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Förord 

Detta arbete hade inte varit möjligt utan den hjälp och det stöd jag fått från mina lärare; Caroline 

Stenbacka Nordström, Hansi Gelter, Jennie Gelter och Krister Efverström. Därför vill jag rikta ett 

speciellt tack till er, som under hela min utbildningstid inspirerat och undervisat med ett 

outtröttligt engagemang.  

 

Jag vill även rikta ett stort tack till Mats Westerberg som varit min handledare under hela detta 

arbetes gång. Mats har med en fantastisk analytisk förmåga och lyhördhet guidat mig genom 

denna arbetsprocess från början till slut. 

 

Till sist vill jag även tacka alla de respondenter och personer jag kommit i kontakt med under 

detta arbetes gång.  

 

Jag hoppas att mitt arbete blir ett välkommet bidrag till det mer omfattande arbetet som kommer 

att leda till ett turistvänligare Sverige. Alla kan bidra med något och om än det bara är något så 

litet som ett leende eller ett hej, så har man i alla fall gjort någonting.   
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Sammanfattning  

Detta arbete har sin utgångspunkt i Strategi 2020, som är en nationell strategi skapad av Svensk 

Turism AB, där visionen är att fördubbla omsättningen av svensk turism på 10 år. Strategiarbetet 

går ut på att utveckla ett antal exportmogna destinationer och att ena Sveriges alla aktörer kring 

en gemensam Sverigebild som marknadsförs till de målgrupper man funnit vara intresserade av 

Sverige som besöksland.   

 

Efter att ha granskat strategiarbetet och Sverigebilden har jag noterat att det i dagsläget inte finns 

några satsningar på att förbättra det svenska värdskapet, vilket jag anser vara relevant, dels som 

konkurrenskraft mot andra destinationer, men även för att nå det utsatta målet till 2020.  

 

I detta arbete har jag undersökt hur man på sikt kan förbättra det svenska värdskapet genom att 

arbeta med barn som är mellan sex och tolv år gamla. Jag har tittat på olika framgångsrika 

miljöprojekt som riktats till barn i samma åldersgrupp för att få inspiration till hur ett 

värdskapsarbete skulle kunna se ut.  Till detta arbete har jag knutit olika teorier inom 

upplevelseproduktion och beteendevetenskap, dels för att få ett större djup i projektet, men även 

för att ge stöd till de faktorer som i miljösatsningarna visat sig vara framgångsrika.  
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Abstract 

This following document is the result of my Bachelor thesis.  It deals with some of the threats in 

Strategi2020, which is a public strategic document that has been developed by Svensk Turism 

AB and its partners in order to double the total revenue of the growing tourism in Sweden by the 

year of 2020. The one threat that I have focused my research on is the fact that Swedes may not 

be considered very hospitable and welcoming to tourists. This, in my opinion is an overlooked 

issue that just recently caught the attention of Swedish entrepreneurs as a competitive advantage 

towards other businesses.  

 

I believe that in order to become more competitive as a tourism destination and as a global 

business partner Swedes in general need to be more hospitable. In this paper I have focused my 

research on how to make the general Swede a better host and a stronger ambassador of their own 

country by working directly with Swedish children at the ages between 6 and 12 years old.  

 

I have based my strategy development plan on two successful environmental projects that have 

been developed for the same specific age group as described above. I have later on combined the 

methods I have found in these strategies with theories in experience production. This in order to 

create a method for the public school system in Sweden to teach the children the importance of 

tourism and how good hostmanship can help the nation to become a better tourist destination and 

thereby reach the financial goals set by Strategy2020.  
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Inledning 

På mina resor runt om i världen har jag varit med om många kulturkrockar. De kulturkrockar jag 

minns bäst är de gånger jag varit i ett annat land under en längre tid för att sedan resa hem till 

Sverige. Då inser jag med fasa hur fruktansvärt tråkiga och rent ut sagt ogästvänliga vi svenskar 

kan vara ibland. Ett exempel på detta var då jag efter ett och ett halvt års konstant uppehälle i 

USA återvände hem till Sverige för att slutföra min utbildning. Redan på flyget hem visste jag att 

satt mig bredvid ett svenskt par, utan att de ens tillkännagivit sig som svenskar. Hur kunde jag 

veta det? Var det pågrund av hur de såg ut? Eller hörde jag dem tala svenska?  Nej, jag visste att 

de var från Sverige redan innan de ens hade öppnat munnen, för det var just det de inte gjorde.  

De vare sig hälsade eller gav mig ögonkontakt när jag satte mig ner i stolsraden bredvid dem. Inte 

förrän jag lutat mig över stolskanten och med ett nästan provocerande leende sagt ”hello”, fick 

jag ett blygt litet ”hello” utan leende tillbaks. Jag kände att jag var tvungen, bara för att det var så 

osvenskt. 

 

Hade det varit ett amerikanskt par i stolen bredvid mig hade situationen förmodligen sett 

annorlunda ut. En amerikan är inte rädd för att räcka ut näven och säga ”hej”. Den amerikanska 

kulturen tillåter sådana gester och deras öppna sätt att heja på någon bjuder in till dialog. Det är 

ingenting allvarligt, som ett kontrakt man skriver på, som säger att nu måste vi prata med 

varandra under hela den sex timmar långa resan, annars blir det konstig stämning. Det är istället 

ett kort litet erkännande, en bekräftelse på att där sitter du, jag har sett dig och du är välkommen. 

För mig kan en så liten gest, som ett enkelt ”hej”, ha betydelse för hur jag upplever ett lands 

människor som öppna och gästvänliga, eller instängda, eller till och med fientliga.  

 

Kontrasterna är stora när man reser och oftast känner jag mig bekväm i de flesta kulturer, men de 

gånger jag känt mig som mest vilsen och ovälkommen, är i en stad där ingen ser en. Man står där 

och stirrar tomt ut i gatan och vet inte var man är och jag tänker ”usch vilket skitställe”.  

 

Precis detta hände mig en gång då jag var ny i en stad. Men plötsligt kom en helt okänd kvinna 

fram till mig och frågade om jag behöver hjälp. ”Ja gärna”, svarade jag. - ”Hur tar jag mig till 

tågstationen härifrån? Jag tror jag är lite vilse”.  
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”För att komma dit måste du gå till slutet av den här gatan, sedan tar du höger och går rakt 

fram tills du kommer till tågstationen”, svarade kvinnan.  

 

Jag tackade för hjälpen och tog upp min ryggsäck för att börja promenera mot den angivna 

riktingen, då kvinnan plötsligt erbjuder mig skjuts till tågstationen, som ändå är på vägen till dit 

hon ska och hennes bil står parkerad precis bredvid oss. Jag tog tacksamt emot erbjudandet och 

hoppade in. När jag tjugo minuter senare sitter på tåget, på väg hem från den stora staden tänker 

jag; ” vilket underbart ställe, dit måste jag åka någon gång igen. Jag kan inte vänta på att få 

berätta om min trevliga vistelse för mina vänner”. Detta är någonting som kan hända var som 

helst i världen, och är ett exempel på hur någonting så litet som att bli uppmärksammad och 

erbjuden hjälp av någon kan få en att helt ändra helhetsuppfattning om en plats. Tänk vad ett gott 

värdskap kan göra för en destinations image! 
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1. Bakgrund och Problemdiskussion 

Turismen i Sverige har ökat mer än någon kunde ana för bara tio år sedan. Detta glädjer näringen 

som fått mer självförtroende och dessutom fått en betydande roll inom utvecklingen av den 

Svenska nationalekonomin. Dock är konkurrensen om de internationella gästerna hård och 

Sverige måste därför arbeta strategiskt med både marknadsföring och offensiva satsningar för att 

skapa förutsättningar för turismen att blomstra och utvecklas till det bättre.  

 

För att kunna utföra en framgångsrik satsning på turismen har en långsiktig strategiplan skapats. 

Initiativtagare till denna är Svensk Turism, som genom dialog och samarbeten med en mängd 

olika aktörer inom näringen (Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR), VisitSweden, 

Tillväxtverket, Swedavia, Stockholm Visitor’s Board, Nätverket Sveriges Regionala 

Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet), och med finansiellt stöd från Jordbruksverket har 

de tagit fram vad de kallar för ”Strategi2020; Nationell Strategi för Svensk Besöksnäring”. 

 

Genom att fokusera på olika problemområden inom turismnäringen skall strategin hjälpa till att 

fördubbla omsättningen av den svenska turismen på tio år. Detta kommer att innebära att 

besöksnäringen blir Sveriges nya basnäring till år 2020, då man beräknar nå målet att omsätta 

500 miljarder kronor. Vägen till målet kommer bland annat att gå genom att fokusera 

marknadsföringen till prioriterade målgrupper inom speciellt utvalda marknader, samt att utöka 

antalet exportmogna destinationer. Dessa destinationer skall uppfylla en rad olika kriterier som 

tillsammans bildar en kvalitetssäkring. Resultatet av detta arbete skall i sin tur leda till nöjda och 

återkommande besökare (Strategi2020). 

 

Efter att ha analyserat Strategi2020, har jag kunnat identifiera ett hot mot målet att fördubbla 

besöksnäringen. Detta hot är sekundärt i jämförelse med andra redan uppmärksammade 

problemområden, men dock någonting som var och en inom upplevelseindustrin bör reflektera 

över. Det är nämligen så att i Strategi2020 finns det inte beskrivet vilka satsningar som bör göras 

för att medvetandegöra vikten av turism hos gemene man i Sverige. Med andra ord finns ingen 

intern strategi som riktar sig till det svenska folket för att göra dem medvetna om turismens 

framtida innebörd i vårt samhälle. Jag anser att utan en sådan plan finns risken att det svenska 

folket, som blir besökarnas direkta kontakt med vår kultur och vårt land, inte vårdar och tar hand 
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om denna stora satsning som näringen gjort tillsammans. Med andra ord: om det svenska folket 

inte välkomnar besökarna, kommer de inte att vilja återvända och inte heller rekommendera 

resmålet för andra. Detta potentiella hot uppmärksammas till viss del i Strategi2020, där man 

hänvisar till tydliga referenser i undersökningar som gjorts i Västsverige, där man sett att 

besökare är missnöjda med framförallt bemötandet och värdskapet (Strategi2020). Trots denna 

notis finns idag ingen nationell strategi framtagen av VisitSweden eller deras medaktörer för att 

motverka denna negativa uppfattning om det svenska värdskapet (Aguirre, 2011). I stället 

hänvisar Aguirre (2011) till regionala och privata undersökningar som gjorts på området. I den 

privata sektorn finns dock företaget Värdskapet AB, som arbetar aktivt med att förbättra 

värdskapet i Sverige.  

 

Mina egna empiriska iakttagelser, med stöd från nyckelpersoner inom besöksnäringen, visar på 

behovet av en undersökning som visar hur det svenska värdskapet ser ut idag, samt att ett 

långsiktigt arbete med barn skulle kunna vara en tillämpbar metod som på sikt kan göra Sverige 

mer attraktivt som besöksmål. Med de ovan nämnda iakttagelserna som bakgrund har jag valt att 

undersöka möjligheterna att på lång sikt förbättra värdskapet i Sverige genom att arbeta med barn 

i åldrarna 6-12 år. I detta arbete ligger fokuset på att visa på hur man genom 

upplevelseproduktion kan skapa förutsättningar för barn att bli goda värdskapsutövare. Det 

önskade resultatet av ett sådant arbete är att bli en erkänd del av Strategi2020, där målet är att 

fördubbla omsättningen av besöksnäringen på tio år. Detta åstadkoms genom att de barn som tar 

del av denna strategi under sin uppväxttid förhoppningsvis kommer att bära med sig kunskap om 

varför det är viktigt att vara en god värd under resten av sina liv. Denna attityd kan avspeglas 

positivt i form av ökad turism som genom återbesök och rekommendationer från tidigare 

besökare som blir nyckeln som leder till att den svenska turismnäringen når mot målen i 

Strategi2020.  

 

Detta arbete kan liknas vid andra typer av långsiktiga strategier som riktats direkt mot barn. Ett 

exempel på detta är TV-programmet Tippen som gick under sommarlovsmorgonarna 1993 och 

1994. I programmet fick tittarna följa fyra sopgubbars äventyr runt om i Sverige i deras strävan 

efter att utbilda och uppmuntra barn att återvinna och sopsortera för att ta hand om miljön 

(Thigerström, 2011). 
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En annan lyckad miljösatsning som riktats mot barn är miljösatsningen Grön Flagg. Det är den 

svenska grenen av Eco Schools; en internationell miljösatsning som i Sverige kontrolleras av 

stiftelsen Håll Sverige Rent och har funnits sedan 1996. I dagsläget innefattas Grön Flagg av ca 

2000 skolor runt om i landet.  

 

Även detta arbete kan komma att ta plats i grundskolan som en del av den dagliga 

undervisningen. Genom att utgå från miljöpedagogiken och sedan fläta in de olika 

arbetsmetoderna som är hämtade från miljöpedagogiken och anpassa dem till den nya 

värdskapsundervisningen kan man förhoppningsvis åstadkomma en positiv förändring av det 

svenska värdskapet, sett ur ett långsiktigt perspektiv. En anledning till att skolan vore ett bra 

forum för denna typ av undervisning är för att det i läroplanen finns utrymme för sådana här typer 

av projekt, samt att man genom skolan kan nå ut till väldigt många barn på ett enkelt sätt där 

budskapet om att det är viktigt att förbättra värdskapet får en trovärdig avsändare.   

 

Resultatet av arbetet från Tippen, Håll Sverige Rent och alla de pedagoger som engagerat sig i 

projektet har på lång sikt bidragit till att många svenska barn och ungdomar idag är mycket 

miljömedvetna och värnar om naturen. Eftersom dessa miljösatsningar går att betrakta som 

framgångsrika ur ett empiriskt samhällsekonomiskt perspektiv har jag valt att utgå från dem i 

utformandet av mitt eget arbete.  

2. Teoretisk förförståelse/ Problemområde 

För att ge en djupare inblick i mina tankegångar kommer jag i följande kapitel att redogöra för de 

olika delarna i denna process innebär för mitt arbete, samt hur de hör ihop i relation till varandra. 

Jag börjar med att reda ut begreppen upplevelsesamhället, upplevelseproduktion och de kreativa 

näringarna för att sedan koppla ihop dem med turism, Strategi2020, och till sist reder jag ut vad 

värdskap är, samt beskriver hur det svenska värdskapsklimatet ser ut. 
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2.1  Upplevelseindustrin 

Vissa påstår att den förste som myntade begreppet ”upplevelseindustrin” var futuristen Alvin 

Toffler, som 1970 förutspådde att i framtiden, då ökat välstånd skulle göra det enklare för 

människor att leva, skulle man i stället för att samla förnödenheter, börja samla på upplevelser 

som fyller ens liv med meningsfullhet (Toffler, 1970). Inte förrän någon gång på 1990-talet 

kunde man sätta Tofflers påstående i perspektiv. Några som gjorde just detta var författarna 

Joseph Pine och James Gilmore, som skrev ner sina tankar i sin bok ”The Experience Economy” 

från 1999. I den beskriver de hur samhället gått från att vara fokuserat på massproducerade 

produkter och till individanpassade produkter där tjänsten som tillhandahåller produkten ligger i 

fokus. Bemötandet och de känslor man associerar till en tjänst eller produkt är någonting som 

folk blivit villiga att betala för. Det har till och med gått så långt att konsumenterna numera 

kräver att ett företag har en tanke bakom sin produkt för att de skall köpa den. De vill ha något 

som de kan identifiera sig med och som urskiljer sig från mängden av alla de andra produkterna 

som finns på marknaden. Med hjälp av olika produkter och tjänster kan konsumenterna 

differentiera sig mot eller känna samhörighet till andra.  Konsumenterna identifierar sig med 

produkternas image och skulle inte kunna tänka sig att köpa någonting från ett företag vars 

värderingar skiljer sig från deras egna (Pine & Gilmore 1999).  

 

Abraham Maslow skapade den berömda ”Maslows Behovshierarki” redan -68, men som idag ger 

ett intressant perspektiv på hur man ser på dagens upplevelsesamhälle. Den förklarar på ett enkelt 

sätt hur människan genom livet går igenom olika stadier i strävan mot att uppnå 

självförverkligande, vilket många finner genom att ta del av extraordinära upplevelser. Det första 

steget i hierarkin innefattar de fysiologiska behoven så som mat, vatten och sömn, etc. När dessa 

behov blivit tillfredsställda är människan redo att gå vidare till nästa nivå som är behovet av 

trygghet. Där ligger fokus mer på de psykologiska behoven så som att känna sig säker, ha 

finansiella intäkter och allmänna skyddsnät.  Efter att behoven i detta stadium blivit tillgodosedda 

klättrar människan upp ytterligare en nivå och befinner sig nu på behovet av gemenskap och 

tillhörighet. Där måste behov som familjerelationer, vänskap och intimitet säkerställas innan det 

är dags att gå vidare till nästa steg som är behovet av uppskattning. I detta skede vill människan 

ha bekräftelse på att denne är värdefull, att uppnå självrespekt och att få erkännanden. Det sista 

steget är behovet av självförverkligande. Nu vill människan utvecklas som person, att uppnå sin 
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fulla potential intellektuellt, fysiskt och emotionellt. I detta stadium kan man hänge sig åt att alla 

möjliga typer av självutveckling, bland annat genom att ta del av extraordinära och meningsfulla 

upplevelser (Maslow 1968).  

 

Figur 1: Maslows Behovshierarki (Maslow, 1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta förklarar hur upplevelsesamhället uppstått ur människans behov av att utvecklas. När de 

fysiska behoven är säkrade, så som överlevnad, kan vi börja utvecklas psykiskt och emotionellt. I 

jägar- och bondesamhället handlade vardagen mest om att ha tak över huvudet och mat på bordet. 

I industrisamhället var produktion av varor en materiell trygghet och nyckeln till att överleva. I 

dagens upplevelsesamhälle är fysisk överlevnad någonting självklart och i slit- och släng-

samhället är de materiella behoven täckta sedan länge. Här blir de behov som handlar om 

gemenskap, uppskattning och självförverkligande naturliga att uppfylla (Wahlström, 2002). 

 

 

Fysiologiska behov 

Behov av trygghet 

Behov av tillhörighet 

Behov av uppskattning 

Behov av själförverkligande 
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2.2  Upplevelseproduktion och de kreativa näringarna 

Som svar på upplevelsesamhällets intrång i den moderna människans liv har kandidat-

utbildningen upplevelseproduktion skapats. Den bedrivs i Piteå på Institutionen för Konst 

Kommunikation och Lärande, vid Luleå tekniska universitet. Utbildningen ger studenten 

möjlighet att inrikta sig inom områdena i de kulturella eller kreativa näringarna (LTU, 2011). 

Dessa är: arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, måltid, 

scenkonst, turism och besöksnäring, samt upplevelsebaserat lärande (Tillväxtverket, 2011). 

 

Med upplevelseproduktion som huvudämne lär sig studenten att designa och styra de processer 

som skapar förutsättningar för människor att ta del av meningsfulla upplevelser.  I utbildningen 

ligger inte fokuset på producenten utan resultatet baseras hela tiden på människan och dennes 

individuella förutsättningar och vilja att förbättra sin livskvalitet och personliga livsstil genom 

upplevelser. (LTU, 2011) 

 

Resultatet av det arbete som upplevelseproducenten skapat kallas upplevelseprodukt och är 

tillgodoseendet av de förutsättningar som krävs för att konsumenten skall kunna uppnå ett flow då 

denne tar del av upplevelsen. Detta flow beskrivs av Mihaly Csikszentmihalyi (1990) som ett 

känslomässigt stadium där personen som tar del av upplevelsen förlorar uppfattningen om tid och 

rum. Detta stadium kännetecknas av sju olika känslor som tillsammans skapar den helhet som 

kallas flow: 

 

1. Total koncentration på uppgiften 

2. En känsla av extas – någonting som tar dig iväg från vardagen. 

3. Tydliga mål – där du vet vad som krävs av dig. 

4. Vetskapen om att aktiviteten som utförs är inom rimliga mått för vad du klarar av. 

5. En avskärmning av jaget där du ser bortanför dina egna behov och ditt ego.  

6. Förvrängd tidsuppfattning – en känsla av att timmar tycks flyga iväg likt minuter. 

7. En inre självupplevd motivation där du fortsätter att stimuleras av det som ger ”flow”. 

 

(Csikszentmihalyi, 1990) 
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Pine och Gilmore (1999) föreslår att arbetet med att skapa förutsättningar för en människa att 

uppleva går via fyra olika fält som de kallar underhållning, lärande, eskapism och estetik. I en 

upplevelse kan flera av dessa fält ingå och ju fler desto bättre. Modellen nedan visar hur 

förhållandet mellan de fyra fälten relaterar till en X och en Y axel. Den horisontella axeln visar 

till vilken grad individen är passiv eller aktiv i upplevelsen, medan den lodräta axeln visar hur 

upplevelsen påverkar gästen mentalt. Vid absorption fokuseras upplevelsen i individens 

medvetande medan individen vid immersion fokuserar på upplevelsen. Med andra ord; vid 

absorption går upplevelsen ”in i” gästen och vid immersion går gästen ”in i” upplevelsen.  

I mitten av modellen finns den så kallade ”Sweet Spot”. Det är där alla delar i The Experience 

Realm möts (se figur2) och det är det optimala fältet att befinna sig i som mottagare av en 

upplevelse. Optimalt skall även alla sinnen aktiveras i en upplevelse (Pine & Gilmore, 1999). 

