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FÖRORD 
 
Jag har alltid haft ett brinnande intresse av att möta människor från olika kulturer. Som 14-
åring fick jag deltidsanställning i souvenirbutiken vid Världsarvet Falu Koppargruva, det var 
så mycket mer än att bara sälja nyckelringar och rödfärg. Jag antog utmaningen att få varje 
gäst att le mot mig. Jag ville skapa goda förutsättningar för att gästen skulle få en bra 
upplevelse. Det är först nu, flera år senare som jag har förstått vad som var en av de viktigaste 
ingredienserna i mötet. Stolthet. Jag var stolt, över både mitt yrke, arbetsplats, kollegor och 
min insats. Jag önskar att all frontpersonal får känna samma stolthet, det är ni värda!  
 
Jag vill tacka alla informanter för att ni har delat med er av era erfarenheter och åsikter. Tack 
till min handledare Caroline Stenbacka Nordström för värdefulla råd och vägledning. Tack till 
min externa handledare Märit på Värdskapet AB. Tack till min sambo Peter, familjen och 
vänner för att ni har tillfört ny inspiration så att jag har känt mig motiverad under min 
studietid.  
 
Det är med stolthet och glädje jag har genomfört min utbildning i upplevelseproduktion och 
därmed denna magisteruppsats. Ja, det är tillåtet att uttrycka stolthet. 
 
 
 
Elin Lundberg 
Luleå november 2008 
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SAMMANFATTNING  
 
Syftet med denna magisteruppsats i upplevelseproduktion är att: studera huruvida och på 
vilket sätt, frontpersonal vid två svenska mäss- och konferensanläggningar, upplever att 
yrkesstolthet är en faktor som motiverar till att utöva värdskap. Med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt och en induktiv ansats har kvalitativa och semistrukturerade intervjuer 
genomförts. Totalt åtta informanter ingår i studien, fem av dessa är anställda vid Svenska 
Mässan i Göteborg, resterande tre vid Nolia i Piteå. Intervjuerna har transkriberats och 
analyserats. Litteraturstudier ligger till grund för den problemformulering som mynnar ut i 
syftet. Empiri och teori utgör grunden för analytisk resultatdiskussion och konklusioner.  
 
Studien visar att stolthet är en av flera avgörande faktorer för att utöva värdskap. Stolthet 
skapar inspiration. Inspiration behövs för att känna motivation. Frontpersonalen behöver 
motivation för att utöva ett gott värdskap. Värdskap ökar förutsättningarna för ett positivt 
bemötande mot gästen. Därmed är stolthet en faktor för framgångsrik upplevelseproduktion. 
Trots detta är det inte självklart att organisationerna har diskuterat och problematiserat 
stolthetens betydelse.  
 
Stolthetens förutsättningar och positiva effekter presenteras i uppsatsen. Förslag på fortsatt 
forskning och praktisk tillämpning redovisas. Företagsledare rekommenderas, att tillsammans 
med samtliga medarbetare, problematisera stolthet för att långsiktigt öka organisationens 
ekonomiska lönsamhet. Om Sverige skall lyckas uppnå visionen att bli världens mest 
gästvänliga land, måste vi inse innebörden av stolthet.  
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ABSTRACT 
 
The purpose of this master's degree essay is to study if and in what way the frontline staff at 
two different Swedish fairs and conferences, perceive pride of workmanship as a motivating 
factor to practice hospitality.  With an hermeneutic rule of conduct and an inductive approach, 
qualitative and semi structured interviews have been conducted. A total of eight individuals 
are included in the study.  Five of these are employees at “Svenska Mässan” in Gothenburg 
and three employees at “Nolia” in Piteå. The interviews have been transcribed and 
analyzed. Literary studies are the foundation for the formulation of the problems which results 
in the purpose of this essay. Empirics and theory constitute the analytical discussion results 
and conclusions. 
  

This study shows that pride is one of many motivating factors to practice hospitality.  Pride 
creates inspiration and inspiration is required for motivation. The frontline staff needs 
motivation to practice hospitality. Hospitality creates the presumption to a positive refutation 
towards the guest. Therefore, pride is a great factor for successful experience 
production. Inspite of this, corporations may not have discussed the meaning and importance 
of pride.  
  

The prerequisites of pride and it’s positive effects are presented in the essay. Suggestions, 
continued research, and practical procedures are also presented. Upper management in 
corporations are recommended, together with all staff, to discuss the impact in order to 
increase their organization's economic return in the long run. In order for the country of 
Sweden to succeed in the vision to create the picture of Sweden as the most friendly country 
in the world, we have to comprehend the meaning of pride. 
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1 Inledning  
 

 
I detta första kapitel ges en introduktion till upplevelseindustri, ämnet ”upplevelse” samt 
begreppen servicemöte och värdskap. Detta för att du som läsare ska få en överblick av dessa 
för uppsatsen grundläggande begrepp. Detta kapitel har även som syfte att redogöra för min 
förförståelse inom ämnesområdet. 
 

  

1.1 Upplevelseindustrin  
Människor i västvärlden har levt i ett jordbrukssamhälle. Med tiden utvecklades detta till ett 
industrisamhälle, som vidare utvidgades till ett servicesamhälle. I servicesamhället efterfrågar 
vi människor mervärden i form av upplevelse- och frihetsvärden, till skillnad från tidigare 
efterfrågan av trygghet och materiella behov (Echeverri & Edvardsson, 2002). Resultatet av 
detta innebär att en helt ny ekonomi har skapats, upplevelseekonomin (Pine & Gilmore, 
1999). Det är bara under de senaste tio åren som människorna befunnit sig i denna nya 
industri (Algotsson & Daal, 2007).  
 
En förklaring till upplevelseindustrins framväxt går att finna i Maslows behovshierarki. 
Människorna förflyttar sig upp i behovstrappan. De basala behoven av mat, värme och 
trygghet är tillfredsställda. Behoven av gemenskap, uppskattning och självförverkligande 
ökar, tre ”honnörsord” i ett upplevelsesamhälle. (Wahlström, 2002) Företag strävar idag efter 
att uppfylla sina kunders livsbehov istället för att bara sälja varor eller tjänster (Kotler, 1999).  
 
Mossberg (2003) förklarar att upplevelseindustrin har tillkommit på grund av att människor 
vill njuta och ha roligt. De emotionella värdena som nu är vikiga vid köp och konsumtion 
beror på att kunden vill engageras och tillfredställas (Mossberg, 2003). För att företag ska ha 
förmågan att konkurrera om kunderna, krävs allt mer att de erbjuder upplevelser (Shaw & 
Ivens, 2005). Det räcker inte med att befintliga företag fokuserar på kärnprodukten, kundens 
sinnen måste också stimuleras (Mossberg, 2003).  
 
