brist på just tid och ork, men 

också att verksamheten fastnar i negativa attityder, dålig planering, bristande resurser eller 

motverkande system. Även påverkan av inre hinder, exempelvis stress, kan påverka det 

sociala mötet mellan värden och gästen. Vidare menar Jan Gunnarsson att värdskapet är allt 

viktigare till följd av ökande konkurrens, konsumentens ökade krav och företagens behov av 

differentiering. Således menar han att värdskap är både konsten att välkomna och att känna 

sig välkommen och att det kan ses från både värden och gästen. Vidare i vårt empiriska 

material menar Monica Hanefors, turismforskare, att viktiga aspekter gällande värdskap 

bygger mycket på den unika situationen. Enligt henne påverkas värdskap exempelvis av kön, 

ålder och kulturella skillnader. Här handlar värdskapet inte längre om det materiella, utan det 

är istället det upplevda och det föreställda rummet som är mer i fokus. Detta kan i sin tur 

kopplas till hur turismforskningen visat att sociala möten blir allt viktigare inom 

tjänstesektorn. Inom resebranschen sker dessa möten dagligen på destinationer och hemsidor 

världen över, dessa möten är centrala gällande att föra det goda ryktet vidare. Värdskap 

påverkas ofta av sociala faktorer, exempelvis uppfostran. Å andra sidan kan akademin bidra 

till en personlig utveckling hos värden gällande arbetet med ett gott värdskap. Både Hanefors 

och Gunnarsson representerar akademins värdskapsskola där det goda värdskapet förmedlas 

ut. De bidrar båda till att värdskap paketeras och kan bli tillgjort, detta kan i sin tur göra att 

äktheten gradvis försvinner. I slutändan kan detta få en negativ effekt för den enskilda 

turistens helhetsupplevelse.  

 

Resebranschen har flera parametrar som kan påverka värdskap och service. Inom 

värdskap räcker det inte att vara kunnig inom endast ett område, exempelvis kultur, utan den 

helhetssyn som Lefebvre (1991) beskriver måste skapas. Turisternas ökande erfarenhet har 

bidragit till att de blir alltmer krävande gällande service och värdskap, uttrycket “Kunden har 

alltid rätt” har fått en helt ny innebörd. Många destinationer är säsongsbetonade vilket leder 

till en oviss situation för de anställda, detta kan i sin tur leda till oro och missnöje hos dem. 

Påverkas de anställda negativt kan således servicen och det goda värdskapet påverkas. Ving 

uttryckte att detta är någonting resebranschen arbetar hårt för att det inte skall inträffa, men då 

det är en bransch som är mycket säsongsberoende är det svårt att ha stora marginaler. De små 

marginalerna bidrar även till att det är relativt låga löner inom sektorn. Den snabba 

utvecklingen av turismen har bidragit till att många turister blir alltmer erfarna resenärer, 

arbetet med värdskap kan därför bli både en ambition och ett skyltfönster. Den ökade 
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erfarenheten leder i sin tur till att turisten blir mer självständig och alltfler sköter nu både 

bokning, transfer och utflykter själva. För researrangören kan detta innebära minskade 

intäkter med reducerad personalstyrka som konsekvens. Således minskar antalet face to face 

möten mellan värd och gäst, vidare skapas det då allt färre tillfällen för det betydelsefulla 

sociala mötet. I intervjuerna framgick det dock att både Ving och hotellen i Barcelona arbetar 

med enkäter som mått för kundnöjdhet, på detta sätt kan de löpande utvärdera varje gästs 

vistelse, detta anser vi även bör ske i det sociala mötet. Å andra sidan kan de med hjälp av 

enkäterna ta del av gästernas åsikter anonymt och på ett okonstlat sätt, vilket i sin tur kan 

hjälpa till att utveckla företagen positivt. Arbetet med värdskap i det upplevda och föreställda 

rummet blir därför mycket viktigt för att kunna använda sig av resultatet från enkäterna.  