 

Figur 2: The Experience Realms (Pine & Gilmore, 1999. s 30). 
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Att skapa upplevelser är inte likvärdigt med att underhålla sina gäster, utan det handlar istället om 

att engagera dem, förklarar Pine och Gilmore (1999). Det är därför viktigt att särskilja på verbet 

”att underhålla” och det teoretiska begreppet som en upplevelseprodukt delvis består av.  Inom 

fältet underhållning är den traditionella synen på gästen någon som är passivt deltagande i en 

upplevelse. Exempel på detta kan vara ett besök på en konsert, att titta på en film, eller att läsa en 

bok. I fältet lärande hamnar vanligtvis aktiviteter som studerande eller att ta del av information 

genom att processa den och göra den till sin egen. Detta kräver alltså ett mer aktivt deltagande än 

det vid underhållning. Inom det eskapistiska fältet ryms de händelser som får individen att 

mentalt förflyttas från det tid och rum denne befinner sig i för tillfället, för att hamna i en ny 

värld där allting är möjligt. Exempel på sådana världar kan vara fysiska nöjesparker eller virtuella 

världar som uppstår genom spel och lekar. Denna typ av upplevelse kräver även den ett aktivt 

deltagande, till skillnad från det estetiska fältet, där fokuset ligger på passivt betraktande av ett 

evenemang eller en omgivning. Exempel på sådana aktiviteter kan vara vid en konstutställning, 

att blicka ut över ett storslaget landskap, eller att sitta på ett vackert café (Pine & Gilmore, 1999). 

 

2.3  Turism 

Turism är en del av de kulturella/kreativa näringarna, som i sin tur är mer eller mindre uppkom ur 

upplevelsesamhället. För att fastställa vad turism egentligen är och hur den påverkar den svenska 

ekonomin, kommer jag i följande kapitel redogöra för just detta. 

 

Den numera allmänna definitionen av turism har fastställts av UNWTO (World Tourism 

Organization) och lyder som följer: ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och 

vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller 

andra syften” (Besöksnäringen i Sverige, 2009). 

 

När en resenär passerar en landsgräns delas turismen in i tre grundformer. I enlighet med 

definitionen av turism kan ordet ”land” bytas ut mot region, kommun eller annan geografisk 

gräns. De tre grundformerna är: 
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1. ”Inhemsk turism. Innefattar de som har sin hemvist i ett givet land och reser 

i det landet.”  

 

2. ”Inkommande turism. Innefattar de som reser i ett givet land och har sin 

hemvist i ett annat land.” 

 

3. ”Utgående turism. Innefattar de som har sin hemvist i ett givet land och reser 

i något annat land.” 

 

(Turismens begreppsnyckel, 2006 s. 5) 

 

”Rese- och turistindustrin är en näring som omfattar verksamheter inom ett 

stort antal olika branscher i näringslivet. Gemensamt för verksamheterna är 

att de levererar varor och tjänster avsedda för människor som utövar turism.” 

 

- Anita Modin, Styrelseordförande i Turistdelegationen  

(Turismens begreppsnyckel, 2006. s 3) 

 

Turistnäringen i Sverige består av en mängd olika branscher. Det kan därför vara svårt att få fram 

statistik och undersökningar som visar på näringens inverkan på den nationella ekonomin. 

Offentliga myndigheter som Tillväxtverket och VisitSweden har gjort ett omfattande arbete med 

att analysera turismens effekter. Tillväxtverket har dels tittat på betydelsen av den nationella 

inrikesturismen, men även betydelsen av den turism som anses vara en exportvara; det vill säga 

då en besökare reser till Sverige som turist från ett annat land.  

 

Besöksnäringen består av ett antal olika branscher som var och en bidrar till den helhetsbild som 

vi idag kallar turism. Dessa branscher kan vara allt ifrån resebolag till hotell och shopping.  

Besöksnäringen är alltså i sig inte en egen bransch. På grund av detta är det en komplicerad 

process att ta fram statistik som stödjer turismens inverkan på ekonomi och sysselsättning.  Detta 

beror på att man endast kan mäta den konsumtion som görs av turister för att få fram en korrekt 

bedömning av besöksnäringens inverkan på samhället. (Besöksnäringen i Sverige, 2009). 
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För att kunna urskilja vilka resenärer som skall ingå i turiststatistiken delas de in i två olika 

definitioner: 

 

Resenär 

”En person som reser i ett eller flera länder eller till en eller flera platser i 

landet där han/hon bor.”  

 

Besökare 

”Begreppet besökare är grundläggande i hela systemet för turiststatistik och 

ansluter till definitionen av begreppet turism.”  

 

För att en resenär skall räknas som besökare ställs tre specifika krav: 

 

1.” Resan ska gå till en plats utanför resenärens vanliga omgivning. 

Exkluderar regelbundna pendlingsresor, dvs. resor till och från hemmet för 

arbete eller studier.” 

 

2. ”Den sammanhängande vistelsetiden på platsen för besöket ska vara högst 

1 år. Längre vistelsetid är bosättning.” 

 

3. ”Huvudsyftet med resan ska vara annat än att utöva lönearbete som 

betalas av någon på platsen. Exkluderar arbetsmigration.” 

 

(Turismens begreppsnyckel, 2006. s 5) 

 

Övriga Resenärer 

De resenärer som inte kan definieras enligt ovan nämnda tre kraven faller under begreppet övriga 

resenärer. Dessa ingår inte i turismstatistiken och kan räknas till dem som till exempel 

regelbundet pendlar till och från ett arbete eller studier i en annan landsgräns än den personen i 

fråga är hemmahörande i (Turismens begreppsnyckel, 2006. s 6). 
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2.3.1 Besöksnäringen i Sverige 

Antalet gästnätter i Sverige har ökat markant de senaste åren. 2010 uppgick antalet gästnätter till 

ca 52,5 miljoner. Flest övernattningar, 3,2 miljoner, stod norrmännen för. Det är en ökning på 

hela 10 procent sedan 2009. Tyskland stod för 2,6 miljoner gästnätter vilket är en ökning med 1,4 

procent. Störst procentuella ökning kom från Danmark 2009, med 20 procent, men den siffran 

sjönk år 2010 med 4,1 procent. Totalt ökade det utländska antalet gästnätter med 4,1 procent 

under 2010, med en ökning hos de nordiska marknaderna på 5,1 procent. Totalt ökade antalet 

utländska övernattningar med 4,1 procent, eller en halv miljon gästnätter. 

(Tillväxtverket. Turiståret 2010: Starkare konjunktur gav fler långväga besökare, 2011) 

 

Den största procentuella ökningen har kommit från de utomeuropeiska länderna som ökat sedan 

2003 med nästan 30 procent. På grund av den stora finanskrisen var år 2009 ett tufft år för 

turismen överlag. Totalt minskade turismen i Sverige med fyra procent under året. Under 2010 

ökade dock antalet gästnätter med totalt 15,4 procent, vilket var glädjande siffror för näringen. 

Bara från USA kunde man se en ökning på 14,1 procent. Dock är det lite kvar innan man kommer 

upp till nivåerna mellan 2005 till 2007, då turismen var som starkast innan finanskrisen slog till. 

Även antalet besökare från Kina har ökat mycket (13,2 procent), men även här ligger nivåerna 

under antalet gästnätter från 2007.  Den japanska marknaden ökade med 2,8 procent under 2010, 

men antalet gästnätter har trots detta krympt år för år sedan 2003. (Tillväxtverket. Turiståret 

2010: Starkare konjunktur gav fler långväga besökare, 2011) 

 

2.4  Strategi2020 

Mellan år 2000 och 2009 ökade den totala konsumtionen inom besöksnäringen med 67,8 %. Det 

innebär att den totala omsättningen per år uppgick till 251,7 miljarder kronor. Mellan samma 

årtal ökade antalet sysselsatta inom näringen med 29,2%. Omvandlat i antal årsverken blir det 

159 094 personer vid år 2009. Dessa siffror ligger till grund för Svensk Turisms strategiplan 

”Nationell Strategi för Svensk Besöksnäring”, även kallad Strategi2020. I den beskrivs planen för 

hur Sverige skall arbeta för att etablera sig som turistdestination och därmed fördubbla 

omsättningen inom besöksnäringen från år 2010 fram till 2020. Det innebär att den totala 

omsättningen år 2020 skall uppgå till 500 miljarder kronor, vilket i sin tur innebär att 
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besöksindustrin blir Sveriges nya basnäring. Förutom målet att fördubbla omsättningen vill 

näringen fördubbla exportvärdet, höja antalet anställda inom näringen med 100 000 årsverken, ta 

fram 20 exportmogna destinationer, samt höja NBI rankingen (The Anholt-GfK Roper Nation 

Brands IndexSM, 2009) från en tiondeplacering till en åttondeplats (Strategi2020).  

 

Figur 3: Kvantitativa mål för tillväxt (Strategi 2020. s 45). 

Mål 2010
1 

2015 2020 

Omsättning (Mdr kr) 252 350 500 

Exportvärde (Mdr kr) 94 150 200 

Antal anställda (årsverken) 160 000 200 000 260 000
3
 

Antal exportmogna destinationer 15
2
 25 35 

Image/NBI Ranking 10 9 8 

1 
Statistiken avser år 2009, men är den från och med juli 2010 senast tillgängliga statistiken från SCB/Tillväxtverket. 

2 
Antalet 15 är en uppskattning av det antal destinationer som bedöms exportmogna i dagsläget och där partnerskap 

med VisitSweden i vissa fall är etablerat. Siffran omfattar bland annat storstadsregionerna, ett antal fjälldestinationer 

och andra väl utvecklade destinationer.
 

3
Med en fördubblad omsättning i löpande priser, en årlig prisökningstakt med cirka 2 procent och en årlig 

produktivitetsökning på cirka 1 procent nås en sysselsättning på runt 250 000 årsverken. Den nationella strategin tar 

mot denna bakgrund sikte på 100 000 nya årsverken.
 

 

 

För att nå de utsatta målen i Strategi 2020 har man valt att fokusera på tre olika fokusområden 

som anses vara väsentliga för att uppnå det slutgiltiga målet som finns beskrivet i stycket ovan. 

Dessa är: 

 

1. Destinationsutveckling och Teman 

2. Offensiv Marknadsföring och försäljning 

3. En samordnad besöksnäring  
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Utifrån de ovan nämnda fokusområdena har VisitSweden tagit fram sex huvudstrategier.  

Dessa är: 

 

1. Strategi för destinationsutveckling – att utveckla destinationer i världsklass 

2. Strategi för finansiering – att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av näringen 

3. Strategi för samverkan mellan privat och offentlig sektor 

4. Strategi för marknadsföring – att attrahera utvalda målgrupper 

5. Strategi för entreprenörskap, företagande och kompetens 

6. Strategi för en hållbar besöksnäring 

 

Dessa huvudstrategier skall fungera som riktmedel och vara till hjälp för näringslivet, som på 

uppmaning från de ovan nämnda huvudorganisationerna bör arbeta tillsammans för att med en 

gemensam konkurrenskraft stå sig stark mot andra länders satsningar och på så sätt vinna 

marknadsandelar (Strategi2020).  

 

Totalt skall 35 destinationer utvecklas och göras exportmogna. I dag anses endast 15 av dessa 

destinationer vara redo för export. Detta kommer av samarbeten mellan destinationer och företag 

som kräver stort engagemang och samordning. Även tematiska reseanläggningar skall utvecklas 

för att höja destinationernas attraktionskraft (Strategi2020). 

 

Genom noggranna undersökningar har de tidigare nämnda organisationerna identifierat fyra olika 

målgrupper som det huvudsakliga marknadsföringsarbetet skall riktas mot. Dessa är: 

 

 DINKs (Double Income No Kids) 

 WHOPs (Wealthy Healthy Older People) 

 Active Family 

 Det globala företaget 

 

Gemensamt för dessa målgrupper är att de har stor resvana, både som privatpersoner och i 

tjänsten. De har höga krav på resmålet och förutom att vara globalt medvetna är de även socialt 
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engagerade. De värdesätter bland annat hälsa, ärlighet och pålitlighet. De är högutbildade med en 

hög inkomst och tar gärna del av extraordinära aktiviteter och tjänster (Strategi2020). 

 

I strategiplanen betonas vikten av att arbeta långsiktigt med sociala aspekter som affärsnytta för i 

huvudsak småföretagare. Ett potentiellt hot för utvecklingen av Svensk turism beskrivs vara det 

upplevda missnöjet hos internationella besökare som anser sig få ett dåligt bemötande och 

undermålig service under sin vistelse i Sverige (Strategi2020). Då det inte finns några omfattande 

undersökningar som beskriver detta problem, vill jag istället hänvisa till bilaga 1 i detta arbete. 

Där berättar krönikören Britta Svensson om hur hon upplever den svenska kulturen efter att hon 

kommit hem från ett av många besök i USA och därmed kunnat jämföra de båda ländernas attityd 

gentemot främlingar i största allmänhet. Jag har själv, efter en längre tids vistelse i USA, kommit 

tillbaks till Sverige för att uppmärksamma just detta fenomen som Svensson beskriver så tydligt i 

sin krönika.  

 

2.5  Värdskap 

Inte helt osökt kommer jag då in på ämnet värdskap. Vad är det egentligen, och hur skiljer det sig 

från service? Hur ser det svenska värdskapsklimatet ut idag? I kapitlet 3. Varför är värdskap 

viktigt, beskriver jag varför det som destination är viktigt att ha ett väl utvecklat och etablerat 

värdskap. 

 

2.5.1 Vad är värdskap? 

Värdskap kan se annorlunda ut beroende på vilken kultur man tillhör. Det finns en mängd olika 

seder och bruk som kan variera stort mellan olika kulturer, gemensamt för dem alla är dock att 

helt enkelt vara respektfull, vänlig och hjälpsam. I detta arbete har jag valt att fokusera på 

värdskapet som kommit ur det västerländska samhället, vilket är det jag har mest erfarenhet av.  

 

Värdskap handlar om alltifrån hur du och dina medarbetare är som person, till hur din hemsida 

ser ut, hur du svarar i telefon, hur din butik ser ut och vilken typ av service du erbjuder. Denna 

ideologi får sin form ur en attityd som du bär med dig hela tiden. Det är ett sätt att vara på och 

handlar om att få alla att känna sig välkomna (Gunnarsson & Blohm, 2002). 
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Enligt Gunnarsson och Blohm (2002) är det första steget i att utöva värdskap att sluta kalla dina 

kunder för ”kunder”, och istället benämna och hantera dem som gäster (Gunnarsson & Blohm, 

2002). En kund är i detta fall, en anonym person som exempelvis en butiksinnehavare inte ger 

samma uppmärksamhet som denne skulle ge en gäst i sitt eget hem. Att se kunder som gäster är 

ett enkelt sätt att få dem att känna sig välkomna och därmed få dem att vilja besöka butiken fler 

gånger. Med en sådan människosyn ökar chanserna att företaget blir mer framgångsrikt och 

populärt och på samma sätt blir även Sverige som destination mer framgångsrik och populär. 

Därför kommer även jag hädanefter i denna rapport nämna alla besökare som gäster, och jag 

uppmuntrar även dig som läser detta att göra likadant.  

 

Lashley och Morrison (2001) påstår att en god värd inte är någon som fyller på ditt glas när det är 

tomt, eller som erbjuder påfyllning när tallriken är tom. En god värd är någon som tar ansvar för 

att gästen har det bra. En god värd kan lätta upp en tryckt situation, eller avstyra en konversation 

innan den blir obekväm. En god värd vet vad gästen uppskattar och ser till att möjliggöra sådana 

händelser (Lashley & Morrison, 2001). Telfer (1996)  instämmer i detta påstående och förtydligar 

att en god värds åtaganden är mycket mer än att förse sina gäster med mat, dryck och husrum. 

Det krävs även att värden har ett genuint intresse för gästen, för att hålla denne på gott humör 

(Telfer, 1996).  

 

2.5.2 Service och värdskap – två olika begrepp 

I Nationalencyklopedin kan man läsa att ordet ”service” definieras på följande sätt: 

 

”… åtgärd som utförs i syfte att betjäna kunder. Även kontroll och underhåll 

av t.ex. maskiner kan benämnas service.” (Nationalencyklopedin, 2011) 

 

Enligt Gunnarsson och Blohm (2002) är bra service att kunna besvara en efterfrågan på ett snabbt 

och smidigt sätt, helt utan knussel. Det kan handla om att till exempel ge rätt information på ett 

tydligt sätt, eller att leda en gäst till ett bord.  
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Gemensamt för dessa två definitioner av service är att värdens uppmärksamhet, tid och kunskap 

står gästen till förfogande. Kort och gott; att stå till tjänst. Denna bild av värden är dock inte 

komplett och rättvisande. Därför är det viktigt att göra skillnad på service och värdskap. Med 

sådana definitioner som de ovan är det lätt att förväxla dessa två orden med varandra, men enligt 

Gunnarsson och Blohm (2002) skiljer sig de båda åt på några viktiga punkter som kan vara svåra 

att förklara i ord, men desto enklare att sätta fingret på efter att ha upplevt skillnaden i egen 

person. Låt mig elaborera: 

 

Att utöva värdskap är en slags förlängning av servicen som kommer från ens inre vilja att ge sin 

gäst det lilla extra.  Det kan handla om små detaljer som inte märks nedskrivet på ett papper, men 

märks desto mer i handling. Gunnarsson förklarar det som en omtänksamhets-reflex som värden 

har inom sig. Första steget i denna reflex är att ta emot gästen med hela sin person. Sedan att 

lyssna och förstå gästens behov för att slutligen sätta ihop all denna nya information med gammal 

information eller erfarenhet och därefter skapa en personlig lösning på dennes problem. Nedan 

citerar jag Gunnarsson och Blohm som ger ett bra exempel på hur detta kan te sig i en reell 

situation och därmed förklara skillnaden mellan service och värdskap: 

 

Tänk dig följande. Du står i receptionen på ett hotell.  

Fram stiger en av gästerna och frågar: 

”Jag undrar om du kan beställa en flygtaxi åt oss? Larsson.”  

”Javisst, när vill ni åka?”  

”Nu. Vi ska med planet som går klockan elva.”  

”Det ska jag ordna.” ”… Taxin är beställd, den svänger upp här utanför 

om någon minut…” (Gunnarsson, 2002, s. 23) 

 

Detta är traditionellt sett bra service.  Gästen får det denne efterfrågar, genast och utan knussel. 

Om receptionisten hade utövat värdskap hade situationen kunnat se ut så här istället: 

 

Tänk dig nu samma situation igen. Du står i receptionen på ett hotell. 

Fram stiger en av gästerna och frågar:  

”Jag undrar om du kan beställa en flygtaxi åt oss? Larsson.” 
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”Javisst, när vill ni åka?”  

”Nu. Vi ska med planet som går klockan elva.”  

”Om femton minuter går det en flygbuss alldeles här utanför”, säger 

du och pekar ut platsen. ”Den tar er raka vägen till flygplatsen för 

femtio kronor och passar med ert plan.” (Gunnarsson, 2002, s. 23) 

 

Detta illustrerar hur man med enkla medel och rätt inställning kan göra ett sista bra intryck på sin 

gäst genom att bara vilja denne väl (i exemplet ovan genom att låta gästen spara pengar på att ta 

en buss istället för att ta taxin till flygplatsen). Detta är förutsatt att receptionisten inte får 

provision av företaget som kör flygbuss för att rekommendera deras färdsätt framför taxi. Då blir 

istället receptionistens motiv att hjälpa gästen styrt av en ekonomisk ersättning, istället för den 

inre viljan att vilja hjälpa. 

 

Gunnarson och Blohms såväl som Lashley och Morrison är övertygade om att en person som 

jobbar med att betjäna människor finner en viss ickemateriell belöning i detta. 

Värdskapsutövandet är en inre drivkraft för dem, som inte påverkar deras ordinära arbetsrutiner. 

Utövandet är något som kommer naturligt för dem (Gunnarsson och Blohm 2002).  I flera av de 

intervjuer som Värdskapet AB gjort med människor som arbetar inom tjänstesektorn syns en 

tydlig vilja hos tjänstemännen att ge någonting extra, i form av vad som skulle kunna beskrivas 

som värdskap, trots att denne inte blir ekonomiskt kompenserad för detta.  Av egen erfarenhet 

kan jag dessutom själv påstå att jag många gånger drivs av att ge någon ett så bra bemötande jag 

bara kan ge. Att kunna stå till tjänst, eller att finnas som rådgivare kräver inte mycket mer än en 

positiv och respektfull inställning till personen jag möter (Gunnarsson och Blohm 2002). Jag har 

även många exempel på självupplevda fall, där servicepersonalen gått lite längre än vad som 

normalt krävts av dem, för att ge mig ett personligt bemötande. Detta baserat på genuin vänlighet. 

Givetvis har detta skett med varierande resultat, men gemensamt för dem som utövat värdskapet 

är att de inte förväntar sig någonting annat än ett tacksamt leende tillbaka.  

 

2.6 Hur ser det Svenska värdskapslandskapet ut idag? 

Idag finns ingen statistik eller några nöjd kundindex-undersökningar som visar på hur det svenska 

värdskapet upplevs av de besökare som kommer till Sverige (Aguirre, 2011). Några få regionala 
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undersökningar har gjorts, men dessa är inte tillräckligt omfattande för att kunna avgöra kvalitén 

på svenskt värdskap överlag, vilket är centralt i mitt arbete. När VisitSweden, Svenska Institutet, 

Tillväxtverket, Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet och andra, framför allt statliga 

instanser vill ha en översikt om hur Sverige och svenskarna uppfattas av andra länder, har de 

förlitat sig på de undersökningar som gjorts av Simon Anholt för GfK Roper Public Affairs & 

Media. Dessa undersökningar är också de enda jag har att arbeta med i dagsläget och i detta 

kapitel kommer jag att förklara vad The Nation Brands Index® är, samt hur jag tolkat 

informationen i rapporten.  