Upplevelseindustrin definieras som ”Ett samlingsbegrepp för människor och företag med ett 
kreativt förhållningssätt som har till huvuduppgift att skapa och/eller leverera upplevelser i 
någon form” (KK-stiftelsen, 2003:9). KK-stiftelsen valde att benämna denna nya näring för 
industri, för att synliggöra den som en del av näringslivet (Algotsson & Daal, 2007).   
 
De 15 olika delområden som utgör upplevelseindustrin avser;  
Arkitektur Dator- och tv-spel Design 
Film Foto  Konst 
Litteratur Marknadskommunikation Media 
Mode Musik  Måltid 
Scenkonst Turism/besöksnäring Upplevelsebaserat lärande  
(Nielsén, 2006) 
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Utöver dessa 15 branscher avser upplevelseindustrin att berika övriga industrier, genom att 
inspirera och leverera ett mervärde (KK-stiftelsen, 2003).  
 
Enligt Mossberg (2003) är upplevelseindustrin en del av tjänstesamhället, av Pine och 
Gilmore (1999) benämnt som servicesamhället. Tjänsten produceras, levereras och 
konsumeras vid samma tillfälle. Den är immateriell och därför svår att värdera innan den 
köps. (Echeverri & Edvardsson, 2002) I likhet med en upplevelse, är en tjänst en process som 
alltid innebär en interaktion mellan en närvarande tjänsteleverantör och kund, direkt eller 
indirekt (Grönroos, 2002). På grund av att kunden är medproducent så är tjänsten svår att 
standardisera (Echeverri & Edvardsson, 2002). Det är kundens upplevelse av servicemötet 
som till stor del påverkar hennes uppfattning av tjänstens kvalitet (Edvardsson, 1997). 
Echeverri och Edvardsson (2002) framför Baetsons resonemang som bekräftar att tjänster 
innefattar värdeskapande delar, vilka alstrar mervärde. Pine och Gilmore (1999) menar att 
upplevelser är något mer än en tjänst. Upplevelseproduktion handlar om att skapa mervärde, 
att kunden får sina behov tillfredställda men även att få något utöver det som förväntas (Pine 
& Gilmore, 1999).  
 
 

1.2 Upplevelsebegreppet  
En upplevelse är en personlig företeelse som skapas och tar form inom individen. 
Upplevelsen är beroende av individens förväntningar och tidigare erfarenheter (Wahlström, 
2002). En upplevelse innehar mer emotionell nytta än funktionell nytta (Mossberg, 2003). När 
en person köper en upplevelse så betalar denne för att njuta av en rad iscensatta händelser, 
vilka företaget skapat för att engagera kunden. Upplevelser är en uppsättning minnesvärda 
händelser som skapas under en tidsperiod, tillsammans med en kund. Skillnaden mellan 
service och upplevelse, innebär att; vid köp av service behöver inte kunden vara engagerad i 
produktionstillfället. (Pine & Gilmore, 1999)  
 
En upplevelse innebär att kunden har olika grad av mental och fysik närvaro, beroende av 
kundens nivå av deltagande. Det finns olika sorters upplevelser och därmed olika grad av 
involvering. (Pine & Gilmore, 1999) En underhållningsupplevelse innebär att känna. En 
utbildningsupplevelse innebär att lära sig något. En estetikupplevelse betyder att bara vara, 
att befinna sig i upplevelsen och passivt ta in sinnesintryck. En eskapismupplevelse är 
däremot aktiv och gästen gör något.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1:  Upplevelsefälten 
Källa: Pine & Gilmore, 1999 (översättning enl. Mossberg, 2003:51) 

”Upplevelsen går in i kunden” 

”Kunden går in i upplevelsen” 

Passivt 
deltagande 

Aktivt 
deltagande 
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De flesta upplevelser medför en fysisk rumslig förflyttning. Många gånger lämnar kunden 
även det vardagliga för att skapa en utflykt till det tillfälliga. Människans flykt och 
kompensationsbehov är intressanta faktorer att beakta vid alla sorters upplevelser. (Mossberg, 
2003) På så sätt eftersträvas en extraordinär upplevelse. ”När upplevelsen uppfattas som 
extraordinär är individen fullständigt engagerad” (Mossberg, 2003:81). En extraordinär 
upplevelse uppnås genom att känna flow. Flow är ett tillstånd av fullständig lycka. Flow 
uppstår som ett resultat när utmaning och skicklighet maximeras och synkroniseras. Via flow 
skapas upplevelser av njutning, vilket sker i människans sinne. (Csikszentmihályi, 1996)  
 
Eftersom upplevelser skapas inom människan är det omöjligt att skapa en upplevelse för en 
annan person. Pine och Gilmore (1999) menar däremot att det går att iscensätta händelser 
och skapa förutsättningar för att gästen ska kunna få en upplevelse. För att en upplevelse 
ska vara bra, handlar det om hur den får gästen att må och på vilket sätt sinnena stimuleras 
(Shaw & Ivens, 2005). Gästens upplevda värde skapas i mötets process och uppstår som 
resultat av samspelet mellan producent och konsument (Edvardsson, 1996a). Upplevelsen 
produceras tillsammans med en gäst som är intellektuellt, känslomässigt, fysiskt eller 
spirituellt engagerad (Pine & Gilmore, 1999). Med grund i ovanstående resonemang ser jag 
att en upplevelse är utfallet av en process. 
 