 

Vårt syfte var vidare att försöka begreppsliggöra värdskap samt beskriva vad värdskap 

är. Vi ansåg att det inte fanns någon tydlig modell som visade hur värdskap kan förklaras 

försökte vi med en egen modell göra det lite tydligare. Vi har valt att gå relativt brett i vår 

teoridel då vi ansåg att vi exempelvis behövde förklara och förstå turisten, turismens 

utveckling och destinationsutveckling för att kunna skapa en tydlig värdskapsmodell. Det 

finns i vår mening inte speciellt mycket forskning om värdskap och hur det påverkar turisten. 

Den tidigare forskningen har förklarat relationen mellan turism och hospitality, dock förklarar 

inte detta helt hur värdskapet ser ut. Hospitality är någonting mycket bredare och som enligt 

Ottenbacher med flera inte borde ses som en industri utan en sammanslagning av flera 

industrier. Vår avsikt och vårt syfte är att vår värdskapsmodell skall bidra till att tydliggöra 

värdskapets betydelse inom resebranschen. Vår modell visar hur de materiella, upplevda och 

föreställda rummen påverkar varandra i synen på värdskap. 

 

Turismen anses viktig inom ekonomisk tillväxt exempelvis för näringsliv och 

entreprenörskap. Många företag är måna om att göra samt hålla turisten nöjd. Turisten å sin 

sida, vill bli behandlad som kung vilket gör att värdskapet blir alltmer oäkta samt 

avhumaniserat. De kulturella skillnader vi avsåg att belysa visade sig vara färre än vi förväntat 

oss inom exempelvis Ving. De enda kulturella skillnader de hade riktlinjer för var att 

reseledarens språkkunskaper måste stämma överens med målgruppen, undantag är svenskar 

och norskar vars språk är liknande. Vidare arbetar resebranschen med värdskap genom alla de 

rumsliga dimensionerna, detta beskrivs exempelvis genom att de fokuserar på turistens 

helhetsupplevelse från bokning till hemfärd. Vi ser att arbetssättet med värdskap kan skilja sig 

åt i vårt empiriska material, men i det stora hela är ambitionen densamma. Fokus sätts på att 

ge god service och ett gott värdskap men olika orsaker såsom personlighet, dagsform eller 

stress kan komma i vägen för ambitionen. Vår farhåga blir istället: Blir värdskapet endast ett 

skyltfönster för marknadsföring och inte ett arbetssätt som efterlevs? 
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6. Slutsats/Diskussion 

 

I slutsatsen belyser vi de mest utmärkande aspekterna vi har fått fram i vårt uppsatsarbete. Vi 

diskuterar positiva och negativa aspekter på hur värdskap förmedlas och arbetas med. Vi 

belyser även hur vår värdskapsmodell tydliggör relationen mellan de rumsliga dimensionerna 

och värdskap. 

 

Vi anser att värdskap finns inom resebranschens alla delar, såsom förväntningar innan 

resan, webbsidor eller annat bokningssätt, själva resan, resmålet, resan hem, minnet av resan 

och det turisten för vidare i form av wom. Vårt forskningsbidrag, dvs. vår värdskapsmodell, är 

tänkt som en hjälp för att tydliggöra och även komplettera tidigare forskning inom området. 

De rumsliga dimensionerna anser vi förtydligar påverkansgraden på värdskapet, samt gör det 

enklare att förstå komplexiteten av värdskap inom turism. 

 

När vi genomfört vår intervju med Ving fick vi värdskapets betydelse för företaget 

bekräftat, det skall genomsyra allt de gör. Dock emot sades detta då deras arbetssätt styrdes, i 

praktiken, alltmer mot att kunden själv gör mer av det jobb som tidigare gjordes av företaget. 

Turisten bokar resan själv, bokar transfern till hotellet, checkar in, deltar inte längre i samma 

utsträckning på utflykter, välkomstmöten, “griskvällar” eller andra gemensamma aktiviteter. 

Den moderna turisten sköter sig alltmer själv i takt med globaliseringens framfart, teknologins 

utveckling och sina egna tidigare reserfarenheter. Detta bidrar till att turisten kan och måste 

klara sig själv i allt större utsträckning vilket gör att researrangörer måste minska resurser och 

personal och därmed mister allt mer intäkter. Å andra sidan finns det områden i sitt arbete de 

inte kan dra ner på, exempelvis det sociala mötet mot olika kulturer. Varken Ving eller 

hotellen i Barcelona arbetar uttalat med kulturell differentiering såsom t.ex. ålder eller kön. 