 

2.6.1 The Nation Brands Index® 

Resultatet av 20 939 intervjuer med personer från ett femtiotal länder har sammanställs i en 

rapport som kallas The Nation Brands Index®. I denna illustreras hur Sverige som nation 

uppfattas internationellt. Med andra ord; vilken image Sverige har i den allmänna massans ögon 

(GfK Roper Public Affairs & Media, 2011).    

 

2.6.1.1 De 20 Panelländerna 

Förutom information från de 50 olika ländernas respondenter baseras 2009 års undersökning även 

på vad respondenter från 20 välutvecklade länder tycker om Sverige. Dessa länder är framför allt 

betydande inom världsekonomin, internationella relationer, handel, samt kultur och 

turistaktiviteter. Dessa länder kallas De 20 Panelländerna och är: 

 

Västra Europa/Nordamerika: USA, Kanada, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Sverige 

 

Centrala och Östra Europa: Ryssland, Polen, Turkiet 

 

Asien: Japan, Kina, Indien, Sydkorea, Australien 

 

Sydamerika: Argentina, Brasilien, Mexico 

 

Mellanöstern/Afrika: Egypten, Sydafrika 

 

(GfK Roper Public Affairs & Media, 2009) 
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2.6.1.2 The Nation Brand Hexagon® 

I the Nation Brand Hexagon®, analyseras en nations sex olika kompetensområden som 

tillsammans utgör ett av hörnen i denna hexagon. Resultaten går sedan att jämföra med andra 

länders hexagoner och på så sätt får man fram en ranking. De sex olika kompetens-områdena är: 

 

 Turism - Hur intressant/attraktivt är Sverige som turistdestination? 

 

 Exporter - Hur uppfattas kvalitén på svenska produkter? 

 

 Politik - Hur högt är förtroendet för våra politiker, vårt rättsväsende, och hur tar vi 

ställning till viktiga samhällsfrågor som jämlikhet, fattigdom, miljö och demokrati? 

 Investeringar - Hur stor attraktionskraft har Sverige på investerare? Hur gärna vill folk 

komma hit för arbete och skola? 

 

 Kultur - Hur attraktivt är vårt kulturarv och vår historia? Detta inkluderar även modern 

kultur, film, musik, konst, dans, sport och litteratur. 

 

 Människor/Talang/Utbyte – Hur uppfattas Svensken? Hur pass kompetenta, öppna, 

vänliga och pålitliga uppfattas vi vara?  

(GfK Roper Public Affairs & Media, 2009) 

 

Figur 4: Anholts Nation Brand Hexagon® (GfK Roper Public Affairs & Media, 2011) 
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Värt att nämna är att: 

 Sverige finns med på topp 15-listan inom samtliga fält i hexagonen. 

 Kinesiska respondenter rankar Sverige högst på alla turismrelaterade frågor. 

 Vår största styrka som nation finns inom fältet ”Politik”, där vi står oförändrade sedan förra året.  

 Sverige får lägst poäng inom fältet ”Turism”. Där hamnar vi på en 14:e plats, - oförändrat 

sedan förra året. Dock tappar vi en placering inom fältet ”Kultur”. 

 

Jag anser att de kompetensområden som är mest relevanta för mitt undersökningsområde är 

människor och turism. Därför har jag valt att enbart fokusera på dessa i min analys av hur det 

svenska värdskapet uppfattas. Nedan sammanfattar jag det sammanlagda resultatet av 2009 års 

mätningar och jag börjar med att ge en övergripande bild av Sveriges snittrankning: 

 

Figur 5: Generell Nation Brands- Index®, Topp 12 

2009 

ranking 

2008  

ranking 

Land 2009 NBISM 

Poäng 

1 7 USA 67.98 

2 2 Frankrike 67.35 

3 1 Tyskland 67.24 

4 3 Storbritannien 66.70 

5 5 Japan 66.13 

6 6 Italien 66.03 

7 4 Kanada 65.98 

8 8 Schweiz 64.78 

9 9 Australien 64.18 

10 11 Spanien 63.57 

10 10 Sverige 63.57 

12 13 Holland 61.75 

13 12 Österrike 60.58 

 

(The Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM, 2009. s.12) 
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2.6.1.3 Människor Nation Brands IndexSM  

Det fält som handlar om hur svensken som person uppfattas får sin form genom tre huvudfrågor, 

som vardera ger olika perspektiv på människans kulturella karaktärer: 

 

 Om jag besökte landet, skulle dess invånare få mig att känna mig välkommen? 

 Skulle jag vilja ha en nära vän från landet? 

 Skulle en välkvalificerad person från landet i fråga vara en värdefull resurs för företaget? 

 

Figur 6: Människor - Index, Topp 10 

 

2009 

ranking 

2008  

ranking 

Land 2009 NBISM 

Poäng 

1 1 Kanada 68.26 

2 2 Australien 66.68 

3 3 Italien 66.53 

4 5 Schweiz 65.93 

5 13 USA 65.85 

6 6 Storbritannien 65.61 

7 4 Sverige 65.54 

8 8 Spanien 65.41 

9 8 Japan 65.23 

10 7 Tyskland 65.16 

 

(The Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM, 2009. s.29) 

 

 

På topp 10 listan har Sverige tappat tre placeringar och hamnat på Tysklands gamla plats, som 

även de har tappat sedan 2003. Sverige har fått ge plats till Schweiz, Storbritannien och till sist 

USA som har hamnat på en markant högre placering sedan 2008, då de gått från 13:e plats till en 

femteplats.  
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2.6.1.4 Människor: Rankning och ord-associationer  

Sverige placerar sig på topp 10 på alla frågor som rör det svenska folket. Bäst resultat får vi på 

frågan om hur välkomnande vi är. På frågorna om nära vänskap och välkvalificerad personal har 

Sverige tappat fyra placeringar sedan 2008. På båda punkterna har Sverige tappat placeringar för 

att nu hamna efter USA, Storbritannien, Schweiz och Frankrike. Tidigare har Sverige legat 

jämsides med länder som Spanien, Brasilien och Nya Zeeland på dessa punkter, men ligger nu i 

stället efter samtliga länder.  

 

Kina är överlag det land som har bäst syn på Sverige och dess befolkning. Totalt rankar kineserna 

Sverige på topp fem inom samtliga kategorier. Frankrike rankar Sverige högst av alla 20-länder. 

Bäst betyg får Sverige på vänskapsfrågan och på anställningsfrågan.  

 

Sämre ranking får Sverige av Indien och Brasilien. Där är snittrankingen betydligt lägre än den vi 

får av 20-länderna. Detta har sin förklaring i att Sverige inte exponerats i större sammanhang i de 

länderna. Egypten har den generellt sämsta sammanlagda bilden av Sverige.  Trots detta är det en 

förbättring med fyra placeringar sedan 2008. Detta är tack vare en förbättrad syn på svensk 

arbetskraft. Även Polen, Tyskland och Kina har förbättrat sin syn på det svenska folket. Polen 

höjer med fem placeringar och både Tyskland och Kina höjer med två placeringar vardera. 
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Figur 7: Människor – Sveriges rankning av De 20 Panelländerna 

 

Panelländerna Sveriges 

rankning 

Panelländerna Sveriges 

rankning 

Sverige 1 Argentina 10 

Polen 2 Australien 10 

Tyskland 3 Kanada 10 

Kina 4 Japan 10 

Frankrike 4 Sydkorea 10 

Ryssland 6 Brasilien 12 

Italien 7 Mexiko 12 

Turkiet 8 Indien 13 

USA 8 Sydafrika 14 

Storbritannien 9 Egypten 18 

 

(The Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM, 2009. s.30) 

 

Figur 8: Människor - Frågor rankning 

 

Koncept 

 

20-Land Frankrike Kina Indien Brasilien 

Folket skulle få mig att 

känna mig välkommen 

 

7 

 

7 

 

2 

 

14 

 

16 

Skulle vilja ha en nära 

vän från detta land 

 

9 

 

4 

 

3 

 

13 

 

12 

Är villig att anställa en 

komptent person från 

detta land 

 

8 

 

6 

 

5 

 

12 

 

9 

 

(The Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM, 2009. s.31) 
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Figur 9 visar att i stort sett att alla panelländer använder enbart positiva adjektiv när de beskriver 

det svenska folket. I världens ögon är det svenska folket hårt arbetande, pålitliga och talangfulla. 

Svensken är mer tolerant än till exempel fransmannen, kinesen och indiern. Både den indiska och 

kinesiska bilden av svensken säger att vi är roligare än fransmannen. Dessutom anses svensken 

överlag vara rikare än fransmannen.  De negativa kommentarerna kommer från Indien där man 

anser att svensken är aggressiv, men detta tros bero mer på fördomar än egenupplevda 

erfarenheter. Detta bevisas genom de övriga ländernas syn på svensken som är allt annat än 

aggressiv.    

 

Figur 9: Människor – Ord-associationer 

 

Adjektiv som beskriver en 

person från landet I fråga 

20-Land % Frankrike 

% 

Kina % Indien 

% 

Brasilien 

% 

Ärliga 28 31 21 31 28 

Hårt arbetande 30 26 26 31 32 

Lata 3 * 3 5 3 

Ignorant 3 * 4 8 3 

Opålitliga 3 3 6 7 6 

Talangfulla 28 33 21 27 35 

Roliga 11 5 15 18 4 

Toleranta 17 13 13 16 7 

Rika 16 10 21 18 22 

Aggressiva * * * 9 * 

 

*2% eller färre 

 

(The Anholt-GfK Roper Nation Brands IndexSM, 2009. s.32) 
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2.6.1.5 Sammanfattning av Anholts NBI i kategorin ”Människor” 

Den generella värderingen av hur vänliga en nations folk är, mäts utifrån respondenternas känsla 

av välkomnande de får av människorna i landet de besöker. Utöver detta tittar man på faktorer 

som går bortom hövlighet och fokuserar då på hur folket uppfattas på ett personligt plan; om 

respondenten kan tänka sig att ha en nära vän från Sverige, om man skulle kunna tänka sig att 

gifta sig med en svensk och så vidare. Dessutom tittar man på huruvida en svensk skulle vara en 

värdefull tillgång som anställd i ett företag.  Det kan vara värdefullt att uppmärksamma att 

Sverige tappat tre placeringar på bara ett år, från 2008 till 2009. Detta bevisar ingenting i 

dagsläget, men kan vara en viktig iakttagelse inför framtiden.  

 

Undersökningarna är baserade på respondentens uppfattning om landets invånare snarare än de 

reella erfarenheter av faktiska möten med svenskar i Sverige, vilket ger en orealistisk bild av 

svenskarna samt sänker undersökningens validitet. Av denna undersökning uppkommer 

visserligen ett marknadsföringsvärde i form av hur landets invånare uppfattas, men trots detta bör 

en mer detaljerad och verklighetsbaserad undersökning göras. I en sådan undersökning skall 

respondenterna i fortsättningen ha verkliga och personliga erfarenheter av det svenska folket. Det 

sammanställda resultatet skall sedan kunna jämföras med hur andra länder står sig i samma fråga. 

Detta är dock ett ämne för fortsatt forskning och tyvärr ingenting som jag kunnat utföra i detta 

arbete. 

 

Trots att jag med ovan nämnda argument inte anser att Anholts NBI - undersökning är tillräcklig 

för att avgöra hur värdskapet i Sverige uppfattas, är det närmsta jag har kommit en faktisk 

undersökning. Tills ett mer övergripande och trovärdigt forskningsmaterial i frågan har tagits 

fram får jag hålla till godo med detta material samt mina empiriska undersökningar. 

 

3. Varför är värdskap viktigt?  

Sett utifrån ett brett perspektiv är Sverige mest känt för sin natur och den livsstil som genomsyrar 

vår kultur. De länder som kan erbjuda en liknande natur och kultur som vi har i Sverige är Norge, 

Danmark, Finland, Canada och Nya Zeeland. Även olika destinationer och länder i Alperna kan 

anses vara direkta konkurrenter till Sverige (Olsson, 2011). För att särskilja oss från våra 
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konkurrenter måste vi kunna erbjuda någonting mer än vackra landskap och ett demokratiskt 

välorganiserat samhälle. Genom att kombinera våra unika och vackra destinationer med ett 

utomordentligt värdskap som utövas av individer i vårt samhälle så kan vi urskilja oss från våra 

konkurrenter och ta viktiga marknadsandelar.  

 

I detta kapitel beskriver jag varför det är viktigt att arbeta med just värdskap och hur ett sådant 

arbete kan ha betydelse för hur man med hjälp av ett systematiserat arbete med att utveckla 

värdskapskulturen i Sverige kan nå de ekonomiska målen som är utsatta i Strategi 2020.  Jag 

avgränsar dessutom arbetet genom att ge förslag på i vilket av typ forum denna typ av arbete kan 

äga rum för att få bästa effekt, samt hur upplevelseproduktion kommer in som verktyg för att 

skapa förutsättningar för barn att bli duktiga värdskapsutövare.   

 

Ett väl utvecklat och genomtänkt värdskap är en konkurrensfaktor för framgångsrika företag. Att 

jämföra ett företag som har en strategisk plan för ett vänligt och personligt bemötande med ett 

företag som utövar samma typ av verksamhet, men som inte har en genomtänkt värdskapsstrategi 

kan jämföras med ett företag som bryr sig om sina gäster och ett som inte gör det. Vilket företag 

skulle du som gäst välja? Förmodligen det förstnämnda. Detsamma gäller vid destinationer; 

Vilket land skulle du helst besöka? Förmodligen det där de trevliga invånarna får dig att känna 

dig välkommen, jämfört med det landet som inte lägger ner någon större energi på att få dig att 

trivas under din vistelse? Förutsatt att de två länderna kan erbjuda i stort sett samma typ av 

upplevelser, kultur och klimat skulle du antagligen välja att besöka det förstnämnda landet. 

 

Enligt Mossberg (2003) kan ett bra värdskap höja en destinations attraktionskraft. En viktig och 

kritisk del av den totala reseupplevelsen är hur gästen blivit bemött under sin vistelse i landet. 

Detta är någonting som Mossberg (2003) förtydligar och illustrerar i någonting hon kallar 

upplevelserummet.  

 

Upplevelserummet kan beskrivas som det rum där gästens upplevelse sker. I detta rum, som till 

exempel kan vara en restaurang, sker mötet mellan fysiska ting och ickerumsliga element så som 

temperatur, luftfuktighet, ljudnivå och temperatur. Här sker även direkta och indirekta möten 



 

29 
 

mellan människor som kan vara bekanta eller totala främlingar. Den totala upplevelsen påverkas 

alltså av allt som finns i detta rum och utgörs av följande tre faktorer: 

 

 Upplevelserummet i sig själv  

Detta kan innefatta hur rummet gestaltas i form av design samt ickerumsliga element. 

 

 Personalen 

Innefattar personalens bemötande av gästen. 

 

 Andra gäster 

Innefattar den sociala omgivningen och delas upp i mikro- och makrosociala omgivningar  

 

- I den mikrosociala omgivningen förekommer sociala interaktioner mindre grupper 

emellan. Exempel på sådana kan vara familjer och kollegor.   

 

- I den makrosociala omgivningen förekommer indirekta sociala interaktioner i större 

grupper av människor. I dessa kan det finnas olika kulturer och sociala klasser. Ett 

exempel på sådana interaktioner kan vara möten med främlingar i en stad. 

 

Enligt Mossberg har den makrosociala omgivningen stor påverkan på hur en turistdestination 

uppfattas och för att ge besökarna en så positiv upplevelse som möjligt av besöket på 

destinationen är det viktigt att arbeta med just detta (Mossberg, 2003). 

 

Mossbergs ”Figur 10 Kundens interaktion med upplevelserummet” (Mossberg 2003, sid. 110) har 

inspirerat mig att ta fram Figur 11 (nedan), som är baserad på Mossbergs modell av upplevelse -

rummet. Det Mossberg beskriver som upplevelserummet kan utökas geografiskt och får då 

definitionen upplevelseområde. Detta beskrivs som ”ett tillgängligt och sammanhängande 

aktivitetsområde, med en samlad profil på aktivitetsutbudet” (Mossberg 2003, sid 118). I 

upplevelseområdet finns olika aktörer, som var och en representerar sitt upplevelserum. Inom en 

nations gränser finns en mängd antal olika upplevelseområden där företagsrepresentanter inom 

serviceindustrin och landets invånare tillsammans bidrar till att skapa den bild en besökare får av 
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nationen. I figur 10 och 11 illustreras hur gästen interagerar med de olika faktorerna i 

upplevelserummet, respektive upplevelseområdet. I figur 11 illustreras hur gästen interagerar 

med personal i serviceindustrin samt Sveriges invånare.  

 

Figur 10. (”Kundens interaktion med upplevelserummet”, Mossberg 2003, sid. 110) 

 

Figur 11. En nation som upplevelseområde (egen modell 2011) 
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Figur 11 är en utveckling av Mossbergs figur ”Kundens interaktion med upplevelserummet” där 

Sverige (i grönt) illustrerar ”upplevelserummet”. Dess invånare (i blått) föreställer ”andra 

kunder” och landets tjänsteföretag och servicepersonal (i orange) har omtolkats från de Mossberg 

beskriver som ”personal”. Gästens (i rosa) totala upplevelse av landet påverkas stort av hur både 

landets tjänsteföretag och servicepersonal bemöter denne, men en annan viktig del av 

totalupplevelsen är gästens möten med landets invånare. De har en stor betydelse i arbetet av att 

få gästen att känna sig sedd och välkommen, det vill säga det som skapar en helhetsbild av 

destinationen och ger den en unik identitet. Ett positivt sådant intryck kan omvandlas till effektiv 

marknadsföring i form av mun till mun- effekten, vilket i sin tur skapar nya besök samt återbesök 

och därmed större intäkter till landet (Kotler & Keller 2006). 

 

3.1  Sverigebilden 

Omvärldens kunskap om Sverige är idag väldigt bristfällig. Dessutom är bilden av Sverige 

utdaterad och många gånger felaktig. I dagens globala samhälle där turismen är en av de snabbast 

växande industrierna, där export har blivit vardag för företagare och där affärssamarbeten kan ske 

helt oberoende av vilken kontinent de olika partnerna befinner sig på, är det viktigt att skapa 

intresse och förtroende för vårt land och vårt folk. I en strävan efter att skapa en bild som sticker 

ut i mängden och som svenskarna kan leva upp till, har organisationerna i NSU; Nämnden för 

Sverigefrämjande i Utlandet, utvecklat en gemensam plattform som skall förtydliga den nya 

Sverigebilden (Sweden.se, Sverigebilden 2.0). 

 

Arbetet med att uppdatera Sverigebilden pågick mellan år 2005 och 2006 och involverade upp till 

600 personer. De ansvariga för projektet var NSU:s styrelse där ordföranden är chefen för 

Utrikesdepartementets enhet för främjande och EU:s inre marknad. Övriga ledamöter är chefen 

för Näringsdepartementets enhet för forskning, innovation och näringslivsutveckling, chefen för 

UD:s enhet för pressinformation och kommunikation, samt cheferna för Exportrådet, Invest 

Sweden, Svenska institutet (SI), VisitSweden, UD:s chefssamordnare för handels- och 

investeringsfrämjandet (Sweden.se). 
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Syftet med projektet var att ta fram ett material som skulle kunna fungera som en ledstjärna, där 

de enskilda och individuella initiativen enas och förstärks genom den gemensamma plattformen. 

(Sweden.se, Sverigebilden 2.0). 

 

3.1.1 Varför göra Sverige till ett varumärke? 

I alla köpprocesser finns en säljare och en kund.  Före köpet värderar kunden produkten för att 

avgöra om den är av intresse. Kunden väger för- och nackdelar mot varandra och bestämmer 

tillslut om denne skall skrida till handling eller låta erbjudandet passera.  Samma köpprocess 

gäller för de besökare som funderar på att komma till Sverige som turister eller affärsresande. Det 

som då kan vara avgörande för att köpet skall bli av är den prospekterande besökarens 

uppfattning om Sverige. ”Allt svenskt identifieras och värderas i förhållande till den övergripande 

bilden av landet, som då antingen ”hjälper eller stjälper” svenska erbjudanden.”  

(Sweden.se, 2011. Sverigebilden 2.0. sidan 3). 

 

3.1.2 Vad är Sverigebilden? 

Den bild som tagits fram för att visa det nya Sverige består av fyra kärnvärden, dessa är: 

 

 Nytänkande 

 Öppenhet 

 Omtänksamhet 

 Äkthet 

 

Nytänkandet representerar dels svenskens förmåga att ligga i framkant när det handlar om 

forskning, trender och att skapa nya innovationer, men även våra grundvärderingar och vår 

livsstil som i många avseenden kan anses vara nytänkande. 

Öppenheten speglar vårt samhälle som är tolerant och ger varje individ möjlighet att utvecklas. 

Vi är samtidigt nyfikna och bejakar nya livsstilar och olika kulturer. Öppenheten avspeglas även 

inom organisationsformerna där varje medarbetare respekteras och får möjligheter att delta på 

olika beslutsnivåer. Även öppenheten och tillgången till vår storslagna natur faller in under denna 

rubrik.  
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Omtänksamheten kommer av vår vilja att värna om varje enskild individ, majoritet eller 

minoritet. Vi både respekterar och inkluderar varandra och ser till att alla får medverka i olika 

typer av sammanhang. Vi värnar om vår miljö och sympatiserar med och hjälper de svagaste i 

vårt samhälle.  