Upplevelser är betydelsefulla eftersom de genererar intäkter och reducerar kostnader hos 
företag (Shaw & Ivens, 2005). Nielsén (2001) hänvisar till Söderlund som menar att goda 
upplevelser för kunden, medför bra möjligheter för ett företags långvariga relationer. Det är 
gästen som avgör om upplevelsen är positiv eller negativ, vilket är beroende av den 
kundupplevda kvaliteten (skillnad mellan förväntning och resultat) och den kundupplevda 
relationen (resultatet av mötet). Blomqvist, Dahl och Haeger (2004) illustrerar i deras modell 
att kundvärdet är resultatet av den totala kundupplevelsen. De menar att kundmötet är 
grundläggande för kundupplevelsen. Därmed ser jag att kundmötet är centralt i 
upplevelseproduktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 2. ”Kundmöte-kundupplevelse-kundvärde” 
Källa:  Blomqvist, Dahl, Haeger, 2004:41 
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1.3 Mötet mellan gäst och frontpersonal  
Ett ”/…/ möte tillhör en kategori av handlings- och interaktionsbegrepp som ’fogar samman’ 
individernas handlingar till en meningsfull enhet /…/” (Persson & Westrup, 2005:100)  
Interaktion är kontakten mellan flera parter som utför aktiviteter och samverkar, de interagerar 
(Gummesson, 2002). I en tjänst finns alltid någon form av interaktion mellan producent och 
konsument (Grönroos, 2000). Den utmärkande egenskapen för service är interaktion i relation 
mellan kund och leverantör, varvid processerna är själva kärnan. Interaktion är aktiviteterna 
som tillsammans bildar episoder, vilka i sin tur skapar sekvenser som bildar relationer. Det är 
relationerna som skapar företagets nätverk. (Gummesson, 2002)  
 
”/…/ kärnan i interaktion är kommunikation” (Echeverri & Edvardsson, 2002:64). När 
individer och grupper kommunicerar sitt handlande uppstår mötet. Ordet kommunikation 
kommer från latinets communica´tio som betyder ”ömsesidigt utbyte”, vilket kan ske både 
verbalt och icke-verbalt. (Nationalencyklopedin, 2008) Det finns även intentionell 
kommunikation vilken anknyts till miljön där mötet sker (Echeverri, 1999). I 
kommunikationen finns det möjlighet till dialog. Ordet dialog kommer från grekiskan och 
direkt översatt betyder det ’tänka tillsammans’ (Gummesson, 2002).  
 
Det finns möten som sker interaktivt och möten som utspelar sig ansikte mot ansikte. När det 
handlar om att förmedla komplicerad information menar Nyström och Wallén (2004) att inget 
kan ersätta det mänskliga mötet. Ett möte mellan människor innefattar mycket subtil 
information, såsom icke-verbal kommunikation, vilket inte går att formulera i en text eller via 
telefonsamtal. Informationen som parterna förmedlar innefattar tillit, engagemang och 
uppskattning, något som kan förmedla inspiration och entusiasm. (Nyström & Wallén, 2004) 
Det är kommunikationen mellan människor som är verktyget för att skapa goda relationer. 
(Ronthy-Östberg, 1998) En relation innebär att det finns en interaktion mellan flera parter 
samt att materiella och/eller immateriella delar utbyts emellan parterna. Relationer är 
administrativa, tekniska eller marknadsföringsmässiga aktiviteter. (Gummesson, 2002) 
Termen relation refererar till tvåsidig kommunikation. 
 
Interaktionen mellan kund och tjänsteleverantör benämner Gummesson (2002) som 
”servicemötet” . ”Servicemöten är möten mellan människor med olikheter i livssituation, 
krav, samhällsstatus, språk och andra kulturella och sociala drag” (Gummesson, 2002:94). 
Servicemötet är både målorienterad, sakrelaterat, fokuserat. Det ger ett avgränsat utrymme för 
konversation och har ett begränsat omfång. Rollfördelningen mellan kund och producent är 
tydligt definierat (Echeverri, 1999) Kärnan i servicemötet är att skapa förutsättningar så att 
kunden upplever kvalitet och uppskattning, för att vidare åstadkomma långsiktig lojalitet och 
kundtillfredsställelse (Echeverri, 1999; Echeverri & Edvardsson, 2002). I servicemötet är det 
samtalet och mötet mellan kund och producent som står i fokus (Echeverri, 1999; 
Gummesson, 2002). Servicemötet är ”/…/ hjärtat i tjänsten” (Echeverri, 1999:9). 
Benämningen servicemötet tydliggör betydelsen av båda parters interaktion, varvid processen 
är kärnan. Därmed är benämningen servicemöte, till skillnad från benämningen kundmöte 
(Blomquist et al., 2004), mer specifik och uttömmande.  
 
Ofta benämns servicemötet som ’sanningens ögonblick’, ett begrepp som myntades av 
Normann 1992. Det är i sanningens ögonblick som kvaliteten i serviceverksamheten skapas. 
(Normann, 1992) Echeverri och Edvardsson (2002) menar dock att sanningens ögonblick 
borde kompletteras med ”sanningens process” eftersom enskilda ögonblick skapar en kedja 
som blir till en helhet. När en kund är missnöjd är sanningens ögonblick extra dramatiskt 



     
  

5  

Figur 3:  Tjänstestödjande infrastruktur 
Källa: Gummesson, 2002:90 
 

(Gummesson, 2002). Edvardsson (1997) förstärker Gummessons resonemang och menar att 
kundens upplevelse av servicemötet till stor del är dennes uppfattning av tjänstens kvalitet.  
 
I servicemötet finns ett flertal interaktiva relationer vilket Gummesson (2002) illustrerar med 
modellen ”tjänstestödjande infrastruktur”. Han menar att i servicemötet finns det flera 
interaktioner. Interaktion sker dels mellan kunden och servicelandskapet, vilket innefattar 
produkter och fysisk miljö, exempelvis där varor exponeras. Mellan kund och servicesystem 
sker även ytterligare interaktion, till exempel med banksystem. Mellan kund och andra företag 
sker även interaktion. Slutligen sker en interaktion mellan frontpersonalen och kunden. 
(Gummesson, 2002) Det är på ”scenen” som kund och frontpersonal interagerar. I kulisserna 
interagerar stödpersonal och ledning. I gränssnittet mellan scen och kuliss möts frontpersonal 
och stödpersonal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Grönroos (2002) börjar skillnaden och benämningen mellan leverantörer, tjänsteföretag 
och deras kunder att raderas ut, istället ingår alla interna och externa parter i ett enda 
interaktivt företag. Den anställda som har direkt interaktion med gästen benämns vid de flesta 
tillfällen i litteraturen som ”frontpersonal” (t.ex. Arnett, Laverie, McLane, 2002; Grönroos, 
2002; Nguyen, 2006; Yoo, Shin & Yang, 2006).  
 