Däremot arbetar exempelvis Ving med att effektivisera sitt arbetssätt gällande kulturella 

grupper i Norden. Thomas Kjaergaard var tydlig med att svenskar och norrmän fungerar bra 

att hålla gemensamma välkomstmöten, transfers och utflykter för men att danska gäster anser 

Ving behöver ha en dansk reseledare. Detta visar på att värdskapet har flera sidor som spelar 

in och att den kulturella biten också finns i ett dolt värdskap. I praktiken, anser vi, genomsyras 

deras handlingar av kulturella olikheter utan att det är ett uttalat arbetssätt. 

 

Vidare anser vi att ju färre face to face möten mellan värden och gästen desto färre 

chanser finns det att faktiskt utföra värdskap. Vi anser att teknologin aldrig kan ersätta det 

mötet som sker face to face d.v.s. att turisten bokar sin resa själv kan inte jämföras med att 

boka resan på resebyrån med möjlighet till ett trevligt bemötande, direkta följdfrågor och 

erbjudande om fler tjänster. Vår studie har påvisat att det finns en ambition inom 

resebranschen om att skapa ett gott värdskap, vidare fann vi att det värderas högt men att det 

kanske inte finns lönsamhet i att faktiskt ta sig tiden till att utföra just detta. 

Vår uppsats styrker vidare att den allt viktigare tiden för turisten krockar med den allt mer 

viktiga tiden för företagens effektivisering och lön.  
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Vi anser att det finns en fara med Vings arbetssätt, där de mer och mer går mot 

reducerad personal på plats och att gästerna får klara sig på egen hand samt att de alltmer 

förlitar sig på enkäter för att bedöma servicegraden än det personliga mötet, är stor. De 

använder service och värdskap i sitt övergripande servicekoncept men ju mindre personal 

Ving har som gästerna träffar desto mindre betydelse få deras arbetssätt kring service. Vi 

anser att de istället borde satsa mer på det personliga mötet istället för mindre. Detta eftersom 

vi anser att det är genom mötet som personalen kan “ge det lilla extra” och oväntade. Det i sin 

tur gör att gästerna är nöjda, positiv wom sprids samt gästerna återkommer. Inom den hårt 

konkurrensutsatta resebranschen tror vi att värdskap och det sociala mötet kan vara svaret på 

att få gästerna att återvända, få en bra helhetsupplevelse, skapa förväntningar hos andra och 

faktiskt få de bästa veckorna på året.  

Vi vill slutligen knyta ihop vår uppsats med att påvisa hur värdskap kan visa sig i 

verkligheten. Vi hade från början som avsikt att intervjua både Ving samt Fritidsresor och 

sedan jämföra resultaten hos två olika aktörer i resebranschen. Detta var svaren vi fick: 

“Hej Anna-Maria, 

Jag har precis fått svar och de hinner tyvärr inte. Jag är ledsen att göra er besvikna men de 

har fullt upp med nya säsongen, rekrytering, utbildningar osv. 

Hoppas ni kan få svar från någon annan denna gång. 

 

Detta kan jämföras med det svar vi fick ifrån Ving: 

 

“Hej Anna-Maria, 

Va kul att ni har lust till att skriva om Ving i eran uppsats. 

Ni är jätte välkomna till vårt huvudkontor på torsdagen den 24april kl. 10, där jag kan 

berätta om hur vi jobbar med service, kundnöjdhet, lojalitet, uppföljning, utveckling, 

kundanpassning och personal. 

Jag avsätter 1,5t till erat förfogande och bokar in en lokal m/ bildskärm så att vi kan se på lite 

exempel samtidigt”.   