 

Äktheten kommer ur vårt öga för detaljer, vår omsorg i det vi tar oss an och att alltid eftersträva 

kvalitet. Vi är arbetsamma och pålitliga. Svensken har även ett ansvarstagande förhållningssätt 

till vår miljö. Vi är ärliga och trovärdiga och på ett okonstlat sätt vill vi väl genom att lita till 

förnuftet snarare än auktoriteter. Vi har en framtidstro som har sin utgångspunkt ur vår historia 

och våra värderingar (Sweden.se, 2011. Sverigebilden 2.0). 

 

Det budskap Sverigebilden skall förmedla utgörs av följande budskapsområden: 

 

 Ett utvecklingsinriktat land på människors och miljöns villkor (huvudbudskap) 

 Ett öppet, tolerant och omtänksamt samhälle 

 Ett internationellt, engagerat och utåtriktat land 

 En storslagen, orörd och tillgänglig natur 

 Ett kompetent, välutbildat folk och kvalitativa produkter och tjänster 

 En nytänkande och kreativ plats i utvecklingens framkant 

 Ett säkert land med hög livskvalitet 

 En plats för inspiration och nya tankar 

(Sweden.se, 2011. Plattform för en gemensam Sverigebild pdf. sidan 6.) 

 

Vart och ett av de fyra kärnvärdena innefattar en hög grad av interaktion med det svenska folket 

och innefattar vad man skulle kunna kalla värdskap. Därför är det viktigt att det svenska folket 

kan leverera budskapet på ett trovärdigt sätt. Utan ett väletablerat och medvetet värdskapstänk 

hos gemene man finns risken att den önskade Sverigebilden inte kommuniceras ut på rätt sätt och 

därför inte blir trovärdig. Genom ett naturligt och okonstlat värdskap får gästen möta en värd som 

är nytänkande, öppen, omtänksam och äkta. Detta möte med svensken gör att alla 

budskapsområden lyfts fram på ett för Sverige positivt och trovärdigt sätt. Den bild vi 
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kommunicerar av vårt land skall stämma överens med hur landet är och det är därför det är viktigt 

att arbeta för att göra det svenska folket till goda värdar.  

  

3.2   Värdskap möter Miljöpedagogik 

Enligt 2010 års Environmental Performance Index som sammanställts av Yale University i 

samarbete med bland annat Columbia University och World Economic Forum rankas Sverige på 

4:e plats av 163 länder i världen. Denna mätning visar ett lands miljö- och folkhälsa och även 

dess ekosystemsvitalitet. Denna undersökning visar att Sverige är ett av världens miljövänligaste 

länder (EPI, 2010).  Vägen dit har gått genom en rad olika strategiska metoder som på ett 

långsiktigt sätt fått oss att värna om vår miljö. Ett av dessa projekt som jag personligen fastnat för 

är Grön Flagg som Stiftelsen Håll Sverige Rent bedriver. Detta arbete riktar sig mot eleverna i 

grundskolan och målet är att skapa förutsättningar för dem att bli så miljövänliga som möjligt.  

 

Även Svensk Television har genom Public Service gjort satsningar på att få barn mer 

miljömedvetna. 1993 -1994 sändes det populära sommarlovsprogrammet Tippen. Resultatet av 

satsningen blev att över 200 000 barn blev medlemmar i Tippenklubben, där de uppmuntrades att 

bli miljöambassadörer och att aktivt göra konkreta åtaganden för att förbättra miljön 

(Thigerström 2011). I och med detta blev programledarna Lasse och Morgan idoler för en hel 

generation av unga miljökämpar, vars miljöomsorg än idag gör sig påmind på ett eller annat sätt. 

 

3.3   Syfte 

Vi har kommit långt i vår strävan att bli miljövänliga, men kanske inte så långt i vår strävan att 

bli turistvänliga. Därför syftar detta arbete till att undersöka de teoretiska delarna i ett projekt där 

visionen är att förbättra värdskapet i Sverige. Detta är en långsiktig process som sker genom att 

åstadkomma beteendeförändring hos barn i åldrarna 6-12 år. Detta kommer förhoppningsvis att 

leda till att barnen får förståelse för vikten av att vara en god värd och därmed blir goda värdar. 

Detta arbete är ett nytt angreppssätt som kommer att bli grunden för att få turismen att på ett 

hållbart sätt successivt utvecklas och därmed utökas.   
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Mitt arbete baseras främst på teorier som tillsammans bidrar till att skapa en stabil grund att 

bygga vidare en mer konkret värdskapsstrategi på. Jag belyser de områden som jag anser ha störst 

relevans för att i framtiden kunna utforma ett reellt projekt där visionen är att göra den allmänne 

svensken till en person som är del av ett lands kultur där man tillsammans är marknadsledande 

inom service och värdskap.   

 

Som student på upplevelseproducentlinjen i Piteå har jag stött på mängder av olika teorier som 

jag funnit intressanta och användbara i olika sammanhang. Jag har med hjälp av dessa teorier 

kunnat utveckla nya teorier som blivit spännande lösningar på diverse problem. Därför vill jag 

även undersöka om man skulle kunna förbättra möjligheterna för ett sådant projekt som en 

värdskapsstrategi att bli framgångsrikt genom att tillämpa teorier inom upplevelseproduktion. Jag 

vill undersöka om de teorier som ett sådant här typ av arbete innefattar kan tillämpas praktiskt på 

målgruppen och i vilket forum det passar bäst in i.  

 

I mitt arbete finns tids- och omfattningsramar som måste följas. Därför har jag fokuserat på att 

undersöka de forskningsområden som jag anser vara direkt relevanta för ett framtida arbetes 

fundament. Dessa är:  

 

 Kan man arbeta på liknande strategiskt sätt som man gjort inom miljöpedagogiken och 

därmed skapa förutsättningar för barn 6-12 år att bli mer medvetna om vikten av 

värdskap? 

 

 Kan man med hjälp av upplevelseproduktion skapa förutsättningar för barn att bli goda 

värdskapsutövare? 

 

 Vad skulle ett sådant projekt i grova drag kunna bestå av?  

 

3.4  Avgränsning 

Resultatet av detta arbete riktar sig till pedagoger i grundskolan som är den vuxengrupp utanför 

familjen som har störst påverkan på barnen. Speciell vikt har lagts vid att undersöka de delar i 

liknande projekt som visat sig vara framgångrika och praktiskt applicerbara på målgruppen. 
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4. Metod  

Mina egna empiriska upplevelser av det svenska värdskapet har varit en katalysator för detta 

arbete. Dessa egenupplevda erfarenheter har bidragit till att jag sökt ett svar på hur ett 

värdskapsarbete kan se ut och vilka fördelar ett sådant skulle ha för den svenska turismnäringen. 

 

Efter att ha granskat ett antal olika strategiprojekt som kan kopplas till mitt ämnesområde har jag 

systematiskt sökt information om dessa projekt som jag sedan baserat mitt arbete på. Detta har 

främst gått ut på att identifiera de faktorer som gjort de olika projekten framgångsrika. Dessa 

faktorer har jag sedan utformat till egna strategier för att slutligen tillämpa och applicera dem på 

mitt arbete. 

4.1   Metodteori 

Mina egna empiriska iakttagelser visar på att det svenska värdskapet måste förbättras för att göra 

Sverige mer attraktivt som besöksmål. Detta argument har även fått stöd av olika nyckelpersoner 

inom besöksnäringen, som i kvalitativa intervjuer uttryckt en önskan om ett långsiktigt arbete 

som kan leda till ett förbättrat värdskap.  

 

Egentligen är behovet av både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning som visar mer exakt 

hur det svenska värdskapet uppfattas av besökare från de prioriterade marknaderna någonting 

som bör göras innan ett reellt förbättringsarbete påbörjas. Men, i detta fall har jag valt att bortse 

från behovet av en större förundersökning och istället på eget initiativ konstaterat att värdskapet 

alltid kan förbättras, speciellt med Strategi 2020 och dess mål i åtanke.  

4.2   Vetenskapligt förhållningssätt 

Eftersom jag valt att undersöka hur man genom upplevelseproduktion kan påverka barns 

beteenden är det viktigt att ta reda på hur en sådan metod kan vara tillämpbar rent praktiskt. För 

att kunna komma så nära ett skarpt resultat som möjligt, utan att prova den färdiga teorin på barn, 

har jag valt att utgå från ett hermeneutiskt förhållningssätt i alla de metoder jag använt mig av. 

Dessa metoder är: kvalitativa intervjuer, empiriska iakttagelser, samt litteraturstudier. 
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Inom hermeneutiken omprövas hela tiden resultatet utifrån min egen förförståelse av 

problemområdet (Backman, 2008). Detta vetenskapliga förhållningssätt har blivit extra påtagligt i 

mitt arbete där jag i olika omgångar utfört kvalitativa intervjuer med olika respondenter. Från en 

intervju till en annan har jag successivt anpassat frågorna för att de skall bli lättare att förstå, samt 

bättre utformade så att jag får ett svar som är enklare för mig att tolka på rätt sätt i förhållande till 

problemformuleringen och respondenternas varierande kännedom om ämnesområdet.   

 

Inom positivismen består metoderna huvudsakligen av siffror och statistiska resultat som jämförs 

med varandra och tillsammans bildar vetenskapliga teorier. Detta kan liknas vid kvantitativa 

undersökningar där en stor mängd data samlas in för att sammanställas i ett diagram. Detta sätt att 

ta fram teorier på skiljer sig från den hermeneutiska metoden, där man utgår från den enskilde 

individens tolkning av verkligheten och sedan utgår från den i sitt arbete med att ta fram teorier 

(Backman, 2008). Slutligen måste forskaren rättfärdiga sin tolkning och förklara hur denne 

kommit fram till tolkningen av individens livsvärld (Hartman, 2004). Det är på detta sätt jag tagit 

fram de teorier som mitt arbete grundar sig på.  

4.3   Arbetets genomförande 

Den berättelse jag delade med mig av i avsnittet ”inledning” i denna rapport, samt mina 

vardagliga reflektioner över den svenska kulturen, är början på mina egna empiriska 

undersökningar om hur det svenska värdskapsklimatet egentligen är och hur det uppfattas av 

andra. Jag fortsatte att göra empiriska undersökningar genom att söka information på Internet 

efter liknande reflektioner över det svenska samhället som Svensson (2011) uttrycker i sin 

krönika. Dock utan något för mig framgångsrikt och/eller akademiskt försvarbart resultat.  

 

I samma skede analyserade jag innehållet i ”Strategi 2020” och ”Plattform för en gemensam 

Sverigebild”, som båda kom att bli viktiga beståndsdelar i rapporten och visa på den inkompletta 

bild som den svenska turistnäringen utgår ifrån.  

 

I min strävan efter ett så brett underlag som möjligt att backa upp mina grundteorier med, 

kontaktade jag en rad nyckelpersoner inom svensk turistnäring för att få veta vad de anser om 
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mitt arbete och det svenska värdskapet. I detta skede utformades frågeunderlaget för de 

kvalitativa intervjuerna.  

 

Varje inledande kontakt med nyckelpersonerna var personligt utformad och därför var 

meningsuppbyggnaden något modifierad än den som följer nedan. Dock utgick jag alltid från 

dessa punkter när jag skapade mitt frågeunderlag som innehöll en kärnfråga och tre följdfrågor: 

 

Kärnfråga: Tror du att det är viktigt att lära svenska barn vikten av värdskap, till förmån för 

utvecklingen av svensk turism, sett ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv? 

 

Följdfrågor: 

 Vad anser du om det svenska värdskapet idag?  

 Vad anser (personen i frågas kundgrupp) om det svenska värdskapet? 

 Är det något du skulle vilja förändra med svensk service/värdskap? 

 

Samtidigt började jag att bearbeta litteratur och forskningsarbeten inom värdskap som jag hämtat 

från Luleå Tekniska Universitets databas. Genom att söka information i olika databaser har jag 

försökt att få ett så övergripande och tydligt svar som möjligt om vad värdskap är, hur det 

svenska värdskapet uppfattas, samt hur ett arbete som på sikt skall förbättra det svenska 

värdskapet skulle kunna komma att se ut. Dessutom har jag granskat olika rapporter från 

Tillväxtverket, VisitSweden samt Sveriges Hotell och Restaurangföretagare (SHR). Allt för att få 

en djupare insikt i olika personers och instansers arbeten kring ämnet värdskap. 

 

Under arbetets gång har jag upprättat kontakter med projektledare från Stiftelsen Håll Sverige 

rents Grön Flagg och SVT:s Tippen. Den sistnämnda har agerat som respondent samt 

tillhandahållit mig information om projektets uppbyggnad så att jag kunnat få en detaljerad 

inblick i strategiarbetet. Denna information har sedan omtolkats och utvecklats för att passa in i 

mitt arbete. De strategier som jag tagit del av och analyserat har kombinerats med teorier från 

forskning inom värdskap, beteendevetenskap och upplevelseproduktion. Till sist har jag 

kombinerat dessa och bildat egna teorier och strategier som kan appliceras i ett reellt projekt med 

samma syfte som jag nämnt tidigare.  
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Efter att ha hittat ett forum för mitt projekt att ta form i så har jag utvecklat praktiska exempel på 

hur arbetet, med viss anpassning, kan omvandlas till ett skarpt projekt med utrymme för 

utveckling.    

4.3.1 Empiriska undersökningar 

Detta arbete påbörjades då jag en vårdag 2010 satt och granskade Strategi2020, framtagen av 

Svensk Turistnäring och VisitSweden. Jag reagerade på att det i denna strategi inte fanns någon 

plan för hur man skall höja kvalitén på det som vi kommer att marknadsföra och sälja som 

Sverige. Det vill säga alla de saker och egenheter som gör Sverige unikt som besöksmål för 

internationella turister. En viktig del av detta är Svensken själv, befolkningen och vår kultur.  

Då jag läste Britta Svenssons krönika ”Den sura tystnaden är en chock” fick jag ord på det jag 

länge gått och funderat på men inte kunnat tydliggöra på det begränsade utrymmet av ett A4, på 

samma sätt som Svensson gjort. Krönikan beskriver med pricksäkerhet hur svensken lätt kan 

uppfattas som sur och tråkig genom dennes sätt att vara på. Detta är givetvis kulturellt betingat, 

men därigenom inte sagt att detta beteende inte går att ändra på.  

 

När utländska besökare tänker på Sverige är det inte först och främst de trevliga människorna, 

den utomordentliga servicen och det klanderfria värdskapet man tänker på. I stället associeras 

vårt land med ord som ”Natur/landskap”, ”Kyla”, ”Stockholm”, ”Dyrt” och ”Snö”. I en 

undersökning gjord av VisitSweden (2011) var dessa associationer listade som ovan i 

kronologisk ordning från ett till fem. Först på sjätteplats kommer associationen till ”vänliga 

människor”, som i sammanhanget kan betraktas som en god placering. Sverige är även relativt 

högt rankad (plats 10) på Anholts Nation Brand Index vad gällande andra länders uppfattning om 

det svenska folket (NBI, 2009). Uppfattningen om det svenska värdskapet innefattar såklart även 

vad vi svenskar tycker om den lokala servicen och det bemötande vi får av våra landsmän. Till 

exempel tycker endast en procent att ”svensken från Halland” är trevlig och gästvänlig 

(Attityderna till Gävleborg, 2007).  

 

Värt att notera är att Sverige som besöksmål konkurrerar med en mängd andra länder som kan 

erbjuda liknande klimat, kultur och upplevelser. Exempel på några av dessa konkurrenter är 

USA, Schweiz och Kanada, som var och en hamnar före Sverige på Anholts Nation Brand Index 
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inom kategorin ”människor”, som rankar hur bra det allmänna bemötandet från nationens folk är. 

Kanada toppar listan (NBI, 2009). 

4.3.2 Litteratursökning 

För att få ett så komplett utbud som möjligt av källor och en mängd olika infallsvinklar inom mitt 

forskningsområde gjorde jag även litteratursökningar. Det hermeneutiska förhållningssättet var 

även här dominerande då jag kritiskt granskade facklitteratur från programmet, artiklar och 

undersökningar, samt redogörelser inom de undersökta forskningsområdena.  

4.3.3 Kvalitativa intervjuer  

För att få en direkt inblick i hur turismindustrin arbetar med frågor som rör det svenska 

värdskapet valde jag att kontakta nyckelpersoner inom mitt forskningsområde såväl som i 

turistindustrin. Med detta sökte jag utlåtanden om det arbete jag var på väg att börja, dels för att 

finna en väg att gå efter, men även för att fördjupa mig i deras arbeten så att jag kunde utforma ett 

frågematerial till de kommande respondenterna. Detta skedde främst genom mailväxling, där 

öppna frågor borgade för att respondenterna skulle ha friheten att ge spontana och hjärtliga svar. I 

detta skede var jag inte ute efter att få källkritiska svar, utan snarare försöka identifiera någon 

form av opinion, där jag kunde finna inspiration och alternativa lösningar till det kommande 

arbetet.   

 

När jag hade fått mer klarhet i vilka typer av frågor som var relevanta för mitt arbete tog jag 

kontakt med Agneta Thigerström, producenten för TV-programmet Tippen, för att hålla en 

kvalitativ intervju med henne angående hennes arbetslivserfarenhet av att förmedla budskap till 

barn.  Intervjun gjordes med interaktiv induktion, då jag hade tre kärnfrågor som jag utgick från i 

mitt samtal med Thigerström, men lät henne berätta fritt om hur hon arbetat med utformningen av 

Tippenproduktionen. Jag anpassade de frågor som uppkom efter den rådande situationen men 

styrde intervjun tillbaks till kärnfrågorna om svaren blev för utspridda över olika ämnen.  De tre 

kärnfrågorna var: 
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 Hur såg strategin bakom Tippen ut? 

 Hur når man barn på bästa sätt? 

 Hur får man barn att ändra sitt beteende? 

4.4   Arbetets validitet 

Jag har valt ett hermeneutiskt förhållningssätt och arbetat med kvalitativa undersökningar i min 

strävan efter att få en helhetsbild av hur kvalitén på det svenska värdskapet är. Den kvalitativa 

forskningen går ut på att tolka, omtolka och förstå helheten (Patel & Davidsson, 2003) och i och 

med att det i dagsläget inte finns någon kvantitativ forskning som stödjer mitt påstående om att 

det svenska värdskapet är bristfälligt (Aguirre, 2011), måste jag utgå från ett kvalitativt 

förhållningssätt, mina egna empiriska undersökningar samt kommentarer från de informanter jag 

haft kontakt med i arbetets utformande.  

 

Eftersom jag har haft ett kvalitativt perspektiv på min forskning anser jag att betydelsen av det 

material jag framställt är av stort intresse för en nationell satsning inom värdskap, men för att ge 

ytterligare validitet till arbetet bör en omfattande kvantitativ undersökning tillföras där även 

mätbara resultat återspeglar verkligheten. Detta skulle dock inte passa in i en hermeneutisk 

undersökning och är inte heller någonting som fått plats inom den utsatta tidsramen för arbetet. 

Däremot skulle en sådan undersökning ge fler infallsvinklar till arbetet och dessutom visa på ett 

övergripande sätt hur det svenska värdskapet egentligen uppfattas. 

 

I de empiriska undersökningarna har jag använt mig av källor som kan anses vara experter inom 

de områden jag valt att fördjupa mig i. De informanter som delgivit mig information om olika 

projekt och som bekräftat olika påståenden har alla varit originalkällor, det vill säga, haft ett 

övergripande ansvar för att den information jag delgivits är korrekt. 

 

Jag har varit noga med att använda vetenskapliga källor i största möjliga mån. Majoriteten av 

dessa källor har varit kvantitativa, medan arbetsmaterial som till exempel Håll Sverige Rent tagit 

fram är kvalitativ. En stor mängd av den information jag använt mig av har jag hittat på Internet. 

Genom bland annat Tillväxtverkets databas, Sweden.se, Håll Sverige Rent och material hämtat 
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från Visit Swedens hemsida har jag kunnat ta del av större undersökningar där avsändaren anses 

trovärdig.   

 

Jag har fått positiv respons från den opinion jag rådfrågat om arbetets relevans för den svenska 

turismnäringens framtid. Denna information har jag fått genom mailväxling, vilket gett 

informanterna god tid att svara på frågorna, vilket kan tolkas som att de svar jag fått är valda med 

omsorg och därmed ger validitet till kommentarerna. 

 

De svar respondenten delgivit mig anser jag ha relevans för arbetet och om det ges en framtida 

möjlighet att utveckla materialet i denna rapport anser jag att respondentens bidrag kan komma 

till stor användning även i fortsättningen. 

 

5. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att länka samman de teorier jag undersökt med de olika projekt jag 

valt att utgå ifrån i utformandet av mitt arbete. Genom att analysera innehållet i dessa projekt har 

jag kunnat koppla teorier från beteendevetenskapen och upplevelseproduktionen som 

forskningsämne till det område jag valt att fokusera min forskning på.  

 

5.1  Grön Flagg 

Pedagogiken kring Grön Flagg går ut på att engagera eleverna och få dem att reflektera över sina 

egna och andras handlingar. För att åstadkomma detta blandas värderingsövningar med 

arbetsmetoderna utomhuspedagogik och Storyline. I följande kapitel kommer jag att gå igenom 

var och en av dessa pedagogiska metoder och ge exempel på hur arbetet inom dessa kan se ut.  

 

Grön Flagg är en del av den internationella organisationen Eco Schools, som kom från Danmark i 

början av 1990-talet. Ansvarig för Grön Flagg är stiftelsen Håll Sverige Rent. Projektet har 

funnits i Sverige sedan 1996 och har idag ca 2000 medlemsskolor över hela landet.   

 

”Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering för att arbeta handlingsinriktat med miljö och 

hållbar utveckling i skola och förskola.” (HSR.se, 2011. sidan 2.) 
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Grön Flagg är en miljöcertifiering som har skapats till och för att skolelever och skolans personal 

skall få rätt verktyg för att från grunden bygga ett hållbart samhälle. Tanken med projektet är att 

alla som tar del av det skall känna att de gör någonting bra för miljön, för sin egen skull och för 

andras.  