Mossberg (2003) benämner den fysiska miljö där tjänsten produceras, konsumeras och 
levereras som ”upplevelserummet”. Mossberg menar att vid upplevelser är omgivningen 
viktig. Bitner (1992) hävdar att den fysiska miljö där tjänsten produceras, tydligt påverkar 
både de anställda och gästernas känslor och trivsel. Därutöver påverkar den fysiska miljön 
även deras beteende mot varandra. I det fysiska upplevelserummet interagerar kunden, 
personalen och andra kunder med varandra (Mossberg, 2003).  
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För att kunden ska få en bra upplevelse som har ett högt kundvärde, menar Blomqvist med 
flera (2004) att både relation och kvalitet är avgörande. Bland andra Arnett med flera (2002) 
samt Yoo med flera (2006) menar att det är frontpersonalen som ska ge denna utmärkta 
service. Men det är både svårt och onödigt att marknadsföra utmärkt service innan 
frontpersonalen är redo att ge det. Därför väljer jag att inleda beskrivningen av vad som 
händer i kulisserna.  

1.3.1 I kulisserna 
Teatermetaforen ”i kulisserna” är hämtad från Pine och Gilmore (1999) och Grönroos (2002). 
I kulisserna återfinns stödpersonal och ledning. I likhet med medarbetarna är ledarna av lika 
stor betydelse för tjänsteleverantörens framgång. (Grönroos, 2002) Ledarskap är en avgörande 
komponent för servicekvaliteten (Yoo et al., 2006). För att utveckla och underhålla ett 
framgångsrikt företag är det av största vikt att se människan som den mest elementära 
resursen (Gummesson, 2002). 
 
Ledningen måste se sina medarbetare som interna kunder, därför är internmarknadsföring en 
lösning som positivt ökar sannolikheten att ge konstant bra service i en organisation (Yoo et 
al., 2006). Internmarknadsföring innefattar både attitydpåverkan och 
kommunikationsstyrning, att motivera medarbetare till god attityd samt 
flervägskommunikation. Alla interna satsningar som görs på medarbetarna måste inriktas på 
att bibehålla och förbättra de externa resultaten. Medarbetarna är företagets interna gäster, de 
ska behandlas med samma goda bemötande som man har för avsikt att bemöta de externa 
gästerna. (Grönroos, 2002) Intern marknadsföring syftar till att ta bättre hand om 
frontpersonalen samt därmed göra yrkena mer attraktiva. De anställda ska kunna känna att de 
arbetar inom en organisation där de får något tillbaka, i form av exempelvis; rimlig lön, 
möjlighet till förkovran, hälsosam omgivning, möjlighet att utnyttja färdigheter, information 
och stöd från arbetslag som uppmuntrar till kunskapsbyggande. (Echeverri & Edvardsson, 
2002) 
 
Om organisationen arbetar med internmarknadsföring kan omsättningen av personal minska, 
servicekvaliteten och kundernas nöjdhet öka samt även leda till att omstrukturering i 
organisationen upplevs som lindrigare (Arnett et al., 2002). Kundservice som en strategisk 
intern faktor har en positiv inverkan på företagets finansiella prestationer (Gursoy & Swanger, 

Figur 4: ”Interaktioner som påverkar 
kundens upplevelse”  
Källa: Mossberg, 2003:28 
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2007).  Det kan dock vara ett stort gap mellan vad företagsledningen tror händer i företaget 
och hur frontpersonal och kunder upplever samma fråga. Välinformerad frontpersonal är mest 
motiverad att ge god service. (Gummesson, 2002) Därmed är det av stor vikt att företaget har 
ett gemensamt språk samt en förmåga till unison överblick av relationerna. För att 
åstadkomma detta krävs god kommunikation. Det är ledningens ansvar att utveckla 
servicekulturen som stöder frontpersonalen. Detta kan ske genom policydokument, beteende, 
aktiviteter och belöningssystem. När ett företag tillämpar en servicekultur blir 
organisationsschemat upp och nervänt, med företagsledning i botten och kunderna i toppen. 
Det vill säga, motsatsen till den konventionella organisationsstrukturen. (Echeverri & 
Edvardsson, 2002)  

1.3.2 På scenen 
På scenen återfinns kund och frontpersonal (Grönroos, 2002). I servicemötet är kunderna och 
personalen väldigt beroende av varandra (Mossberg, 2003). Frontpersonalen har en central 
roll (Echeverri & Edvardsson, 2002) och är en av de viktigaste resurserna i den interaktiva 
marknadsföringen (Grönroos, 2000; Chow, Lo, Sha & Hong, 2006). 
 
Hur frontpersonalen väljer att agera är en kritisk och avgörande faktor för gästens upplevda 
värde, vilket beror på att service konsumeras vid samma tillfälle som det produceras (Kotler, 
1999; Namasivayam & Mattila, 2007). Frontpersonalens förmåga att utgå från gästens behov 
och förstå hur denne påverkas är avgörande för att relationen med gästen skall bli 
framgångsrik (Namasivayam & Mattila, 2007; Ottenbacher, 2007). Frontpersonalens 
improvisationsförmåga samt förmågan att växla mellan olika beteendekompetenser är av stor 
betydelse i mötet med gästen (Echeverri, 1999).  
 
Vid varje möte bedömer gästen frontpersonalens tjänsteutövande (Echeverri & Edvardsson, 
2002) Om gästen upplever mötet positivt och flera möten uppstår kan det skapas en relation 
mellan parterna (Grönroos, 2002).  
 