 

Redan i mailkorrespondensen med de båda resebolagen vill vi visa att deras arbete 

med värdskap skiljer sig åt markant. Vi är väl medvetna om att båda resebolagen har mycket 

att göra inför stundande säsong och det extra arbete det medför. Istället väljer Ving att ta 

tillfället i akt och sprida sitt arbetssätt via studenter samt visa god service. De gör det 

dessutom snabbt och med genomgående trevlig ton och ett hjälpsamt sätt. Fritidsresor väljer 

istället att inte bidra samt därigenom ge dålig service. Detta anser vi är en intressant 

iakttagelse i vår uppsats. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att turismforskare bör fokusera mer på värdskap i framtiden för att tydliggöra en 

global definition för ämnet. Att göra som vår ambition var, att få jämförelse mellan Ving och 

Fritidsresor tror vi skulle vara mycket intressant att studera. Vi tror även att det skulle bara 

intressant att undersöka det småskaliga inom värdskap, exempelvis titta på genuina 

familjeägda hotell i små pittoreska byar. Vidare skulle även en tydligare inriktning mot 

värdskap och kultur till resor i utvecklingsländer vara mycket intressant. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 

Hej,  

Vi är två turismstudenter på Karlstads Universitet som skall skriva om värdskap kopplat till 

turism/resande och kultur. Vi är jättetacksamma för din medverkan. Frågorna kommer att 

analyseras samt användas i vår c-uppsats som publiceras i juni. Ni får gärna ta del av den när 

vi är klara. 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder: 

Arbetat med tidigare: 

Din yrkesroll idag: 

Dina arbetsuppgifter idag: 

 

Intervjufrågor: 

1. Hur arbetar ni kring service på ert resebolag? 

2. Arbetar ni specifikt med hospitality/gästfrihet? 

3. Om ja på fråga 2, på vilket sätt? 

4. Vad innebär värdskap för dig? 

5. Arbetar ni specifikt med värdskap? 

6. Om ja på fråga 5, på vilket sätt? 

7. Är arbetssättet annorlunda nu än tidigare? 

8. Kommunicerar ni hospitality/gästfrihet med er personal? 

9. Kommunicerar ni värdskap med er personal? 

10. Om ja på fråga 9, kommunicerar er personal detta vidare till era gäster? 

11. Hur arbetar ni med att göra era kunder nöjda på ert resebolag? 

12. Arbetar ni olika med värdskapet beroende på vilket land ni arbetar i? 

– Enligt vetenskapliga teorier kopplat till turismvetenskap och kultur finns det vissa 

förutfattade meningar såsom att personal behöver tänka på hur de klär sig eller uppför sig mot 

gästen. 

13. Om ja på fråga 12, på vilket sätt? 

14. Eventuellt något övrigt som du vill lägga till? 

 



 

 

8.2 Bilaga 2. 

Hi. 

We are two Swedish students who are currently trying to get some information about 

hospitality in Barcelona. We are going to do some field studies in Barcelona but we would 

like to add some more information in order to get a valid work. We would like to know how 

your hotel works with hospitality and hosting and would much appreciate if you could help us 

with the following questions. 

 

1.  Do you work specifically with hospitality? 

2.  If Yes on question 1: In what way? 

3.  Do you work specifically with hosting? 

4.  If Yes on question 3: In what way? 

5.  Do you communicate hospitality with your staff? 

6.  Do you communicate hosting with your staff? 

7.  How do you work around getting your guests satisfied with their stay at your hotel? 



 

 

8.3 Bilaga 3. 

Monica Hanefors/Jan Gunnarsson 

Hej,  

Vi är två turismstudenter på Karlstads Universitet som skall skriva om värdskap kopplat till 

turism/resande och kultur. Vi är jättetacksamma för din medverkan. Frågorna kommer att 

analyseras samt användas i vår c-uppsats som publiceras i juni. Ni får gärna ta del av den när 

vi är klara. 

 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder: 

Arbetat med tidigare: 

Din yrkesroll idag: 

Dina arbetsuppgifter idag: 

 

Intervjufrågor 

1. Vad innebär värdskap för dig? 

2. Förklara en situation när du blivit bemött med bra värdskap: 

3. Förklara en situation när du blivit bemött med mindre bra värdskap: 

4. Hur ser du på arbetet med värdskap mot olika länder, skiljer sig arbetssättet åt? 

5. Hur ser du på arbetet med värdskap mot olika kulturer, skiljer sig arbetssättet åt? 

6. Annat du vill lägga till? 

 