 

Arbetet går ut på att skolan, genom dess elever och personal, tar sig an olika miljöfrämjande 

utmaningar där målsättningen är att förbättra sin närmiljö. Detta sker genom att eleverna lär sig 

hur de kan påverka miljön positivt genom att bland annat ändra sin livsstil och att inge en känsla 

av att de kan göra skillnad, samt att lära sig mer om hur de kan förbättra klimatet på vår planet. 

Eller som Håll Sverige Rent beskriver det: ”De får handlingskompetens och får en mer positiv 

framtidstro!” (HSR.se, 2011. sidan 3.) Detta förklaras vidare på följande sätt: ”En förmåga, 

baserad på kritiskt tänkande, att tillsammans med andra människor ta ansvar och agera för en 

hållbar utveckling.” (HSR.se, 2011. sidan 3.). 

 

Med stöd från Grön Flaggs projektledare på Håll Sverige Rent är det upp till pedagogerna och de 

ansvariga på skolan att efter bästa förmåga se till att motivera och utbilda eleverna inom den nya 

livsstil de kommer att anamma genom att bli medlemmar i organisationen Grön Flagg.  

 

Elevernas motivation att genomföra denna livsstilsförändring är helt beroende av hur delaktiga 

och medbestämmande de får vara i utmaningen de tagit sig an. Det är viktigt att ge eleverna 

förtroende i uppgiften och att inspirera dem att bidra i demokratiska samtal om vad som är rätt 

väg att gå för ett framtida hållbart samhälle.  

 

Hela arbetet utgår från elevernas tankar och idéer om en hållbar framtid. Detta lyser igenom då de 

i början av projektet själv får välja vilka aktiviteter de vill utforma och själva ta del av i sin 

strävan mot en bättre miljö. De väljer även när dessa aktiviteter skall avslutas genom att göra en 

utvärdering där de avgör om de nått sina mål. 

 

Det viktigaste med projektet är att alla skall delta och vara delaktiga i hela verksamheten. 

Eleverna skall känna att de har inflytande och att hela skolan står bakom dem i olika 
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beslutsprocesser. Det är därför viktigt att skolans ledning är väl medveten om projektet och vad 

det går ut på så att de helhjärtat kan stödja de beslut som tas inom Grön Flaggs ramar.  

 

Eftersom projektet är resultatorienterat skall allt arbete genomsyras av handling. Det skall märkas 

både visuellt och emotionellt att hela skolan är involverad i arbetet med att bli Grön Flagg- 

certifierad. Hela verksamheten på skolan går att involvera i detta program, bland annat kan 

skolmatsalen och områdena kring skolgården även bli en del av arbetets omfattning (HSR.se, 

2011).  

 

Det är även viktigt att sprida budskapet om Grön Flagg och att känna stolthet över det man 

åstadkommit tillsammans. Därför uppmuntras barnen att dela med sig av sina projekt och att 

inspirera andra att sträva mot en hållbar framtid. Detta resulterar i att eleverna själva blir 

inspirerade att fortsätta att skapa förutsättningar för miljön att förbättras, samt att de projekt som 

visats up får en verklighetsförankring och med andra ord blir skarpa.  

 

För att en skola skall bli godkänd och Grön Flagg- certifierad krävs det att den går igenom en ett 

år lång process som börjar med att skolan tillsammans med eleverna beslutar om att gå med. 

Innan de skickar in ansökan skall de vara klara med vad Grön Flagg är, vad det innebär att vara 

med och att vara motiverade att fullfölja hela programmet. För att få mer information om 

projektet och vad det innebär att vara med erbjuder Grön Flagg gratis fortbildning och 

inspirationsträffar för alla som är intresserade. Programmet i sig är helt kostnadsfritt och det finns 

hela tiden möjlighet att få hjälp av Håll Sverige Rents specialutbildade Grön Flagg- projektledare 

(HSR.se, 2011). 

 

När skolan skickar in ansökan måste de ha med sig en fadderpolitiker som ger dem sitt fulla stöd. 

Detta är för att kommunen skall känna till arbetet för att kunna underlätta vissa politiska beslut 

som kan tänkas uppkomma med tiden. Denna fadderpolitiker kommer hela tiden att ta del av hur 

projektet fortlöper genom rapporter som sammanställts av de ansvariga på skolan. 
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Under Grön Flaggs etablering på skolan kommer ett miljöråd att tillsättas Detta skall bestå av 

både elever (helst från olika årskurser) och personal på skolan. Även elevernas föräldrar 

uppmuntras vara ta del av miljörådsarbetet.  

 

Inom Grön Flaggs arbetsområden finns sex olika teman. Det är upp till eleverna att på ett 

demokratiskt sätt välja att börja arbeta med något av dessa: 

 

• Klimat och energi 

• Konsumtion 

• Kretslopp 

• Livsstil och hälsa 

• Närmiljö 

• Vattenresurser 

 

De skall välja det tema som upplevs som roligast och mest intressant just då. När detta är klart är 

det dags att ta fram en handlingsplan som innehåller fem delar; (tema,) mål, aktiviteter, övriga 

insatser, och synliggörande. 

 

Mål 

Utifrån temat tar man fram fem mål för hela skolan att sträva efter. Vilken förändring eller 

utveckling vill skolan ha? Målen skall formuleras så att de är utmanande, men nåbara och roliga.  

 

Exempel på ett mål utifrån temat ”Klimat och Energi” kan vara:  

”Vi vill veta mer om det vi äter och hur det påverkar vårt klimat” (HSR.se, 2011. sidan 12).  

 

Aktiviteter 

Man skall utveckla minst fem olika aktiviteter där fokuset ligger på hur man skall uppnå de 

utsatta målen. Dessa aktiviteter skall vara konkreta, åldersanpassade och göras så att alla kan vara 

delaktiga. 
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Exempel på aktiviteter utifrån temat ”Klimat och Energi” kan vara: 

 

• Eleverna följer ett livsmedel från ”jord till bord” (livscykelanalys).  

• Finns det alternativa varor, produktionsmetoder eller transporter?   

- Vad är bäst för miljön? 

(HSR.se, 2011. sidan 12) 

 

Övriga insatser 

Vilka övriga insatser kan skolan göra för att den ska bli mer hållbar? Detta är inte obligatoriskt, 

men uppmuntras starkt.  

 

Exempel på övriga insatser utifrån temat ”Klimat och Energi” kan vara: 

 

• ”Vi i personalen cyklar i så stor utsträckning det går till jobbet”  

• ”Vi tar emot gåvor från företag och föräldrar som vi återanvänder i vår verksamhet t ex. 

målarfärg, plantor, kläder, spel och leksaker” 

(HSR.se, 2011. sidan 15). 

 

Synliggörande 

Detta handlar om att skapa en strategi för hur skolan kan synliggöra miljö- och  

hållbarhetsarbetet. Med andra ord, vilken marknadsföringsstrategi kommer skolan att använda sig 

av för att nå ut med sitt budskap till samhället. Endast fantasin sätter gränserna.  

 

Exempel på synliggörande: 

 

• På föräldramöten informerar vi om våra mål och hur de framskrider.    

• I en artikel i den lokala tidningen har vi berättat om vårt Grön Flagg- arbete.  

• På vår hemsida finns foton och dokumentation om vad vi har gjort i vår verksamhet.  

(HSR.se, 2011. sidan 16) 

 

Det pedagogiska arbetet som omsluter Grön Flagg har sin bakgrund i fyra ledord: 
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Underifrånperspektiv: Sett från ett underifrånperspektiv skall initiativet att delta i Grön Flagg 

komma ifrån både elever och personal på skolan och inte från en politisk instans. Det är barnen 

och personalen som skall driva arbetet vidare och därför är det viktigt att beslutet kommer från 

dem.  

 

Delaktighet: Det är viktigt att alla som arbetar med Grön Flagg på skolan skall få chansen att 

vara med och påverka de beslut som tas. Detta skall såklart ske under demokratiska former.  

 

Öppenhet: Arbetsformerna skall vara transparenta och bjuda in andra att ta del av arbetet. Det är 

viktigt att visa upp de satsningar man gör för miljön, dels för att inspirera andra, men även för att 

själv få inspiration. Tanken är att skapa ringar på vattnet som kan leda till att fler vill vara med 

och arbeta för en hållbar framtid. 

 

Handling: Det är viktigt att undervisningen inte bara sker teoretiskt, utan även praktiskt. 

Konkreta aktiviteter som främjar miljön och som leder till en hållbar utveckling värdesätts och 

uppmuntras. Även om arbetet med Grön Flagg ibland bara innebär små skillnader så är det ett 

steg i rätt riktning. Arbetet skall vara resultatinriktat.  

 

5.1.1 Värderingsövningar 

Förutom att vara ett bra sätt att variera den normala undervisningen på är värderingsövningar en 

effektiv metod för att få eleverna att reflektera över sin och andras attityd till miljöfrågan. Dessa 

övningar gör det möjligt för eleverna att granska sitt beteende från ett fågelperspektiv och se hur 

deras attityder ser ut i ett större sammanhang.  

 

Gemensamt för värderingsövningar är att de utgår från en frågeställning som de skall ta ställning 

till genom att lita till sin egen åsikt. Det finns inga rätt eller fel svar, utan man utgår hela tiden 

från sig själv. Efter att man tagit ställning till frågan berättar man sedan för gruppen varför man 

tycker på ett visst sätt. Man har även möjlighet att byta åsikt allt eftersom alla fått komma till tals 

och diskussionerna förs framåt (HSR.se, 2011).  
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Ett exempel på en värderingsövning är ”Fyra hörn”. Den går ut på att en moderator kommer med 

ett påstående som har fyra olika vinklar, eller svar. Deltagarna befinner sig tillammans med 

moderatorn i ett rum med fyra hörn, där varje hörn representerar ett av de fyra svaren. Deltagarna 

kan då efter frågan ställa sig i något av de fyra hörnen där de tycker att deras uppfattning om det 

rätta svaret finns (HSR.se, 2011).     

 

En annan övning kan vara ”linjeövningen”, där deltagarna tar ställning till ett påstående genom 

att ställa sig längs med en linje där ena änden motsvarar ”instämmer” och den motsatta änden 

motsvarar ”instämmer inte”. På detta vis kan deltagarna se till vilken grad de instämmer till ett 

visst påstående (HSR.se, 2011). 

 

En tredje övning kallas ”heta stolen” och i denna övning får eleverna antingen resa sig upp och 

byta plats med andra som rest sig upp, eller sitta kvar på stolen när de får ett påstående, beroende 

på om de håller med om påståendet eller inte (HSR.se, 2011). 

 

5.1.2 Utomhuspedagogik 

Inom utomhuspedagogiken blir utemiljön en förlängning av klassrummet. I Grön Flagg - projekt 

blir lektioner utomhus ett slags studiebesök, där eleverna får vistas i naturen och med egna ögon 

se hur miljön påverkas av nedskräpning (HSR.se, 2011). I andra typer av icke-miljörelaterade 

projekt fungerar utomhuspedagogiken som ett avbrott i den traditionella undervisningen och har 

visat sig stimulera elevernas inlärningsförmåga. Detta genom att undervisningen stimulerar alla 

sinnen och ger barnen möjlighet att röra på sig och på så sätt ta in ny information lättare 

(Hannaford, 2005).  

 

Tack vare att alla skolämnen går att ta ut utomhus kan man applicera olika teman till 

undervisningen som på så sätt ger en djupare förståelse för ämnet. I utomhuspedagogiken 

behöver man nödvändigtvis inte vistas i naturen. En stadsmiljö eller en industrimiljö fungerar lika 

bra (HSR.se, 2011). 
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Undervisningsformen är ett avbrott mot den traditionella klassrumsundervisningen vilket ger en 

mer varierande och spännande undervisning. Elevernas nyfikenhet och kreativitet stimuleras 

genom denna upplevelsebaserade pedagogik och ger eleverna lust till lärande (HSR.se, 2011). 

 

5.1.3 Storyline i skolundervisningen 

Genom berättelser som lärare och elever skapar tillsammans bildas en röd tråd som löper genom 

hela ämnesområdet och gör det enklare för eleverna att relatera till och att ta till sig det budskap 

historien bygger på. Denna arbetsmetod kallas Storyline och har visat sig stimulera elevernas 

fantasi och väcka engagemang (HSR.se, 2011). 

 

Berättelsen skall utspela sig på en speciell plats, under en speciell tid och vara baserad på 

karaktärer som tar del av olika händelser i sina liv. Genom att ställa öppna nyckelfrågor för 

pedagogen berättelsen framåt genom de olika avsnitten i det ämne man valt att fördjupa sig i. 

Eleverna bidrar genom att dela med sig av sin bild av verkligheten och låter sin fantasi föra 

berättelsen framåt. Det finns ingen rätt eller fel väg att gå. Tack vare den kunskap eleverna bär 

med sig från början utvecklas historien hela tiden, sedan fylls den på med ny kunskap som 

eleverna själva inskaffat. Detta kan exempelvis ske genom teoriböcker, på Internet eller genom 

olika studiebesök. Det är eleverna som är experter. Pedagogen skall hålla en låg profil, men 

samtidigt se till att arbetet fortskrider och att berättelsen hålls levande. För att få bästa effekt skall 

arbetstiden för projektet vara uttalad så att alla elever förstår arbetets omfattning (Storyline.se, 

2011).  

 

De nyckelfrågor som historien baseras på besvaras av eleverna som bildar hypoteser att 

undersöka praktiskt. Berättelsen skall i bästa mån försöka gestaltas och visualiseras så att den går 

att ta och känna på. Detta kan till exempel ske genom att eleverna uppmuntras att skapa en miljö i 

klassrummet, inspirerad av miljön i historien, eller att konstruera en modell som visar hur 

historien hör ihop. Det skall synas i klassrummet att man arbetar med ett Storylineprojekt och det 

är viktigt att arbetet i klassrummet är varierande så att alla elever får möjlighet att visa sina 

starkaste sidor. I denna modell har eleverna nu möjlighet att prova sina hypoteser och mycket tid 

avsätts för att diskutera vad som händer i den konstruerade miljön. Genom att eleverna kan se och 

ta på miljön skapas ytterligare engagemang som ger en djupare förståelse för de frågor som 
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format berättelsen. Denna typ av arbetsmetod har visat sig fungera då man vill få människor att 

tänka på ett nytt sätt och att ändra attityd till något (Storyline.se, 2011). 

 

5.1.3.1. Mofflor & Människor som Storyline 

I Grön Flagg-projekten arbetar skolorna som tidigare nämnt med olika teman. Ett av dessa är 

”Konsumtion” och till detta tema har Grön Flagg tagit fram ett Storyline-material som riktar sig 

till elever från förskolan till årskurs fem. Berättelsen blir det pedagogiska verktyget som får 

eleverna att ta ställning till de problem som uppstår i vår miljö då vi konsumerar en massa 

produkter som vi sedan slänger bort. I detta avsnitt kommer jag att berätta om hur Storyline 

tillämpats i skapandet av mofflorna och hur arbetet passar in i både den traditionella 

klassrumsundervisningen och utomhuspedagogiken. 

 

Inför projektstarten presenterar pedagogen ett brev (Bilaga 2.) som klassen fått från några som 

kallar sig för mofflor. De bor i skogen i närheten av människorna och är väldigt upprörda. På 

grund av alla konstiga saker som någon slängt i skogen och lämnat där mår de dåligt och får inte 

plats. De vill ha reda på vem det är som har slängt sakerna i deras hem och veta varför någon 

gjort så. Dessutom vill de ha bort sakerna från skogen så att de kan få plats och njuta av sin natur 

igen.  

 

Storylinen är uppdelad i två delar varav den första delen är praktiskt inriktad och den andra är 

mer teoretisk. I första delen finns mycket utrymme för eleverna att diskutera konsekvenserna av 

konsumtion, samtidigt som arbetet med att gestalta mofflorna och skapa deras samhälle pågår för 

fullt. Från dag till dag utvecklas mofflornas samhälle och den skräphög som mofflorna klagat på 

och som illustrerats i deras samhälle undersöks noga och analyseras. Vad kan återvinnas och hur 

tar man till vara på det skräp som översvämmat skogen, är några av de frågor eleverna kan 

reflektera över. Eftersom projektet sker inom skolan kombineras arbetet med mofflorna med 

skolämnen så som bild, naturorientering, svenska och slöjd (Mofflor & Människor, 2008). 

 

Till den andra delen av Storylinen får eleverna ta del av ett andra brev som mofflorna skickat 

(bilaga3.) I brevet berättar mofflorna att de har märkt en viss positiv förändring sedan de 

skickade det första brevet, men att det fortfarande krävs drastiska åtgärder för att deras samhälle 
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skall bli återställt. Andra delen av projektet handlar om den historiska kopplingen till vårt 

samhälle och förklarar vad vårt habegär härstammar ifrån. Med en historisk tillbakablick 

undersöker eleverna hur vårt konsumtionsmönster och beteende har förändras genom olika 

generationer. De får även reflektera över vad reklam är och hur den påverkar våra köpmönster. 

Vissa frågeställningar kan vara svåra för de yngre eleverna att sätta sig in i och därför är det bra 

att variera den teoretiska undervisningen med praktiska moment som gör det lättare att relatera 

till ämnet. I denna del kommer eleverna främst att arbeta med samhällsorientering och svenska i 

projektet. 

 

I slutet av Storylinen börjar även berättelsen närma sig sitt slut. Mofflorna har skickat ett tredje 

och sista brev till klassen där de skriver att de mår mycket bättre nu när allt skräp är borta (bilaga 

4.). Pedagogen kan avrunda projektet genom att till exempel göra studiebesök med eleverna, som 

på så vis får de en verklighetsanknytning till sitt eget arbete med miljön. Att besöka en 

återvinningscentral kan vara en god idé, eftersom eleverna då får se hur mycket skräp som slängs 

och vad man kan göra av allt detta. Då projektet är klart kommer klassrummet att ha fått en tydlig 

prägel av arbetet som eleverna lagt ner. Saker som eleverna tillverkat själva, som illustrationer av 

mofflorna och deras miljö kommer att klä väggarna och kanske ta upp en speciellt utsatt yta i 

klassrummet. För att sprida den nyvunna kunskapen om konsumtion och dess konsekvenser 

uppmuntras eleverna att göra en utställning där de visar upp sitt egentillverkade material och 

håller föreläsningar om konsumtion för besökarna (Mofflor & Människor, 2008). 

 

5.2  Tippen 

Barnprogrammet Tippen gick från att bli ett sommarlovsprogram riktat till barn, till en hel rörelse 

med en klubb där de (nästan) 300 000 medlemmarna kunde engagera sig i olika miljöprojekt, få 

svar på frågor rörande miljön och en möjlighet att träffa sina idoler; programledarna Lars 

Beischer och Morgan Alling. Programmet gick varje dag under sommarloven år 1993 och 1994. 

Tittarna fick följa fyra sopgubbars vardag runt om i Sverige då de tog tag i olika typer av 

miljöfrågor.  

Programmet hade en humoristisk touch men en underton av seriositet. Barnen kunde lätt 

identifiera sig med Lasse och Morgan, som egentligen inte hade så bra koll på hållbarhetsfrågor 
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och källsortering, men de ville gärna lära sig mer. I programserien turnerade Lasse och Morgan 

runt i Sverige och förespråkade miljöarbete i de städer de besökte. Dessa evenemang var otroligt 

välbesökta och sändes ut i morgonprogrammet. I TV-programmet Tippen förekom i varje avsnitt 

tittartävlingar, olika teman på miljösatsningar, stadsbesök, sketcher, nöjesinslag, inslag från 

Tippenklubben och återvinningstips.  

I programmets upplägg fanns stora möjligheter för tittarna att interagera med programledarna och 

dessutom fanns speciellt designade priser att vinna. Dessa priser var hett eftertraktade och hade 

man vunnit ett pris från Tippen, då kunde man stoltsera med unik och knallgul T-shirt.Även 

Tippenklubbens medlemmar premierades, bland annat med en klart orangelysande keps med 

Tippenloggan på. Bar man den visade man att man var en stolt och smart miljökämpe.  

Programledarna hade en enorm genomslagskraft på publiken och programkonceptet i sig var 

ganska enkelt. Det som gjorde programmet så populärt och framgångsrikt ur en hållbarhetsaspekt 

var programledarnas förmåga att på ett enkelt sätt kommunicera betydelsen av att bland annat 

källsortera.  

Agneta Thigerström, producenten bakom Tippen förklarar att det är viktigt att kommunicera med 

barn genom att tala med dem och inte till dem. Om man säger åt dem vad de skall göra så blir det 

ointressant och opersonligt. Att tala med dem har visat sig ge större utdelning. Dessutom måste 

man kunna tala med barn på deras sätt och att inte vara så seriös. Thigerström förklarar vidare att 

så fort man använder ordet seriös så får man en tråkighetsstämpel, och att vara tråkig är att 

komma så långt ifrån som möjligt i strävan efter att påverka.  

Främst tre aspekter utmärkte arbetet med att framställa Tippen: Att ha kul, att skippa seriositeten 

och att hålla det enkelt. Thigerström utvecklar argumenten med att förklara att hon helst inte ens 

tar ordet ”seriös” i sin mun, för då blir hon seriös. Med det menar hon att det är en tolkningsfråga 

som projiceras på betraktaren som skall ta del av information från en seriös person. Om seriös 

blir tråkig så blir ämnet man diskuterar tråkigt. Vidare förklarar hon att om man associerar kul, 

som är motsvarigheten till tråkig, med att slå kullerbyttor och jonglera, så kan tråkigt uppfattas 

som seriöst, det vill säga att inte roa sig med kullerbyttor och jonglering. Men, så tillägger hon att 

man kan jonglera och samtidigt vara seriös. Med detta menar hon att man inte kan sätta sig ner 

med ett barn och på ett seriöst sätt tala till dem. Det fungerar inte. Istället kan man prata med dem 
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om bajs och fisar och på så sätt skapa förståelse för kretsloppet till exempel. Viktigast av allt är 

ändå att hålla det enkelt, för det är de enkla sakerna som glöms bort. Det är de man inte tänker på 

att berätta om, men som finns där, som man tar för givet (Thigerström, 2011).  