Att frontpersonalen förbättrar sin prestation behöver inte alltid betyda att gästens upplevda 
värde av kvalitet ökar. Servicemöten är komplexa eftersom de innefattar sociala interaktioner 
med oförutsägbarhet, mångtydlighet samt olikartade händelseförlopp. Att personalen 
tillämpar ett likartat beteende bör inte eftersträvas, eftersom det hämmar deras förmåga att 
lösa oförutsedda händelser. (Echeverri, 1999) Ett likartat beteende hos frontpersonalen kan 
dock upplevas olika av olika gäster, beroende på gästens sinnesstämning och förväntningar 
(Echeverri & Edvardsson, 2002). För att försäkra en god kvalitet i servicemöten krävs det att 
personalen vågar ta egna initiativ, att det är tillåtet att frångå förutbestämda regler och 
regelrätta vanor. ”Frontpersonal måste ges befogenheter, träning, resurser och motiveras (be 
empowered) till att upptäcka, ta egna initiativ och utnyttja sin egen förmåga /…/” (Echeverri, 
1999:17) Empowerment är ett tillstånd där medarbetarna känner att de har befogenheter att 
handla utifrån eget förstånd och omdöme. Om medarbetarna är empowered, upplever de sig 
ha ledningens förtroende. (Echeverri & Edvardsson, 2002) Söderlund (2000) menar att 
empowerment innebär att människor ges förmåga att frigöra kunskaper, erfarenheter och 
krafter av motivation. När personer upplever sig ha kunskaper att hantera en specifik situation 
känner de sig empowered och självsäkra (Franken, 2007). I servicemötet bör det därmed 
finnas förutsättningar att frontpersonalen kan och vill ge av sig själv.  
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1.4 Värdskap i upplevelseproduktion 
I denna uppsats är värdskap en utökning av servicebegreppet. Värdskap kan tillämpas för att 
öka förutsättningarna för ett lyckat servicemöte och som kan bidra till en minnesvärd 
upplevelse. Det är i mötet mellan värd och gäst som värdskap utövas, konsten att få gästen att 
känna sig välkommen (Värdskapet AB). I litteraturen menar författare ofta att mötet sker 
mellan en kund/konsument och frontpersonal. Gunnarsson och Blohm (2002) vill istället 
tillämpa termen ”gäst”, för att individen skall känna sig mer välkommen. Med utgångspunkt i 
Disneys val att benämna sina kunder som gäster, har även Pine och Gilmore (1999) beslutat 
sig för denna benämning. I denna uppsats tillämpas benämningarna konsument, kund, gäst 
och frontpersonal för att synliggöra de olika forskarnas och författarnas perspektiv och 
ställningstagande. Med grund i ovanstående resonemang om upplevelseproduktion föredrar 
jag dock benämningen gäst. I uppsatsens avslutande kapitel tillämpas benämningen gäst för 
att synliggöra ett värdskapsperspektiv i upplevelseekonomin. Därmed torde även kundmöte 
(Blomquist et al., 2004) istället benämnas som gästmöte.  
 
Merparten av forskare och författare tillämpar benämningen frontpersonal. Istället för att 
använda benämningen ”frontpersonal” föredrar Torkelson (2007) benämningen medarbetare 
eller värd, eftersom det bättre framhäver frontpersonalens positiva betydelse. Jag instämmer i 
Torkelsons resonemang, men för att vara konsekvent och tydlig kommer benämningen 
frontpersonal att användas i denna uppsats. Jag väljer termen frontpersonal för att 
synliggöra att studien avgränsas till de medarbetare i frontposition som har direkt interaktion 
med gästen.  
 
Till skillnad från värdskap är service något som gästen får snabbt och effektivt vid efterfrågan 
(Gunnarsson & Blohm, 2002). Värdskap fokuserar på utövandet vilket innefattar ”/…/ 
människor som värdar, företagets kulturer och på platsers förmåga att skapa en helhet” 
(Värdskapet AB). Värdskap kan liknas med ett ställningstagande, ett sätt att dela med sig av 
sig själv och därmed låta sin gäst känna sig välkommen. Frontpersonal kan välja att ge 
värdskap, eftersom det handlar om att se en annan människa. (Gunnarsson & Blohm, 2006) 
Värdskap handlar om att sätta sig in i gästens behov, företrädesvis förstå varför gästen önskar 
något. Värdskap kommer inifrån, vilket innebär att individen bör känna sig motiverad att 
utöva värdskap. Grunden till att ge ett gott värdskap kan liknas vid en boj, vari båtar förtöjs. 
Mötet med gästen är det som syns ovan vattenytan. Fundamentet under ytan är 
utgångspunkten i oss själva samt den interna organisationen. I detta fundament bör kraft och 
inspiration inhämtas för att motiveras att utöva gott värdskap. (Torkelson, 2007) Det är i 
kulisserna som iscensättandet av ett gott värdskap sker. Med grund i resonemanget ser jag att, 
i servicesamhället köper gästen en tjänst och tillhandahåller med största sannolikhet därmed 
service. I upplevelseekonomin köper gästen förutsättningar för en extraordinär upplevelse, 
därmed är förutsättningen att gästen möter ett gott värdskap. I en upplevelseekonomi torde 
därmed servicemöte istället benämnas värdskap, eftersom det inkluderar internt och externt 
värdskap, vilka samtliga är av betydelse för mötet med den slutgiltiga externa gästen.  
 
Inspiration är en ”andlig ingivelse som sätter en människa i stånd att tänka, tala eller handla 
på ett sätt som förefaller vida övergå hennes egen förmåga” (Nationalencyklopedin, 2008). 
Inspiro är det latinska ursprunget av inspiration, som betyder; inblåsa (Hellquist, 1966).  
Motivation är en ”sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, 
upprätthåller och riktar beteende” (Nationalencyklopedin, 2008). Ordet kommer från latinska 
motivus ”som orsakar rörelse, pådrivande” (Hellquist, 1966). Robbins (2001) menar att 
motivation är den process som beskriver intensiteten, riktningen och ihärdigheten för att nå ett 
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mål. Resultatet av motivation är interaktion mellan individ och situation (Robbins, 2001), 
vilket avgörs av frontpersonalens egen attityd (Csikszentmihalyi, 2004). Med grund i 
ovanstående resonemang krävs det initialt inspiration för att utöva ett gott värdskap. 
Inspiration inhämtas internt i organisationen och inom individen. Handlingskraften att utöva 
värdskap avser motivation.  
 

 
 
 
 
Kotler, Bowen och Makens (2006) menar att marknadsföring inte bara är en funktion, det är 
även en filosofi. Filosofin är ett sätt att tänka för att gästerna ska uppleva trovärdighet. 
Gunnarsson och Blohm (2002) menar att grunderna till ett gott värdskap återfinns i en 
praktisk filosofi bestående av följande ledord; tjänande, helhet, dialog, ansvar, omtänksamhet 
och kunskap. Tjänande definieras som ”En önskan att bidra till andra människors bästa utifrån 
deras situation, behov och önskemål”. Helhet innebär att ”Se den helhet som gästen ser och 
både vilja och våga förknippas med den”.  Dialog är ”En vilja att förstå människor och deras 
behov genom att använda dialog i mina möten.” Ansvar innebär att ”Ta ansvar för hur jag 
väljer att reagera och agera i mötet med andra” Omtänksamhet handlar om att ”Visa 
omtänksamhet om människor, resurser och sin egen och andras tid”. Kunskap avser att ”Ha 
kunskap om gästen, mig själv, verksamheten och värdskap”. (Värdskapet AB) I mötet med 
gästen utgör frontpersonalens kunskap och kapacitet en viktig faktor för hur gästen upplever 
servicemötet (Namasivayam & Hinkin, 2003). Det är företagsledningen som måste uppfylla 
frontpersonalens behov för att de ska ha förmåga att skapa goda förutsättningar för ett lyckat 
möte (Grönroos, 2002; Yoo et al., 2006). Det är frontpersonalens uppgift att skapa kvalitet 
och relation i mötet med gästen (Blomqvist et al., 2004).  
 