 

5.3  Ajzens Theory of Planned Behavior  

Ajzens The theory of planned behavior förklarar beslutsprocessen hos en individ och beskriver vad det är 

som leder till att en person agerar på ett visst sätt (Ajzen, 1991).  Denna teori förklarar hur en individs 

beteende påverkas av tre faktorer, vilka är:  

 Attitude toward the behavior  Kan översättas till:  Attityder till beteendet 

 Subjective norm   Kan översättas till: De subjektiva normerna 

 Perceived behavioral control  Kan översättas till: Upplevd kontroll över beteendet 

Dessa tre faktorer påverkar de avsikter som en person har med att utföra en uppgift, vilket slutligen leder 

till en handling av något slag. Detta förtydligas enligt figur 12 nedan. 

 

 

Figur 12. Ajzens The theory of planned behavior (efter Ajzen, 1991. sidan 182). 
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Attityder till beteendet 

Attityder kommer ursprungligen av individens antaganden som i sin tur bygger på tidigare 

erfarenheter av liknande händelser och kan vara positiva eller negativa. Dessa kommer enbart ur 

individens egna uppfattningar och tolkningar av händelsen. I detta inkluderas den personliga 

uppfattningen om hur resultatet av handlingen kan se ut, samt en bedömning av de troliga 

konsekvenserna handlingen får (Ajzen, 1991). 

 

De subjektiva normerna 

Dessa normer har sitt ursprung i vad ens nära vänner och familj har för åsikter och värderingar. 

De personer som man bryr sig mest om har lättare att påverka en, till skillnad från en främlings 

åsikt skulle en väns åsikt betyda mer för beslutsfattaren. Trots detta har samhället och den kultur 

man tillhör stor påverkan i beslutsfattandet. Handlingen, sett ur ett samhälleligt perspektiv, 

förväntas på så sätt vara socialt accepterad eller med andra ord; lämplig eller olämplig. 

Konsekvenserna av handlingen är baserade på personens uppfattning om huruvida samhället 

skulle rättfärdiga händelsen eller inte (Ajzen, 1991). 

 

Upplevd kontroll över beteendet 

Denna faktor beskriver hur väl man tror sig kunna kontrollera sitt beteende. Detta inkluderar en 

analys av vilka andra faktorer som kan tänkas försvåra handlingens utkomst. Dessa jämförs med 

den upplevda förmågan att kunna överkomma dessa hinder. Ett exempel på hur den upplevda 

kontrollen kan ta form är då person A och person B utsätts för varsin identisk utmaning. Person A 

har en starkare tro på att denne kan klara utmaningen än person B, som är något tveksam. I och 

med detta har person A sannolikt större chans att lyckas i sitt försök än person B, endast genom 

att tro på sig själv (Ajzen, 1991).  

 

5.3.1 Implementering av Ajzens The theory of planned behavior 

I utformandet av en strategi där målgruppen avses bli goda värdskapsutövare bör alla de tre 

faktorerna i Ajzens Theory of planned behavior vara implementerade i alla de arbetsformer som 

målgruppen deltar i.  
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Arbetsformerna i Grön Flagg har tydliga influenser av Ajzens teorier och omsluts av ett 

helhetstänk som bottnar i demokrati, lyhördhet och har en strävan att stimulera till ett aktivt 

agerande. För att påverka elevernas attityder till sitt beteende utgår man först från vad eleverna 

redan vet om det problemområde man valt att belysa. På detta sätt utgår man från deras 

grundkunskap och dåvarande värderingar för att sedan uppmuntra dem att på eget initiativ ta reda 

på mer om problemområdet. Detta leder till att de utvecklar sin medvetenhet genom att fokusera 

på de områden de anser vara mest intressanta och utvecklande. Med stöd från pedagogerna, samt 

genom exempelvis studiebesök som praktiska inslag i undervisningen, finns goda möjligheter för 

eleverna att få nya erfarenheter och därmed förändra sitt perspektiv och de egna attityderna till 

beteendet.  

 

I Grön Flagg är det viktigt att hela skolan är engagerad i projektet. Detta krav kan relateras till 

Ajzens teori där de subjektiva normerna har stor påverkan på eleven (Ajzen, 1991). Om dennes 

nära vänner och familj har en stark uttalad övertygelse om att det är viktigt att engagera sig för en 

bättre miljö är det troligt att eleven kommer att anamma denna ideologi. Detsamma gäller vid 

värdskap; om elevens nära och kära förespråkar och utövar ett gott värdskap är det troligt att även 

denne kommer att vilja vara en god värd.  

 

Pedagogen, såväl som de personer som befinner sig i elevens direkta närhet har en viktig roll för 

att påverka dennes upplevda kontroll över sitt beteende. Inom Grön Flagg uppmuntras eleven att 

själv skapa en del historien om mofflorna i Storylinen. Dessutom är arbetet resultatinriktat och 

uppmuntrar eleverna till att komma till handling i alla projekt de gör. Skolan erbjuder träning 

inför verkligheten och ger goda möjligheter att bygga sin kunskap och utveckla färdigheter i. 

Detta gäller för miljötänk likväl som för värdskapstänk. Med ett gemensamt stöd från de personer 

som finns i elevens närhet skapas en stark tro i att lyckas utföra uppgiften.   

 

För att nå ett framgångsrikt resultat har projektledarna för Grön Flagg och Tippen använt sig av 

berättandet som ett opinionsbildande kommunikationsverktyg. I Grön Flaggs Storyline skapas 

historien delvis av eleverna själva, medan man inom marknadsföring, där syftet är att bygga upp 

ett varumärkes identitet, kan använda sig av storytelling som redskap. Detta är vanligt 

förekommande inom upplevelseproduktion. I följande kapitel beskriver jag hur Grön Flagg och 
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Tippen använt sig av olika metoder inom tillämpad upplevelseproduktion för att skapa 

förutsättningar för eleverna att förändra sitt beteende. 

 

5.4  Implementering av upplevelseproduktion 

Inom upplevelseproduktion finns mängder av metoder för att skapa rätt förutsättningar för 

människor att uppnå flow (Csikszentmihalyi, 1990), och att klättra på Maslows behovstrappa 

(Maslow, 1968). Några av dessa metoder går att finna i både Grön Flagg och Tippens arbete. 

Nedan följer en fördjupning av dessa metoder.   

 

5.4.1 Implementering av Storytelling 

Storytelling skall inte förväxlas med Storyline, som beskrivs i ett separat kapitel. Storytelling i 

sig är en metod som oftast förknippas med marknadsföring av produkter eller tjänster, men man 

kan även använda storytelling som metod för att förstärka en upplevelse genom att tillföra 

ytterligare dimensioner i form av berättelser (Mossberg, 2006).  

 

Människan har alltid fascinerats av historier som de kan hänföras av, dras med i, underhållas av, 

eller lära sig av. En bra historia kan ta form i verbalt berättande, i skrift i bild, eller i en blandning 

av allt. Historier involverar oss känslomässigt i det budskap som förmedlas och har en unik 

förmåga att tränga sig djupt in i vårt medvetande. Det har därför visat sig vara effektivt att tillföra 

en unik historia till en produkt i form av marknadsföring. Genom historien får produkten 

ytterligare en dimension som ger en emotionell koppling och därmed blir den mer attraktiv.  

Då en historia har en förmåga att förena likasinnade kan ett företag stärka sin position hos både 

kunder och anställda genom att koppla hela verksamheten till en berättelse som de aktivt delar 

med sig av i olika medier.  På så vis kan företaget till exempel förklara varför de finns och varför 

de är värdefulla för sina delägare, styra vilken målgrupp de vill nå, eller skapa en 

samhörighetskänsla och öka arbetsmoralen hos de anställda (Mossberg, 2006).  
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I en väl utformad strategi där storytelling tillämpas kan ett företag med hjälp av en berättelse: 

 

 Lösa konflikter och hjälpa till vid svåra beslut 

 Utveckla företagets vision 

 Öppna upp möjligheter för dialoger 

 Förändra något inom företaget 

 Bygga förtroende 

 Skapa lojalitet och stimulera stolthet 

 Hjälpa ett företag att positionera sig på marknaden 

 Uttrycka företagets känslor och påverka individer emotionellt 

 Kommunicera ett komplext budskap på ett sätt som är enkelt för  

mottagaren att ta till sig.   

 

Inom storytelling är historierna som berättas inte alltid sanna. Det viktigaste är i stället att de 

fängslar åhöraren. När man gestaltar en restaurangkedja till exempel, kan det vara bra att utgå 

från ett tema som blir en röd tråd genom berättelsen. Det kan vara allt ifrån ett årtionde, ett land 

eller en färg. Historien som man vill förmedla byggs upp från fyra element, vilka är: budskapet, 

konflikten, rollfördelningen och handlingen (Mossberg, 2006). 

 

I både Tippen och Grön Flagg är budskapet att vi måste ta hand om miljön genom att bland annat 

källsortera och tänka hållbart. Konflikten uppstår i att alla inte har ett hållbarhetstänk och att 

miljön försämras drastiskt. Rollfördelningen kommer i de olika karaktärerna. I Tippen var det 

Lasse och Morgan som var huvudpersoner, medans Kenneth och Eva var biroller. I Grön Flaggs 

Mofflor & Människor utgår berättelsen från Mofflornas liv, men människorna, eller eleverna som 

det är i detta fall, tar den aktiva rollen att bil huvudroller i kampen om hållbarhet och förbättrad 

miljö. Handlingen i Tippens fall är styrd av ett manus, medan eleverna i Mofflor och Människor 

själva påverkar handlingen och blir på så vis medproducenter i sin egen lärande upplevelse 

(Mossberg, 2006).  

 

Till berättelsen kan man koppla en produkt, eller en souvenir som gästen kan ta med sig hem och 

minnas tillbaks på upplevelsen med. Souveniren kan även användas som ett hjälpmedel för 
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gästen att återberätta sin upplevelse och därmed sprida företagets varumärke och budskap vidare 

(Mossberg, 2006). I Tv-programmet Tippens fall kom den orangea kepsen att spela en viktig roll 

som en souvenir som markerade ett ställningstagande och samtidigt skapade en tillhörighet bland 

andra jämlika. Kepsen, uppbackad av Tippens varumärke signalerade stolthet och engagemang. I 

Grön Flaggs ”Mofflor & Människor” skapar eleverna sin egen memorabilia som de även kan 

använda som informationsmaterial när de skall återberätta vad de lärt sig om konsumtion.  

5.4.2 Implementering av The Experience Realm 

I Pine och Gilmores The Experience Realm (1999), som jag gått igenom tidigare i kapitlet 

förförståelse, beskrivs de olika delarna en producerad upplevelse kan bestå av. I Storylinen 

Mofflor & Människor tar eleverna del av Mofflornas liv i skogen. Genom de praktiska delarna i 

konstruktionsarbetet tillåts eleverna leva sig in i Mofflornas värld och på så vis ta del av både en 

eskapistisk och estetisk upplevelse. I och med att de uppmuntras att skapa delar av historien 

själva blir de både medproducenter och betraktare, eller åhörare som tar del av en berättelse 

(Mossberg, 2006). Därmed har även Storylinen en del underhållning i sitt innehåll. Projektet går 

som sagt ut på att lära eleverna att tänka hållbart och därför är huvudmomentet i denna 

verksamhet undervisning. På så sätt tillkommer även lärande som den fjärde och sista delen i The 

Experience Realm.   

 

I och med att eleverna hela tiden är aktiva, dels genom praktisk inlärning, men även genom att 

själva söka efter information och genom att utveckla historien, så skulle denna typ av 

undervisning klassificeras som högaktiv på Pine och Gilmores skala över deltagande (1999). I 

Tippen ingår även de fyra olika typerna av upplevelser, men för de flesta TV-tittare som såg 

programmet var upplevelsen mer passiv än aktiv.  

 

I och med att Tippen var ett TV-program där de största delarna av upplevelsen bestod av 

eskapism, underhållning och estetik skulle den enligt figur 2 beskrivas som en absorberande 

upplevelse, medans deltagarnas upplevelse i Mofflor & Människor går mer mot immersion än 

absorption (Pine & Gilmore, 1999). 
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För att nå the Sweet Spot i The Experience Realm bör alla fyra delar (underhållning, lärande, 

eskapism och estetik) finnas med i utbildningsmaterialet som värdskapsstrategin består av.  

Dessutom bör de vara av absorberande och immersionella slag, kombinerat med ett både passivt 

och aktivt deltagande. Detta kan tyckas vara ett omöjligt uppdrag, men det behöver nödvändigtvis 

inte vara the Sweet Spot som är målet för denna typ av upplevelseproduktion, utan snarare en 

kombination av de olika delarna som passar bäst för den blivande undervisningsformen. Jag 

kommer i en senare del av diskussionen förklara ytterligare hur the Experience Realm (figur 2.) 

kan kopplas till undervisningen.   

6. Diskussion 

Detta arbete började som en idé om att analysera hur det svenska värdskapet uppfattas av de 

besökare som kommer till Sverige. Allt eftersom jag började fördjupa mig i ämnet värdskap 

märkte jag att det helt saknades kvantitativ forskning som beskriver i detalj hur värdskapet står 

sig mot våra konkureranden länders värdskap. Det närmsta jag kunde komma en sådan 

undersökning var Simon Anholts Nation Brand Index (Anholt-GfK Roper NBISM, 2009). Det 

fanns dock en viktig svaghet i denna undersökning och det är att de resultat som framställts är 

helt baserade på människors uppfattning om andra länder. Personliga erfarenheter, som att till 

exempel ha besökt det land respondenten värderar har inte varit ett kriterium för att få delta i 

undersökningen. I stället är det den mediala bilden, eller den föreställda bilden av landet som fått 

utgöra bakgrund till de flesta respondenters svar i undersökningen.  Det vore ignorant att helt 

förlita sig på en sådan undersökning, men den är däremot ett bra riktmärke att utgå ifrån i 

strategiskt marknadsföringsarbete.  

 

I samband med detta granskade jag Strategi 2020 och insåg då hur mycket resurser som läggs på 

att utveckla exportmogna svenska destinationer. I samband med detta fann jag inga strategiska 

satsningar på att utveckla det svenska värdskapet, vilket jag anser vara en viktig beståndsdel i 

turistindustrin och något som mycket väl kan vara nyckeln till att Svensk Turism når de utsatta 

målen för år 2020 (Strategi2020).  

 

I detta skede av mitt forskningsarbete kände jag att jag ville ta min grundidé om att undersöka hur 

Sverige som destination uppfattas lite längre. Jag funderade på hur man med hjälp av 
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upplevelseproduktion kan skapa förutsättningar för barn att bli goda värdskapsutövare och 

därmed utveckla Sverige som destination. 

 

Med en viss grundkunskap om Grön Flagg (HSR.se) och med egenupplevda erfarenheter av 

Tippen fick jag idén att man kan arbeta på samma sätt med värdskap som man gjort inom 

miljöpedagogiken. Genom att få barn att vid en tidig ålder förstå hur viktigt det är att tänka på 

miljön och att göra gott, så kan de och deras vänner gynnas av denna omtanke. På likande sätt 

skulle man då med arbetsmetoderna från Grön Flagg och Tippen kunna utforma ett 

upplevelsebaserat läroprogram där målet var att få barnen vid en tidig ålder förstå vikten av att 

vara en god värd. Resultatet av detta strategiska arbete skulle på sikt kunna göra Sverige till ett 

välbesökt land. Detta tack vare den trevliga befolkningen som värnar om varandra, sin miljö, sin 

kultur och de besökare som vill komma för att njuta av allt Sverige har att erbjuda.  

 

I denna diskussionsdel kan läsaren ta del av det sammanställda resultatet som ger en viss inblick i 

hur ett sådant värdskapsprogram skulle kunna se ut, om än sett ur ett väldigt brett och småskaligt 

perspektiv. Jag vill härmed så ett litet frö i läsarens huvud om hur man med några enkla medel 

kan använda sig av upplevelseproduktion och miljöpedagogik för att ta fram ett eget material för 

att arbeta med värdskap.  

 

6.1  Forum 

Till att börja med bör det strategiska arbetet med att få barn att bli goda värdskapsutövare ta plats 

i en miljö där de kan känna sig trygga och där de känner tillhörighet till en social grupp av 

människor. I enlighet med Maslows behovshierarki (1968) bör dessa behov vara tillgodosedda för 

att man skall kunna gå vidare till nästa nivå som är behovet av uppskattning och till sist behovet 

av självförverkligande. Likt arbetet med Grön Flagg (HSR.se, 2011) skulle detta projekt 

förslagsvis kunna ske i grundskolan och bli en del av den dagliga undervisningen.  

 

Anledningen till att arbetet bör ske i skolan är för att det är där, förutom i hemmet där barnen har 

störst möjlighet att formas till att bli goda värdskapsutövare. Genom att bedriva projektet i skolan 

finns dessutom möjligheter för utvecklingsproducenterna att kunna nå ut till en bred massa samt 

att kunna kontrollera kvalitén på värdskapsarbetet.  
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Enligt skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) är skolans 

uppdrag att:  

 

”… överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att 

därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla 

de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i 

samhället behöver.” (Skolverket, 2011. Sidan 9.) 

 

Detta citat ur läroplanen visar på att skolans roll i samhället är att förbereda eleverna för den 

framtid som väntar. I detta sammanhang kan man toka det så att skolans uppgift är att förbereda 

och överföra de grundläggande värdena eleverna och samhället behöver som en konsekvens av 

den förväntade ökningen av turismen. Skolan skulle fungera som det forum där barnen lär sig om 

vikten av att vara en god värd. Detta skulle i sin tur utgöra en del av den gemensamma 

referensramen som ”alla i samhället behöver”. Detta är förstås sett ur ett mikroekonomiskt 

perspektiv. Vidare i läroplanen står det att: 

 

”Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet. 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla 

ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till 

nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran 

och utveckling.” (Skolverket, 2011. Sidan 9.) 

 

I detta sammanhang är det tydligt att några av skolans ledstjärnor är omsorg om individen, 

omtanke och generositet, som går att associera till filosofin bakom ett gott värdskap (Gunnarsson 

& Blohm, 2002). I samband med detta förklaras det att fostran egentligen handlar om att utveckla 

ett kulturarv, värden och traditioner, vilket ger direkta möjligheter att utveckla och därmed 

förbättra värdskapet, sett ur ett kulturellt perspektiv.  

 

I och med följande citat beskriver Skolverket vikten av att förbereda eleverna inför framtiden 

genom att vara medveten om ens roll i det globala sammanhanget. I detta globala sammanhang är 
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handel över gränserna likväl som en ökad turism uppenbara faktorer som kräver ett gott värdskap 

för att vara av intresse på den internationella marknaden.  

 

”Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i 

ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt 

förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser. Det 

internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den 

kulturella mångfalden inom landet.” (Skolverket, 2011. Sidan 9.) 

 

Skolans mål är att varje elev… 

 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings-och kulturliv, och 

• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. 

(Skolverket, 2011. Sidan 17.) 

 

Frågor som rör den egna framtiden och närsamhällets arbetsliv kan handla om olika 

arbetsmöjligheter, men även hur samhällets attityder kring turism och vikten av värdskap kan se 

ut. I och med att den ökande turismen medför fler arbetstillfällen blir det relevant för skolan att 

upplysa om möjligheterna att arbeta inom denna näring och därmed vikten av ett gott värdskap. 

Detta visar ytterligare en än gång att skolan skulle kunna vara det rätta forumet för ett strategiskt 

värdskapsarbete att ta plats i.  

 

6.2  Värdskapets grundläggande faktorer  

I det framtida projektet som framställs för att skapa förutsättningar för barn att bli goda värdar 

kommer det finnas olika delmål att nå. Vilka dessa kommer att vara är i dagsläget svårt att 

förutsäga i detta arbete, men för att få en idé om vad en god värd är och vad som förväntas av de 

elever som deltar i projektet kommer här en mindre utredning av just detta, baserat på några 

teorier framställda av fyra framstående författare inom värdskapslitteraturen.  
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I boken In Search of Hospitality, 2001, beskriver författarna Lashley & Morrison i ett exempel 

vilka personliga egenskaper en hotellägare som utövar värdskap bör ha. För att klassificeras som 

en god värd bör denne vara: 

 

 Entusiastisk 

 Sprudlande 

 Vänlig 

 Generös 

 Snäll 

 Anspråkslös/kamratlig 

 Utan knussel och tjorv 

 Opretentiös 

 Stolt över sin anläggning 

 Sakkunnig inom både historia och område 

(Lashley & Morrison, 2001) 

 

I ett värdskap ingår många olika delar. Gunnarsson beskriver dem som faktorer som får honom 

att känna sig välkommen vid till exempel ett restaurangbesök. Dessa faktorer är: 

 

 Information – att den finns och är lättillgänglig 

 Design – visar på omtanke och att någon lagt ner energi på det som skall visas upp 

 Renhet – handlar om allt från hygien till hur det ser ut 

 Säkerhet – man skall känna sig trygg och veta var till exempel nödutgångar finns 

 Individuellt bemötande – att bli sedd och uppmärksammad 

 Uppmärksamhet – att inte behöva vänta för länge på bemötandet och att se mina behov 

 Vänlighet – ett leende är otroligt smittsamt 

 Lyssnande – att värden förstår mitt behov 

 Hastighet – service 

 Priset – att inte bli skinnad  

(Gunnarsson & Blohm, 2002) 
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Båda författargrupperna har ett slående liknande förhållningssätt till värdskap men kompletterar 

varandra på några punkter. Jag har i tabellen nedan slagit ihop dessa kriterier/faktorer för att 

sammanställa några av de ledord författarna anser vara nyckeln till ett gott värdskap. Denna tabell 

har endast fungerat som ett riktmärke för min forskning och bör granskas noga, och möjligtvis 

även modifieras innan den används som grund i en omfattande satsning på att förbättra det 

svenska värdskapet.  

 

Figur 13. En god värds budord (Egen modell).  

 

En god värd skall vara: Definition: 

Entusiastisk Att ge energi i stället för att ta energi, vara aktiv 

Vänlig  Att vara öppen för nya människor och kulturer 

Generös Vara generös med både information och tid 

Snäll  Att vilja väl i flera led 

Utan knussel och tjorv Att vara tillmötesgående och hjälpsam 

Effektiv  Att inte låta gästen vänta. Att ha en plan/kalkyl  

Stolt Stolt över sin historia såväl som sitt jobb 

Välinformerad  Sakkunnig inom både historia och område 

Trygg  Att få gästen att känna sig säker och trygg 

Personlig Att ge gästen ett personligt bemötande 

Lyhörd Att förstå gästens behov   

Uppmärksam Att se gästens behov 

Opretentiös Att befinna sig på samma nivå som gästen 

Renlig Att vara hygienisk och att ha städade miljöer 

 

I denna sammanfattning har jag exkluderat Gunnarson och Bloms faktor ”Priset” av den 

anledningen att denna faktor är subjektiv för varje individ och kultur och är snarare en 

värderingsfråga än en fråga om ett värdskap är väl utövat eller inte. Med andra ord är priset 

troligtvis satt specifikt för en viss målgrupp och förväntningarna på produkten eller tjänsten 

kommer därmed att vara berättigade priset. ”Design” har också tagits bort från listan eftersom 
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detta även är subjektivt. En god värd bör ha en åtanke bakom den rumsliga gestaltningen där 

värdskapet tar plats, dock är detta oftast ett uppdrag för en arkitekt eller designer. Jag ersatte 

hastighet med effektiv och har även exkluderat ”Anspråkslös/kamratlig” och ”Sprudlande” då 

jag funnit substitut för dessa verb i andra sammanhang som jag redan belyst.  

 

Dessa sammanslagna punkter skulle kunna fungera som ledord eller vara en slags målformulering 

som utformandet av värdskapsstrategin skulle kunna handla om. Dessa ord skulle kunna fungera 

som kriterier som barnen bör känna till och uppfylla för att anses vara goda värdar. En annan 

viktig del i utformandet av denna strategi är att implementera de olika delarna som Grön Flagg 

använder som ledord, det vill säga: demokrati, lyhördhet och en strävan till att stimulera till ett 

aktivt agerande. För att lyckas med detta har jag tagit fram ett pedagogiskt verktyg som jag kallar 

The Symbol of Hospitality, som är en trestegsmodell där värdskapet exemplifieras och realiseras 

i fysisk form genom gestaltning. I detta fall symboliseras värdskapet av en ananas i tre olika 

kulörer, eller valörer om man så vill.   

 

6.3  The Symbol of Hospitality 

I USA har ananasen blivit den officiella symbolen för värdskap. Det hela började under den 

amerikanska kolonialtiden då sjömän i New England satte segel mot de karibiska öarna för att 

införskaffa exotiska frukter, kryddor och rom. Enligt sägnen satte kaptenerna fast en ananas på 

grindstolpen till sitt hus då han kom hem från sina seglatser. Detta var ett sätt att visa att man 

kommit hem välbehållen från den långa resan och att man nu var redo att ta emot gäster som fick 

smaka på de exotiska läckerheterna och lyssna till historier från kaptenens äventyr till sjöss.  

 

Detta blev så småningom en tradition i seglarsällskap och allt eftersom kom ananasen att bli en 

symbol även för andra i samhället. Det blev allt vanligare att dekorera sina grindstolpar, 

reklamskyltar och sängstolpar med ananasen. Numera kan man skåda ananasen lite varstans i 

serviceindustrin där värdskap är en betydande faktor. Bland annat syns den ofta i samband med 

hotell och restaurang-logotyper (Hawthornetours.com, 2011). 
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Figur 14. Pineapple Pin, 2011. 

 

 

 

I figuren ovan har jag tagit fram ett exempel på en ananasbrosch i tre olika valörer. Var och en 

representerar en utbildningsnivå och skulle kunna vara en typ av kvalitetsmärkning inom 

värdskap. Tanken med broscherna är att de elever som genomgått ett värdskapsprogram via sin 

skola skall få ett bevis på att de uppnått en viss nivå av förståelse för värdskap. Den bronsfärgade 

ananasen representerar den lägsta utmärkelsen på skalan och ges till de elever som nått upp till de 

första kraven för att vara en god värd. Silverananasen representerar således den andra och mer 

utförligare utbildningsnivån och guldananasen den tredje och högsta nivån.  

 

Tanken med dessa broscher är att eleverna skall kunna visa upp för allmänheten att de är 

utbildade till goda värdar och därmed vara ambassadörer för den destination de representerar.  

Dessutom blir broschen en belöning, likt en hedersmedalj för någon som utfört goda gärningar. I 

och med att den finns i tre valörer stimuleras eleverna till att lära sig mer och att bli bättre på att 

utöva värdskap så att de till slut kan förtjäna den högsta valören. Detta kan liknas vid 

scoutrörelsens bevismärken (Svenska Scoutförbundet, 2011) och simskolornas simmärken 

(Svenska Simförbundet, 2011). 

 

Precis som den orangea kepsen som medlemmarna i Tippenklubben fick, kan dessa broscher 

fungera som både memorabilia och varumärke. Ananasen kan komma att bli den symbol som de 



 

67 
 

flesta i framtiden kommer att associera med en strävan efter ett gott värdskap som elever över 

hela Sverige proklamerat för.   

 

Till historien om ananasen som värdskapssymbol kan man arbeta mer med storytelling 

(Mossberg, 2006) och även inkludera olika varumärkesstrategier för att bygga upp kännedomen 

kring projektet och på så sätt lättare bli erkänd som rörelse och för att få fler att vilja ansluta sig 

till rörelsen.  

 

6.4 Ett exempel på ett användningsområde för The Symbol of Hospitality 

Ett sätt att få elever i åldern 6-12 att bli goda värdskapsutövare kan vara genom att i 

utformningen av ett belöningsprogram utgå från ledorden i ”En god värds budord” som går att 

läsa mer om i avsnittet 6.2 ”Värdskapets grundläggande faktorer”. I ett belöningsprogram strävar 

eleverna efter att själva klättra på utbildningstrappan genom att klara av vissa uppgifter eller 

genom att nå specifika mål. I ”The Symbol of Hospitality” finns som tidigare nämnt tre olika 

ananasbroscher, som var och en skulle kunna representera tre olika utbildningsnivåer inom 

värdskap. Den första nivån representeras av en ananas i brons och efter den nivån följer en ananas 

i silver och slutligen en i guld. För att få förtjäna att bära dessa broscher måste eleven klara av 

vissa mål. Dessa är baserade på ledorden från ”En god värds budord” (se figur 13.). 

 

Till en början, innan det verkliga arbetet sätter igång, är det viktigt att alla elever i klassen är väl 

medvetna om innebörden av projektet. För det första måste alla elever vara väl bekanta med vad 

det innebär att vara en god värd. Precis som i arbetet med Grön Flagg kan det vara lämpligt av 

pedagogen (eller klassföreståndaren) att göra olika värderingsövningar med eleverna, så att de får 

möjligheten att på ett personligt sätt reflektera över vad ett gott bemötande egentligen handlar om 

och vad det krävs av en värd i ett visst sammanhang för att denne skall anses uppnå elevernas 

egna kriterier för en god värd.  Med denna metod får eleverna chans att analysera vad de redan 

vet om värdskap och sedan utveckla den kunskapen tillsammans med andra.  

 

Som jag nämnt tidigare är det viktigt att det pedagogiska arbetet följer de fyra ledorden 

(underifrånperspektiv, delaktighet, öppenhet och handling) som Grön Flagg använder sig av 

(HSR.se. 2011). Genom ett underifrånperspektiv skall initiativet att bli goda värdar inte komma 
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från en högre politisk instans eller kommersiell verksamhet, utan från eleverna själva. För att 

inspirera dem till att ta ett sådant initiativ kan man med hjälp av en Storyline (HSR.se. 2011) 

utforma ett grundläggande utbildningsmaterial som skapar en debatt och förförståelse för 

problematiken med ett dåligt eller otillräckligt värdskap.  Dessutom kan en väl utvecklad 

Storyline fungera som en röd tråd genom hela arbetet och därmed vara en slags vägvisare under 

arbetsprocessen.  

 

Den demokratiska processen skall genomsyra utvecklingen av värdskapsarbetet. Det är viktigt att 

alla som vill får en chans att bidra på sitt sätt. De beslut som tas skall ske under demokratiska 

former. Det är viktigt att den värdskapsundervisning som sker i klassrummet är transparent så att 

alla som vill kan ta del av arbetet. Arbetet skall inspirera klasskamraterna såväl som andra på 

skolan och även utomstående att bli goda värdar. Alla ansträngningar som görs för att förbättra 

värdskapet skall synas utåt och kännas inåt. Det skall alltså kännas rätt i hjärtat vid varje beslut 

som tas. I och med att elevernas beteende påverkas mycket av dem i deras direkta närhet och 

sociala umgängeskrets är det viktigt att de får ett kollektivt positivt intryck till värdskap från sin 

omgivning (Ajzen, 1991).   

 

Alla aktiviteter i värdskapsutbildningen skall vara resultatorienterade och leda till någon typ av 

handling . Därför är det viktigt att teorin varvas med en mer praktisk undervisningsform. I detta 

fall kan det vara lämpligt att göra studiebesök och tillämpa den tidigare beskrivna 

utomhuspedagogiken (HSR.se, 2011). Dessutom kan eleverna uppmuntras att utföra olika 

värdskapsinriktade samhällstjänster så att de kan få en djupare förståelse om vad det kan innebära 

att stå till tjänst och hjälpa någon.  

 

Med utgångspunkt i Ajzens modell ”Theory of Planned Behavior” (1991)  (figur 12.) är det 

viktigt att eleverna känner att de är medvetna om att de kan påverka sitt beteende till en stor del 

och det är därför viktigt för dem att veta vilken betydelse deras beteende kan ha på turismen i 

Sverige. Den upplevda kontrollen över beteendet kan förstärkas genom att arbeta mycket med 

information om turismens betydelse för Svensk ekonomi. Detta måste givetvis göras på en sådan 

nivå att eleverna i åldrarna 6-12 år förstår sig på den. Även då kan det vara bra att utveckla en 

Storyline, eftersom informationen blir lättare att ta till sig om den flätas in i en berättelse.   
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Det är viktigt att komma ihåg att en enda klass inte bär ansvaret för att lyfta hela destinationens 

status.  I stället handlar det mer om att medvetandegöra för eleverna att alla kan bidra på något 

sätt. och att värdskap är bra för nationen i sig, men att eleverna hela tiden skall utgå ifrån sig 

själva och de resurser de har. Även om det är en liten ansträngning är det bättre än ingen alls.  

 

6.4.1 Information, ett viktigt första steg i värdskapsprocessen 

Enligt ”En god värds budord” är ett av kriterierna för en god värd att denne skall vara 

välinformerad. I detta fall innebär det att eleverna skall känna till vad deras stad, eller hemort har 

att erbjuda i form av attraktioner och sevärdheter, kultur och historia. Även i detta sammanhang 

skall mängden information om utbudet anpassas till elevernas ålder.  Anledningen till att det är 

viktigt för eleverna att känna till så mycket som möjligt om sin egen hemort är för att de skall 

veta vad turisterna är intresserade av och därmed lära känna sin målgrupp bättre. På så vis kan 

man erbjuda dem hjälp på ett effektivt sätt, utan knussel och tjorv. Att lära sig mer om platsen 

man vistas på är även ett sätt att utveckla en stolthet till det man har att erbjuda andra. Detta är ett 

utmärkt tillfälle att tillämpa utomhuspedagogik och att göra studiebesök.  

 

6.4.2 De olika stegen i The Symbol of Hospitality 

Den första ananasbroschen i brons representerar det första steget i värdskapsutbildningen. Att 

förtjäna bronsananasen skulle kunna innebära att eleven förberett sig för att bli en god värd 

genom att anamma värdskapsfilosofin och att dedikera sig till detta projekt. I denna fas har 

eleven lärt sig vad dennes hemort har att erbjuda i form av turistattraktioner, kultur och historia. 

Dessutom har eleven gjort sig införstådd med vad det innebär att vara en god värd och vad man 

som turist kan förvänta sig av människorna på destinationen.  

 

Den andra ananasbroshen i silver har eleven förtjänat först då denne visat en djupare förståelse 

för vilka de besökare är som kommer till elevens hemort. Eleven vet till exempel var de olika 

länderna som besökarna kommer ifrån ligger geografiskt, vilket språk de talar där och vad de 

finner intressant med Sverige och hemorten. Detta har de lärt sig genom att söka upp och inleda 

ett kunskapsutbyte med en annan klass från antingen en skola i Sverige, eller kanske till och med 
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från ett annat land som representerar något av de länder vars invånare har ett statistiskt bevisat 

intresse av att besöka Sverige. Desto fler utbyten som sker mellan olika kulturer desto bättre. På 

så sätt får eleven bekanta sig med olika kulturer och framtida gäster på ett direkt och personligt 

sätt.  

 

För att få den tredje ananasen i guld har eleven har visat ett stort intresse för att ta emot besökare 

och känner väl till de metoder som får en gäst att känna sig välkommen. Eleven är säker i sig 

själv och sitt bemötande, har god lokalkännedom, är väl bekant med hemortens turistattraktioner, 

sevärdheter, kultur och historia. Eleven har även övergripande förståelse för ett relativt stort antal 

olika kulturer, specifika målgrupper och deras geografiska härkomst. På denna utbildningsnivå 

vore det även lämpligt om eleverna skapade möjligheten att besöka den utbytesklass de haft 

kontakt med under föregående utbildningsperiod. Detta för att skapa ytterligare en dimension till 

lärandet och erbjuda en djupare förståelse för hur man kan erbjuda ett gott värdskap genom 

möten med olika kulturer samt praktisk träning i att berätta om sin egen hemort.  

 

Dessa kriterier kan tyckas vara högt satta, men man får ha i åtanke att all kunskap är relativ till 

varje individ och att informationsmaterialet och inlärningsmetoderna bör anpassas specifikt till 

den åldersgrupp som deltar i projektet. 

  

6.4.3 Värdskapsarbetets arkitektur 

Genom storytelling och produktutveckling kan man ta fram ett material som hjälper till att bygga 

upp projektets image. Med Tippen så hade producenterna utvecklat en TV- programidé, tagit 

fram en grafisk profil, skapat mervärden till programmet och dess budskap i form av turnerande 

event och klubbverksamheten Tippenklubben. I Grön Flagg har man precis som med Tippen tagit 

fram en grafisk profil, men där upphör de tydligaste likheterna. Men till skillnad från Tippen så 

har man i Grön Flagg utvecklat en pedagogisk modell och ett inlärningsprogram som eleverna 

kan följa och utvecklas i under flera år.  

 

Den image som Grön Flagg fått består mest av den bild klassföreståndarna skapat i samarbete 

med Grön Flaggs projektledare, som sedan förmedlats direkt till skoleleverna och i vissa fall till 

offentligheten genom medier. Så även om målgruppen en gång varit densamma så har de 
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kommunicerat med dessa på två olika sätt. Tippen genom public service och Grön Flagg genom 

skolan. Även om båda metoderna visat sig vara framgångsrika ser jag Grön Flaggs arbetsmetoder 

som mer lämpade än Tippens. Men det finns dock några viktiga delar av Tippens projektmetodik 

som jag skulle vilja implementera i mitt arbete.  

 

Trots att Tippen var en kortsiktig satsning (två säsonger) var det ändå ett väldigt framgångsrikt 

programkoncept som skulle kunnat leda till någonting mer. Jag tänker då främst på 

Tippenklubben som avvecklades i samband med att programserien avslutades. Hade man tänkt 

mer långsiktigt hade Tippenklubben kunnat fortsätta att vara aktiv ett längre tag och i turnerande 

form, med Lasse och Morgan i spetsen, även nått ut till skolorna. Jag kan tänka mig att 

värdskapsarbetet skulle tas emot bättre av eleverna om det på ett liknande sätt fick draghjälp av 

någon eller några nationellt kända förebilder, som genom sina personligheter gör det lättare för 

eleverna att ta till sig det ibland komplicerade budkapet om vad det innebär att vara en god värd. 

Genom ett aktivt marknadsföringsarbete skulle man även kunna presentera dessa förebilder för 

den allmänna massan och därmed indirekt påverka elevernas subjektiva normer (Ajzen, 1991).  

 

I följande modell har jag utgått från Ajzens modell ”The Theory of Planned Behavior” (1991) 

och kombinerat de ytterligare faktorer från Grön Flagg och Tippen som jag anser ha stor relevans 

för projektets framgång: 

Figur 15. Miljöpedagogiken möter beteendevetenskapen (Egen modell 2011).  
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Inom fältet miljöpedagogik kan man finna några av de huvudsakliga metoderna som visat sig 

vara framgångsrika. Dessa har i sin tur parats ihop med de fälten i Ajzens teori (1991) som den 

enskilda individen utgår ifrån i sitt ställningstagande för ett visst beteende.  

Storyline och värderingsövningar går att applicera direkt på individens attityd till beteendet 

genom att påverka och locka fram de erfarenheter individen har av en viss situation där det 

framtida beteendet kommer in. Som exempel kan värderingsövningar hjälpa eleven att gå in på 

djupet i sina värderingar och lära sig förstå varför denne tycker si och så om värdskap. I en 

Storyline kan eleven påverka innehållet i utbildningen utefter sina egna tankar och idéer om 

värdskap och därmed visa eller ändra sin attityd till ett visst beteende.  

Storytelling och marknadsföring kan kopplas till de subjektiva normerna, vilket innebär att man 

med hjälp av en tydlig profil kan hjälpa både eleven och andra att förstå vad projektet går ut på. 

Genom att stärka projektets profil och status kan man därmed påverka den enskilda individens 

subjektiva normer och förhållande till projektet.  

Genom utomhuspedagogik och kulturutbyten kan eleven lära sig mer om vad det innebär att vara 

en god värd på ett praktiskt sätt, snarare än ett teoretiskt. Om eleven får möjlighet at träna på att 

vara en god värd förbättras dessutom elevens upplevda kontroll över sitt beteende och därmed 

blir det enklare att vara en god värd. Detta kan förstärkas ytterligare av att eleven kan få direkt 

respons av personer som kommer i direkt kontakt med dennes utövade värdskap och fungerar då 

som ett slags kognitivt beteende.  

För att bättre kunna styra eleverna mot ett önskat beteende kan man ta hjälp av förebilder som 

kan visa, eller lära ut, hur ett gott värdskap ser ut. Om dessa förebilder har en hög status och 

trovärdighet bland målgruppen så kan man i hög grad påverka individens subjektiva normer 

genom deras agerande.  

I och med att dessa förebilder kan förmedla och representera de önskade intentionerna med 

beteendet kanaliseras och förstärks deras budskap till eleverna vilket i sin tur förhoppningsvis 

leder till att eleverna tar efter och därmed utför det önskade beteendet.  
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6.5  Framgångsfaktorer för ett utvecklingsprojekt inom värdskap 

Om detta arbete tar plats i skolan kommer pedagogernas engagemang att vara avgörande för 

arbetets framgång. Det är därför viktigt att de är väl medvetna om projektets syfte och mål och 

vilken roll som pedagoger de bör ha i arbetet. Inom Grön Flagg är ett av kriterierna för att skolan 

skall bli accepterad som kandidat att alla på skolan är medvetna om projektet och att de har ett 

uttalat kollektivt intresse för arbetet. Även i detta projekt tror jag att man bör ha en så stabil grund 

som möjligt att stå på. Speciellt eftersom det är så lätt att göra som alla andra och därmed 

glömma av att vara en så god värd man kan så ofta man kan.  

 

I och med att arbetet med Grön Flagg och Tippen innehåller upplevelseproduktionsteorier som 

visat sig vara framgångsrika för de båda projekten, anser jag det vara relevant för även 

värdskapsarbetet att innehålla upplevelseproduktionsteorier. Dessa bör i sin tur vara utvecklade 

så att de korrelerar med Ajzens teori om de tre faktorerna som påverkar en individs beteende, det 

vill säga; attityderna till beteendet, de subjektiva normerna och den upplevda kontrollen över 

beteendet (Ajzen, 1991).  

 

Genom att aktivt medvetandegöra för eleverna hur viktigt det är för vår trivsel och till och med 

vår överlevnad att värna om miljön, har de fått ett unikt perspektiv på sin egen roll i samhället 

som ansvarstagande miljöambassadörer. I och med att turismen i framtiden kommer att ha en allt 

mer betydande roll för vår fortsatta välfärd är det därför viktigt att barnen har samma typ av 

förståelse för betydelsen av deras roll som en god värd, precis som de har till sin roll som 

miljöambassadör. Det är svårt att avgöra till vilken grad eleverna kan ta till sig det 

samhällsekonomiska perspektivet i detta projekt, men med en väl utvecklad strategi kan den 

ekonomiska faktorn få ta plats i undervisningen, om än på en väldigt låg nivå.  