 
 
 

Figur 5. Inspiration - värdskap 
Källa:  egen figur 
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2 Problemdiskussion 
 

 
Utifrån kapitlet ovan preciserar jag i detta kapitel problemområdet för uppsatsen. Jag utgår 
från Blomqvist, Dahl och Haegers (2004) resonemang; att kvalitet och relation är resultatet 
av den totala kundupplevelsen. Vidare diskuterar jag vad värdskap är beroende av samt vilka 
aspekter som är kritiska för värdskap. Detta utmynnar i ett resonemang om betydelsen av 
arbetstillfredsställelse och yrkesstolthet samt specifika följdfrågor. 
 

 
Enligt Edvardsson (1997) måste ett företag ha förmåga att skapa goda förutsättningar för 
positiva upplevelser hos sina gäster, för att totalupplevelsen ska bli lyckad. Hur gästerna 
upplever kvaliteten, tillsammans med deras upplevelse av relationerna, är resultatet av den 
totala gästupplevelsen varvid värdet av kundmötet utvärderas (Blomqvist et al., 2004). För att 
kunderna ska uppleva kvalitet och därmed skapa sig en lyckad upplevelse, krävs det att 
frontpersonalen upplever kvalitet i sitt arbete (Edvardsson, 1997). Goleman (1998:179) menar 
att ”känslor är smittsamma”, vilket även styrker resonemanget av Blomqvist med flera (2004) 
att frontpersonalen har förmåga och påverka gästens upplevda värde.  
 
Berry och Parasuraman (1991) menar att ett serviceföretag bara kan vara lika bra som sina 
anställda. Eftersom frontpersonalen är en så viktig resurs för företaget är det betydelsefullt att 
studera om och på vilket sätt de inspireras att ge gästen ett gott bemötande. Tidigare forskning 
har främst studerat hur företag får ut så mycket som möjligt av sin personal, inte hur man 
lockar fram det bästa från personalen (Csikszentmihalyi, 2004). Forskning har även 
övergripande studerat olika beteendebrister hos personal. Forskningen tyder på ”/…/dåligt 
konstruerade system och procedurer, otydliga kompensationsbefogenheter eller brist på 
personlig kompetens” (Echeverri, 1999:18) Echeverri (1999) menar att vi vet fortfarande 
ganska lite om ’hur’ servicemötets grunder ska ändras och ’hur’ servicebemötandet ska 
utformas.  
 
För att ändra ett beteende måste frontpersonalen oftast byta trosföreställningar, attityder och 
värderingar (Franken, 2007). De sociala bakomliggande aspekter som bidrar till varför 
frontpersonal använder ett önskvärt beteende avhandlas sällan, trots att dessa är effekter som 
bidrar till- eller förhindrar handling.  Detta rör sig om en underliggande interaktiv dynamik ur 
en socialpsykologisk synvinkel. Detta inbegriper interpersonellt beteende, brist på personlig 
kompetens och självkänsla. För att åstadkomma goda serviceprestationer hänvisar Echeverri 
(1999) till Tansik och Czepiel som menar att interpersonella färdigheter och interpersonell 
anpassningsförmåga är viktiga färdigheter, likaså flexibilitet och empati. Hur kunden upplever 
tjänstens kvalitet beror på personalens kompetens, erfarenhet och engagemang (Edvardsson, 
1996b). Detta benämner bland andra Blomqvist med flera (2004) som ”kundupplevd kvalitet”.  
 
Frontpersonalen måste inneha både vilja och förmåga att ge ett bra bemötande. 
Frontpersonalen intresse för kunden samt förmågan att leva sig in i kundens situation 
benämns som ”empati”. (Edvardsson, 1996b) Detta resonemang tillämpar även Blomqvist 
med flera (2004), varpå de benämner det som ”kundupplevd relation”. Empati är grunden till 
emotionell intelligens, EQ (Goleman, 1998). Goleman menar att exempel på emotionell 
intelligens som bygger på empati, är förmågan att ge en gäst bra service. Den emotionella 
intelligensen avgör vilken förmåga vi har att lära oss de praktiska talanger som utgör de fem 
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grundstenarna för EQ. Självmedvetenhet, motivation och självstyrning, är de tre delar som 
handlar om personlig kompetens som avgör hur vi agerar. Resterande två byggstenar är 
empati och skicklighet i relationer vilka rubriceras som social kompetens, det vill säga hur vi 
hanterar relationer. (Goleman, 1998) Samtliga av dessa delar innebär att frontpersonalen 
behöver en korrekt självbedömning där man förstår sina inre resurser, sin förmåga och sin 
begränsning (Goleman, 1998). ”Att lära känna sig själv är en förutsättning för att förstå 
andra” (Ronthy-Östberg, 1998:25).  
 
Den emotionella intelligensen skapas inom individen, därmed utformas även värdskap inom 
frontpersonalen. Detta resonemang bekräftas av Torkelsson (2007) . ”/…/ personen ’bottnar i 
sig själv’ och detta tar sig uttryck i framgångsrik kommunikation” (Echeverri, 1999:31). Det 
är höga krav och hög emotionell belastning på frontpersonal, de förväntas att inte ha ett 
tillgjort beteende (Gummesson, 2002). I mötet måste det finnas ett genuint intresse 
(Echeverri, 1999) för den person som det kommuniceras med, vilket innebär att själen måste 
finnas med i mötet (Ronthy-Östberg, 1998; Gustavsson, Kullvén & Larsson, 1997). 
Känslomässigt eller emotionellt engagemang i servicemöten påverkar omedelbart det 
intrapersonella sammanhanget och förmedlar en upplevd känsla av uppriktighet eller ärlighet 
(Echeverri, 1999).  
 
Enligt Goleman (1998) är den emotionella intelligensen inlärd. Det är därmed sannolikt att 
gemene man kan bedriva värdskap, eftersom övning ger färdighet. Bara för att man har stor 
emotionell intelligens behöver det inte betyda att man har tillämpat kunskaperna som är 
viktiga i arbetet, men man har goda grundförutsättningar att utvecklas (Goleman, 1998). 
 