 

Ett sådant här projekt kostar pengar att genomföra, så därför är det viktigt att den organisation 

som tar på sig att utveckla arbetsmetoden får tillräckligt med finansiellt stöd. Projektet bör ses 

som en investering och arbetet med att utveckla det svenska värdskapet skall vara resultatinriktat. 

I och med att detta är ett långsiktigt projekt vore det passande om den certifiering de blivande 

exportmogna destinationerna genomgår även innefattar denna typ av värdskapsarbete för att bli 
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godkända. På så vis kan man trygga framtidens serviceindustri som kommer att vara beroende av 

ett gott värdskap för att vara konkurrenskraftig.   

 

Sist men inte minst är det viktigt att så många som möjligt blir delaktiga i detta projekt. Det vill 

säga barnen skall kunna påverkas genom de subjektiva normerna. Detta kan göras genom att 

projektet görs nationellt och därmed får ett större erkännande. Det kan även åstadkommas genom 

att föräldrar och andra vuxna förebilder tar del av värdskapsideologerna och arbetar med dessa 

frågor med barnen även utanför skolan. Även andra barns attityd till värdskap är på ett sätt 

subjektiva normer som går att påverka. 

 

6.6  Fortsatt forskning  

Som tidigare nämnt vore det lämpligt att göra en kvantitativ undersökning om hur det svenska 

värdskapet uppfattas av de målgrupper som de svenska turistmarknadsföringsorganisationerna 

valt att fokuserat på. Detta skulle ge en mer realiserad bild av det svenska värdskapet än den som 

finns i dag och skulle dessutom ge mer validitet till ett detta attitydförändringsprogram. Då 

resultatet skulle vara mätbart, skulle man kunna se de ekonomiska fördelarna med att utbilda barn 

från 6-12 år om turismens relevans för samhällets fortlevnad och att värdskapet är en del av den 

ökande turismens framgångar.  

 

En annan intressant vinkel på detta arbete är att undersöka till vilken grad värdskap är en 

konkurrensfaktor i besökarens val av destination. Denna typ av undersökning skulle vara relativt 

enkel att applicera i den ovan nämnda kvantitativa undersökningen, som till exempel en av 

frågorna i en enkätundersökning.  

 

Trots att jag i detta arbete argumenterar för att värdskapsarbetet skulle ske i skolan, skulle det 

vara intressant att undersöka vilket forum som egentligen skulle vara bäst för denna typ av 

attitydförändringsstrategi. Det är möjligt att jag förbisett ett potentiellt forum som skulle kunna 

fungera lika bra, om inte bättre än i skolan.  

 

I enlighet med upplevelseproduktionens utveckling kommer vi enligt Pine och Gilmore (1999) i 

framtiden att i större utsträckning söka oss till transformationsupplevelser, som genom att vi tar 
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del av dem ändrar vårt beteende. I detta arbete vore det relevant att veta vilka de bidragande 

faktorerna är till att vi självmant väljer att ta del av transformationsupplevelser och om denna typ 

av upplevelse skulle vara intressant för den målgrupp som är relevant för detta arbete.    

 

Slutligen vill jag säga att min innersta önskan är att detta arbete skall tas emot som ett förarbete, 

eller en katalysator, som leder till en större nationell satsning som på sikt kommer att förbättra det 

svenska värdskapet. Det finns gott om ämnen för fortsatt forskning inom detta problemområde 

och jag hoppas att fler väljer att utveckla detta arbete genom ytterligare forskning, men även att 

arbetet får möjlighet att bli till ett reellt projekt inom en snar framtid.  
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Bilaga 1                 

  

Britta Svensson: Den sura tystnaden är en chock 

 

Svenskar klarar inte att vara artiga. 

 

Redan när jag byter plan i Chicago är det som att komma in i en annan värld. Plötsligt är folk 

artiga mot varandra. Alltså inte mot chefen, vännerna och sådana de känt sen födseln. Utan mot 

totala främlingar. Det är verkligen ett kulturskiljande sätt att förhålla sig till andra. Medan 

engelsmän är artiga på ett distanserat och ibland lite ironiskt sätt, är amerikaner bara rakt på in-

your-face supertrevliga. Det är inget vi svenskar fick lära oss på engelsklektionerna i skolan.  

Förtvivlat försöker man hänga med i svängarna. Det är "sorry" och "excuse me" bara man råkar 

korsa varandras färdriktning, utan att stöta ihop. Så fort man ens kan tänkas ha påverkat den 

andres bekvämlighet ska det bes om ursäkt. Jag blir så utmattad av detta att jag sätter mig tyst i 

ett hörn och försöker kolla hur de andra gör. 

 

Min slutsats är att amerikaner hela tiden bekräftar varandras existens. Att det är det som 

artigheten går ut på. Som svensk blir man så perplex därför att vi gör precis tvärtom. Vi tycker 

det är höjden av artighet att ignorera varandra. Jag säger inte att det ena är bättre än det andra. Jo, 

det gör jag förresten. Jag tror att det i längden skapar bättre och lyckligare människor om vi visar 

att vi ser varandra. Men själv tycker jag att det är så ansträngande att jag efter försök att vara 

amerikanskt artig regredierar till normalsvenskt komatillstånd. Man har liksom inte den rätta 

oljan i munlädret. Inte riktigt koll på till vem man ska säga "how are you doing this morning". 

Men när jag plötsligt en morgon får till den repliken till tjejen som lämnar ut handdukar vid 

poolen, förändras allting. Från att ha setts som en konstig utlänning som inte kan uppföra sig är 

jag plötsligt en i gänget. Jag tjuvlyssnar fascinerat när två män som aldrig tidigare träffats 

småpratar vid gasgrillarna på kvällen. Det är som ett slags dans. De har en hjärtlig ton som bara 

svenskar som umgåtts sen barnsben har till varandra. Och så poff, klipps den av när hamburgarna 

är klara. 



 

 
 

 

De äldre kvinnorna tycks moderligt omfamna en med hela sin själ när man stöter på dem vid 

hissen. Det varar bara någon minut. Sen slipper man dem. Varje talför främling i Sverige är ju ett 

plåster man aldrig blir av med. Under några veckor sitter jag, den socialt klumpiga svensken, och 

hör gamla, unga, tjocka och smala, fula och snygga personer av alla sorters ursprung och sexuell 

läggning säga samma artighetsfraser till varandra. Alla behandlar alla på samma sätt. Det är en 

gigantisk skillnad mot hur svenskar beter sig. När jag ser landsmän igen när jag går på planet från 

Chicago till Stockholm är det en chock att möta den sura tystnaden. Vi svenskar har inga ord för 

att visa att där står du, och här står jag, och nu hjälper vi varandra. Svenskar klarar inte att vara 

artiga. När jag kommer hem märker jag ändå att jag försöker. Jag ler glatt och säger något 

bekräftande när jag stöter på hatobjektet unga föräldrar som står i vägen med sina barnvagnar. 

Till min förvåning får jag leenden tillbaka. Ett sånt här tillstånd brukar vara några dagar. Jag 

räknar med att vara vanligt svenskt sur igen på måndag.  

 



 

 
 

Bilaga 2 

 

Hej!             

 

Vi är ett gäng mofflor som bor i en skog en bit bort. Ni kanske inte har sett oss på länge, eller till 

och med slutat tro på att vi finns, men nu sitter vi alltså här på mossiga stubbar och skriver detta 

brev till er. Anledningen till att vi skriver till er är att vi behöver er hjälp. Vi känner ju inte 

varandra så väl, men vi hoppas att ni ska kunna hjälpa oss i alla fall. Vi vet att vissa varelser som 

bor i skogen kan ha lite dåligt rykte hos människosläktet, men vi försäkrar er om att vi är ganska 

snälla. Tvärtom känner vi att vi börjar tvivla lite på människorna och detta gör oss faktiskt 

förvirrade. Människorna som besökt vår skog genom alla tider har alltid respekterat både naturen, 

oss och alla de djur som bor i skogen. Nu verkar det ha förändrats för det här har hänt: 

 

En kväll när vi steg upp efter en heldagsömn upplevde vi skymningen annorlunda jämfört med 

hur den brukar vara. I skogsdungen, där vi brukar samlas för nattens första måltid, sänker sig 

solen normalt sätt harmoniskt ner över björkarna. Denna kväll var det dock något som var 

annorlunda. Något stök som störde ordningen. Vi blev alla lite illa till mods och visste inte riktigt 

vad det var som var annorlunda förrän stormofflan Klibbslim såg att det var fullt av 

människoprylar slängda mitt i dungen.  

 

Jaha, tänkte vi allihop, vem ska nu städa upp här? Var ska vi göra av allting? Och varför ligger de 

här sakerna mitt i vår dunge? 

 

Några av oss mofflor blev lite sura och tyckte att det var dålig stil av människorna att bara dumpa 

sina grejor mitt vår matsal. Andra satt mest och slokade med sina öron, som vi mofflor gör när vi 

känner oss deppiga. Jag satt ensam gräset och funderade på hur vi skulle kunna lösa situationen 

på bästa sätt.  

 

Det är därför jag skriver till er. Jag vill att ni ska hjälpa mig att ta hand om sakerna. De passar 

inte in i skogsdungen och vi vet inte vad vi ska göra med dem. Kanske kan ni komma hit och 



 

 
 

göra någonting vettigt av alla saker? Jag vill att ni kommer till skogsdungen som ligger mitt i 

storskogen precis under himlen där den är som blåast. Där kommer ni att hitta en hel hög med 

saker som jag är alldeles säker på att ni kan göra något bra av.  

 

 

Med vänlig svanshållning och med hopp om gott samarbete.  

 

Marit Moffelkvist 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

 

Hej på er!            

 

Nu är det vi mofflor som skriver till er igen. Vi har upptäckt att ni plockar upp grejorna som hamnade i 

vår dunge. Det tycker vi är bra. Det var verkligen inte kul att tvingas kliva runt bland sakerna. En liten 

moffla skar sig t.o.m. på svansen på den där glasburken. Det tyckte vi var lite tråkigt. Mofflan som skar 

sig heter Lillsnudan, fast nu kallar alla henne Lillsnudan med hack i svansen. Hon fick ha bandage om 

halva svansen och såg väldigt rolig ut. Det tyckte vi andra i och för sig var kul och nu när hon inte längre 

har ont tycker hon själv att svansen har blivit riktigt tjusig. 

 

En annan sak som hänt är att blommorna runt högen med saker har börjat sloka med sina små 

blomsterhuvuden. Det är precis som att de har fått något dåligt att dricka. Deras annars så söta nektar 

smakar inte heller som den ska. Det har gjort att humlorna som suger deras nektar har blivit alldeles lulliga 

och ligger och drönar lite varstans. Ibland fnittrar de hysteriskt och vi vet inte riktigt vad som är på gång. 

Kanske ni har någon aning? Ibland är människor smarta har vi hört. 

 

Den där strumpan luktar förresten riktigt gott. Gottegrisen Hasselknopp är en moffla med smak för både 

svett och stank. Han låg en hel dag och bara snusade på strumpan. Problemet var att han glömde bort att 

både äta och dricka. Till slut blev läget så akut att han höll på att svimma av matbrist. Vi fick slita bort 

strumpan från hans nos och tvinga honom att äta lite daggmask för att komma till sans igen. 

 

Så skynda er att hämta resten av sakerna är ni snälla. De stör och förstör för oss på olika sätt. Vi tycker det 

är bättre om alla respekterar naturen, som vi försöker göra. Kanske kan vi människor och mofflor bli 

bättre kompisar om vi hjälps åt och lär av varandra? 

 

 

Med stolt och vänlig svansföring/ 

 

Marit Moffelkvist 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

 

Hej era svanslösingar,           

 

Det är skönt att högen med saker är borta. Den ställde till lite problem för oss. Ändå känner vi på 

något konstigt sätt att vi saknar den. Det är något visst med att ha lite grejor, eller hur? Vi tänkte 

att vi skulle fixa lite saker till dungen. Vi har ju inga pengar som ni människor, men vi har ju vår 

skog. I dungen finns det 20 träd. Vi tänkte att vi kunde använda dem till att bygga saker av. 

Träden behöver vi till andra saker också, men de räcker nog till lite allt möjligt. Det ordnar sig 

nog. Vi har gjort en lista på saker som vi behöver träden till och på saker som vi vill tillverka. 

 

Behov 

 

 Vi behöver sova i träden. Vi är 15 

mofflor och vi sover tre stycken i varje 

träd. 

 

 Vi får vår mat från träden. Ett träd ger 

oss frukostekollon. Ett annat träd ger oss 

krispiga lunchblad. Sen har vi till sist ett 

träd som ger oss seg och härlig kåda till 

middag. 

 

 Vi får någonting som heter syre från 

träden. Det där har vi ingen aning om 

hur det funkar, men det kan ni säkert ta 

reda på.  

 

 Det verkar i alla fall vara viktigt med 

syre så det kanske vi behöver fem träd 

till. 

 

 

 Sen har vi en honungsfabrik i ett träd. 

Några bin jobbar stenhårt i fabriken så 

att vi mofflor ska kunna få lite godis till 

lördagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Begär 

 

 Vi vill ha ett härligt träbord som vi kan 

sitta på och dingla med benen. Det 

kanske skulle räcka med ett träd för att 

tillverka det. 

 

 Vi vill ha en kajak så att vi kan åka ut på 

floden här intill och fiska. Det räcker väl 

också med ett träd. 

 

 Vi vill ha en äventyrsbana gjord av 

stockar med linbana och klättervägg. Det 

kanske räcker med tre träd för att bygga 

den. 

 

 

 

 Vi vill ha en bekväm bänk där vi kan 

sitta och kramas under varma sommar-

kvällar. Det går väl åt ett ynkligt träd för 

att bygga den. 

 

 Vi vill också ha en flotte så att vi kan 

ligga på rygg och sola magen när vi är 

på floden. Ett träd. 

 

 Vi vill ha ett utkikstorn så att vi kan 

spana efter barn som är på väg till oss 

för att hälsa på. Två träd. 

 

 

Vi är inte så bra på att räkna, men antar att ni är det. Så vad tror ni? Kan vi få allt vi vill ha och 

ändå behålla de träden vi behöver för att överleva? 

 

Skicka gärna svar så vi vet när vi kan börja bygga. Med vänlig svans/ Marit Moffelkvist. 



 

 
 

Bilaga 5    Omvärldsanalys 

 

För mig var det viktigt att det arbete jag skulle ägna mycket tid och engagemang åt att färdigställa 

skulle gagna turistnäringen. För att få en bättre överblick av intresset för mitt kommande arbete 

kontaktade jag olika nyckelpersoner inom svensk besöksnäring för att ta del av deras åsikter om 

idén att arbeta med att utveckla värdskapet i en tidig ålder. Huvudfrågan jag ställde till samtliga 

respondenter löd:  

 

”Tror du att det är viktigt att lära svenska barn vikten av värdskap, till förmån för utvecklingen av 

svensk turism, sett ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv?” 

 

Jag hade även tre bonusfrågor som respondenterna fick svara på i mån av tid och intresse.  

Dessa var: 

 

 Vad anser du om det svenska värdskapet idag?  

 Är det något du skulle vilja förändra med svensk service/värdskap 

 Vad anser dem i ditt sociala nätverk om det svenska värdskapet?? 

 

Följande text är utdrag ur de svar jag fick på ovanstående frågor: 

  

Jag tycker att det är viktig att svenska barn lär sig detta. Svenska barn har inte lärt sig – såsom 

vissa barn i andra länder – att åtminstone säga ‘hej’ till en vuxen människa. Jag kommer ihåg att 

ett holländskt par som besökte Sverige genom en campingrundresa berättade att de tyckte att det 

var så synd att de unga tjejerna i receptionen inte ens hejade och inte tackade efter att de hade 

betalt för sin vistelse. De tyckte också att det var konstig att de inte fick höra ‘ önskar er en 

trevlig resa’. 

  



 

 
 

Det tar inte mycket tid att vara pålitlig – dock är mycket viktig: folk sprider sina bra, dock också 

sina dåliga semestererfarenheter mund - till – mund till många andra. Om Sverige vill utveckla 

ett värdskap ska ni börja lära era svenska barn att bete sig pålitligt. 

  

Anne Tusveld, Travel Trade manager The Netherlands, VisitSweden 

 

 

Ja, det är alltid viktigt att utveckla värdskap, absolut. Man kan börja med service så kommer 

värdskapet efter hand. Jag tror att de som ger ett bra värdskap har varit med om bra värdskap. 

  

Italienaren kommer från ett land där turism funnits i hundratals år och där inhemsk turism 

(turism som bekant innefattar en rad olika delar och inlemmar även t.ex. affärsresande) funnits i 

tusentals år. Dessutom spelar samhällets system en stor roll. När jag var liten i Sverige var det 

fult med hemhjälp, nu är det ok. I Italien har det alltid varit ok. D.v.s. service, obetald eller 

betald, är fortfarande ny i Sverige.  

  

Italienare tycker ofta servicen är jättebra och maten god. Men då ska man veta att 

förväntningarna inte är höga på vare sig mat eller service – man vet att det inte handlar om ett 

land som lever på turism- svenskar uppfattas som trevliga. 

 

Jag tror att den biten som kallas värdskap är ganska svår att särskilja från service för ett otränat 

öga och en vanlig turist. Jag kan ge massa dåliga exempel på vad jag anser varit dåligt värdskap 

som kommit till min kännedom men jag har faktiskt långt fler positiva exempel på detsamma.  

  

Generellt kan man säga att vad som är svårt i turistbranschen med vissa svenska leverantörer är 

den nästan slaviska respekt för semesterperioder (jul, midsommar, påsk etc.), d.v.s. när klockan 

är 16.00 stängs datorn av, eller efter en viss tid under vissa dagar finns det ingen att vända sig 

till. Detta gör det svårt för reseledet att arbeta och drabbar ibland även konsumenterna direkt. 

Det är inte säkert att det finns några alternativ heller. Vi får inte glömma att även andra 

befolkningar har semestrar och att de förhoppningsvis valt att åka till Sverige – då vill det till att 

ngn är på plats. – Värdskap med andra ord! 



 

 
 

 Hur du ska få det till 6-12-åringar har jag ingen kunskap om, jag har en 6-åring och mitt enda 

recept är att leva som jag lär… 

   

Johan Cavallini, Country Manager, Visit Sweden, Italien 

 

 

Roligt att du valt att titta på Värdskapet! 

Jätteviktigt att börja med barnen, hur vi vuxna behandlar dem t ex! Lycka till fortsatt! 

 

Anne Adsten, Turistutvecklare, Jämtland Härjedalen Turism (JHT) 

 

 

Vi har tyvärr ingen bra sammanställning på regional nivå heller på det du efterfrågar, utan 

jobbar mer 'på känn'. Men som sagt, ett bra bevis på att området behöver undersökas närmare. 

Lycka till i alla fall med uppsatsen! 

 

Annika Sandström, Projektledare, Västerbottens Turism 

 

Intressant och välkommet ämnesval! Bistår dig gärna. Återkom med de frågeställningar du har 

alternativt mötestid. 

 

 

Lotta Nibell-Keating, Affärsutvecklingsansvarig, Västsvenska Turistrådet 

 

 

Tack för trevligt mail. Verkligen en god idé att jobba med värdskap i yngre åldrar 

Önskar dig lycka till! 

 

Susanne H. Fredriksson, Chef för besöksnäring och turism i Östergötland 

 

 



 

 
 

Vi har inget sådant material men ett tips kan vara att kontakta Linnéuniversitetet där de har en 

turismutbildning som ska vara väldigt bra. Kanske kan du få lite tips därifrån. Övrig kommentar 

är att vi håller med, värdskapet är oerhört viktig och något som ofta anses luddigt. Vad innebär 

det att vara en god värd? Vi menar att det handlar om mer än trevlighet, det handlar om att bära 

ett varumärke och de värderingar som ryms i det. Att få en helhet för en destination och att alla 

som agerar där i är stolta över det och ger bra service i den andan.  

  

Så lycka till och din uppsats låter som något som vi gärna läser sedan.  

  

Josefin Nilsson, Affärsutvecklare, Destination Småland 

 

 

Hej, ledsen att inte vi kan bidra. Det visar bara på att din forskning behövs. 

  

Ann-Charlotte Jönsson, Press och PR chef, Stockholm Visitor’s Board 

 

 

 Tack för ditt mail. Mycket intressant vinkel att tänka värdskapsutbildning och barn. Som sagt de 

är vår framtid. Inom turismbranschen har det under de senaste tio åren jobbats en hel del i olika 

forum med värdskapsfrågor i form av utbildningar och föreläsningar. Men jag har aldrig hört att 

någon riktat dessa mot barn. Lycka till och hör gärna av dig igen om du behöver bollplank. 

  

Maria Owén, Värdskapet AB 

 

 

Har skickat din intressanta fråga vidare till Britta Persson på LU och Jessica Johansson på 

Akademi Båstad. Förhoppningsvis kan de hjälpa dig en bit på vägen. 

 

Caroline Lilja, Area Manager Sverige,  

 

 



 

 
 

Intressant område du har kommit på! 

Tyvärr så håller vi inte på speciellt mycket med värdskap, blir nog kanske så ju mer akademisk 

en utbildning är. Lycka till med arbetet i alla fall!!  

 

Helén Holmquist, Lecturer in business administration and tourism, Högskolan I Dalarna 

 

 

Intressant uppsatsarbete du håller på med! Jag förslår att du kontaktar Annika Göran Rodell 

som också håller på att skriver en C-uppsats om just värdskap. 

 

Tobias Nygren, Örebro universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 