”Värdskap handlar om att ge, av sina kunskaper, erfarenheter, sin entusiasm, ja om 
glädjen att få dela med sig. Därför är dess bränsle generositet. För, som alla vet är det 

bara generösa människor som ger och generositetens källa heter stolthet och tacksamhet.” 
Gunnarsson och Blohm (2006b:30) 

 
Enligt ovanstående resonemang krävs det att frontpersonalen är säker i sig själv och sin 
yrkesroll, för att kunna utöva värdskap. Det genuina intresset för gästen återfinns i 
yrkesutövandet och skapas individuellt hos varje frontpersonal. För att som frontpersonal 
erkänna detta genuina intresse så finns där förhoppningsvis även en passion för yrket. 
Passionen som frontpersonalen upplever i sitt yrkesutövande är en avgörande faktor för 
bemötandet mot gästen (Arnett et al., 2002; Andrew Rolfe i Shaw & Ivens, 2005:190; 
Namasivayam & Mattila, 2007) Om de anställda trivs på arbetet ökar det sannolikheten att de 
vill prestera bra, vilket i sin tur leder till ett bra bemötande där gästen behandlas med full 
respekt (Arnett et al., 2002). Gustavsson med flera (1997) menar att en faktor som måste 
tillfredsställas för att frontpersonalen ska känna arbetstillfredsställelse är meningsfullhet. 
Meningsfullhet innebär att yrket är viktigt och fyller en funktion. Därmed bör frontpersonalen 
känna att det finns utvecklingsmöjligheter och materiella belöningar, men även yrkesstolthet. 
(Gustavsson et al., 1997)  
 
Enligt Gustavsson med flera (1997:46) innefattar yrkesstolthet ”/…/ både möjligheten att 
känna stolthet över sitt yrke och sin yrkesutövning”. Yrkesstolthet påverkas av yrkets sociala 
anseende i samhället, vilket är beroende av rykte och image. Yrkesstoltheten påverkas även av 
det sociala anseendet i organisationen, ledningens och frontpersonalens beteende. (Gustavsson 
et al., 1997) Generell stolthet är en känsla av sitt eget höga värde (Nationalencyklopedin, 
2008) som kommer från självuppskattning och andras utlåtanden (Arnett et al., 2002). Stolthet 
är en beståndsdel som utmärker arbetsglädje (Segerfeldt, 2006). Det är ett stort problem att 
personal inom serviceyrken inte känner någon stolthet för sitt yrke, det innebär att de saknar 
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motivation att ge gästerna god service (Grönroos, 2002). Många som är anställda inom 
serviceyrken ser det som en språngbräda till en annan bransch menar Hulth (2008). Detta kan 
vara en av orsakerna till att stolthet saknas. Den egna synen på sitt yrke, är en aspekt som 
påverkar varför frontpersonalen tillämpar ett visst beteende (Echeverri, 1999). Franken (2007) 
menar att förmågan att etikettera sig själv, exempelvis som stolt, är väldigt viktigt eftersom 
det medför ett beteende som personen omedvetet tillämpar (Franken, 2007). 
 
Arnett med flera (2002) samt Chow med flera (2006) menar att känslan av stolthet är väldigt 
betydelsefull, eftersom den sammanlänkas med hög servicekvalitet. De anställda som har en 
hög nivå av stolthet i sitt arbete och organisationen, engagerar sig mer för att för att uppnå 
företagets mål. Detta beror på att frontpersonalen upplever organisationen som meningsfull, 
viktig, effektiv och betydelsefull för samhället. Frontpersonalen ska kunna identifiera sig 
själva som framgångsrika gruppmedlemmar. (Arnett et al., 2002) Ökad delaktighet i 
organisationen är en faktor som bidrar att frontpersonalen känner ökad stolthet. Likaså att 
frontpersonalen upplever att koncernen arbetar för dennes välmående, främjar känslan av 
stolthet. (Chow et al., 2006) Stoltheten i organisationen beror på utvärderingen av ledningen 
och organisationens prestationer (Arnett et al., 2002). Ledarna bör tillämpa och inse effekten 
av stolthet som ett verktyg för att motivera och uppmuntra frontpersonal att ge högkvalitativ 
service (Arnett et al., 2002; Chow et al. 2006) Generellt sett känner frontpersonal i 
framgångsrika företag mer stolthet än frontpersonal i mindre framgångsrika företag (Arnett et 
al.). För att utveckla tjänstens kvalitet, måste barriärer som hindrar stolthet för 
yrkesskicklighet elimineras (Deming, 1982). Edvardsson och Thomasson (1992:263) menar 
att ”/…/det är kompetenta, motiverade och engagerade människor som skapar kvalitet i en 
organisation”, därför uppmanas de att ”Återupprätta yrkesstolthet!” Stolthet i organisationen 
medför ett positivt bemötande av frontpersonalen (Arnett et al., 2002). 
 

”Stolta människor bidrar mer. Äkta värdskap är stolthet i handling.” 
Värdskapet AB 

 
Sammanfattningsvis genererar inspiration ökad motivation, vilket blir tredimensionella cirklar 
som ökar i intensitet och strävar mot måluppfyllelse. Detta i sin tur kan innebära växande 
yrkesstolthet. Yrkesstolthet torde därmed ha förmåga att påverka individens inspiration, varpå 
yrkesstolthet bidrar till att individens motivation ökar. För att åstadkomma en positiv social 
dynamik menar Norrman (1992) att det krävs en helhet av goda cirklar.  
 
Ledningen har därmed ett ansvar att bidra till yrkesstolthet i organisationen, varpå individens 
inspiration och motivation att utöva värdskap ökar. I sanningens process är det av största 
betydelse att frontpersonalen känner yrkesstolthet och därmed motiverade att utöva ett gott 
värdskap. Med grund i detta resonemang torde yrkesstolthet kunna vara en av flera 
nyckelfaktorer till framgångsrik upplevelseproduktion genom att fler gäster får minnesvärda 
upplevelser, där företag får möjlighet till ökade finansiella framgångar.  
 
Forskning inom problemområdet, som presenterats, är begränsad. Tidigare forskning tyder på 
att yrkesstolthet torde ge goda förutsättningar för ett positivt servicemöte mellan frontpersonal 
och gäst. Om och på vilket sätt yrkesstolthet tillämpas i verkligheten är oklart, men 
problemområdets relevans i branschen är hög. Hulth (2008) vid Sveriges Hotell- och 
Restaurangföretagare tror att det finns brister i frontpersonalens yrkesstolthet, att 
frontpersonalen inte upplever att de innehar en viktig position och uppskattas av andra. 
Torkelson (2007) vid Värdskapet AB har tydligt uttryckt ett intresse av ökad kunskap om 
yrkesstolthet som ett verktyg för att utöva värdskap. Ett bra värdskap, som präglas av stolt 
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frontpersonal, skulle enligt föregående resonemang kunna öka förutsättningarna för en 
minnesvärd upplevelse.  
 
 

2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Utifrån ovanstående problemformulering är syftet med uppsatsen att studera huruvida och på 
vilket sätt, frontpersonal vid två svenska mäss- och konferensanläggningar, upplever att 
yrkesstolthet är en faktor som motiverar till att utöva värdskap.  
 
För att besvara syftet finns följande frågeställningar som stöd; 
 

� Vilka termer tillämpar frontpersonal för att beskriva sitt arbete? 
 
� Upplever frontpersonal att yrkesstolthet är en betydelsefull faktor för att utöva 

värdskap? 
 

� Vilka bakomliggande faktorer anser frontpersonal bidrar till yrkesstolthet? Ökar dessa 
faktorer individens motivation att utöva värdskap? 

 
� Anser frontpersonal att motivation och yrkesstolthet kan öka? På vilket sätt? 
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3 Vetenskaplig metod 
 

 
I detta kapitel presenteras aktuella begrepp som ska underlätta förståelsen av valda metoder. 
Efter varje underrubrik redogörs för mina val av metoder och utgångspunkter. 
 

 

3.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
Problemområdet i denna uppsats studeras utifrån empirism och konstruktionism, eftersom 
avsikten är att studera värderingar och egenskaper som beror på föränderliga företagskulturer 
(Bryman, 2002). Kunskap om frontpersonalens egna upplevelser av värdskap, yrkesstolthet, 
inspiration och motivation eftersträvas. Egenskaper som utgör grunden för beteende hos både 
individ och organisation undersöks. I denna uppsats tillämpas en hermeneutisk utgångspunkt 
eftersom avsikten är att öka förståelsen (Johansson, 2003), genom tolkningar av 
frontpersonalens egna uttryck, för huruvida och på vilket sätt frontpersonal i Sverige upplever 
att yrkesstoltheten påverkar deras inspiration att utöva värdskap.  
 
Vetenskapsfilosofi innefattar; värdefilosofi, kunskapsfilosofi och naturfilosofi. Värdefilosofi 
avser frågor om moral, etik och estetik. Kunskapsfilosofi (epistemologi) avser teori om vad 
kunskap egentligen är, läran om grunderna till kunskapen och dess tillämplighet (Frankfort-
Nachmias & Nachmias, 1996; Bryman, 2002; Patel & Davidson, 2003). Epistemologi kan 
delas in i två delar, empirism och rationalism. Empirism innebär att vi får vår kunskap genom 
våra sinnen och erfarenhet. Rationalism innebär att kunskapen är nära kopplat till vårt förnuft 
och därmed givna eller medfödda förmågor. Naturfilosofi (ontologi) innefattar frågor om 
universums och civilisationens natur, samt förståelsen av universum, människan och 
samhällets ursprung. (Patel & Davidson, 2003) Ontologin handlar om de sociala tingens natur 
och karaktär samt hur de kan eller ska uppfattas. Detta ses från två olika ontologiska synsätt; 
objektivism och konstruktionism. Objektivism innebär att existerande sociala fenomenen och 
betydelsen av dessa, är oberoende av sociala aktörer såsom människor. Konstruktionism 
innebär att sociala företeelser och grupper är i ständig social interaktion som bearbetas 
kontinuerligt beroende av individer. Det är den sociala verkligheten som utgör dessa 
konstruktioner. (Bryman, 2002) 
 
Positivism och hermeneutik är två olika teorier som beskriver vetenskap. Positivism grundar 
sig i naturvetenskapen och strävar efter att nå den absoluta och säkra kunskap som kommer 
från iakttagelser som inhämtas via empiri, det vill säga våra fem sinnen, och logiken vi skapar 
genom utförda uträkningar. Positivister anser att kunskap skall kunna behandlas statistiskt och 
prövas så att fakta går att säkerhetsställa med hög sannolikhet. (Thurén, 2000) Enligt Persson 
(2007) ska vetenskap vara verifierbar. Bryman (2002) framhåller att vetenskap ska vara 
värderingsfri.   
 
Den forskningstradition som strävar efter att uppnå förståelse av ett studerat fenomen 
benämns ”hermeneutik” (Johansson, 2003). Enligt Thurén (2002) tolkas människors beteende 
både verbalt och icke verbalt (kroppsspråk), för att eftersträva en uppfattning om hur 
människor uppfattar att världen är. I motsats till positivism mäts inte kunskap i kvantitet, 
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däremot tolkas kunskapen för att skapa förståelse för mänskliga föreställningar och livsbilder. 
(Thurén, 2000) Enligt Johansson (2003) krävs tolkning för att skapa en förståelse, detta 
innebär att forskaren tar sig an problemområdet med en förförståelsehorisont. Johansson 
(2003) hävdar att det därför är viktigt att se till både delarna och helheten för att fullfölja 
tolkningsprocessen, även benämnd den hermeneutiska cirkeln. 
 
Empiri utgör grunden för slutsatser. För att relatera empiri och teori finns tre sätt att dra 
slutsatser; induktion och deduktion (Thurén, 2000) samt abduktion (Patel & Davidson, 2003). 
Induktion bygger på empiri (Thurén, 2000) och grundar sig i verkligheten, ur enskilda fall 
eller fenomen, som vidare formuleras i en teori (Patel & Davidson, 2003; DePoy & Gitlin, 
1999). Teori är resultatet av forskningen (Bryman, 2002) varvid resultatet aldrig kan vara 
hundraprocentigt säkert utan endast ha större eller mindre sannolikhet (Thurén). Forskaren 
som arbetar utifrån en induktiv process, drar alternativa slutsatser från empirin. Detta 
resulterar i en utveckling av begrepp som grundar sig i återkommande mönster. (DePoy & 
Gitlin, 1999) Deduktion bygger på logik (Thurén, 2000) och grundar sig i teorier, utifrån vilka 
forskaren drar slutsatser om enskilda fall i verkligheten (Patel & Davidson, 2003). Ett 
deduktivt synsätt innebär att teori prövas på verkligheten och på så sätt styr teoriforskningen. 
(DePoy & Gitlin, 1999; Bryman, 2002) Abduktion är en kombination av induktion och 
deduktion. Från ett enskilt fall i verkligheten, skapas en teori likt ett induktivt förhållningssätt, 
utifrån detta enskilda fall kan forskaren därmed formulera ett hypotetiskt mönster som 
förklarar det valda fallet. Därpå testas den framtagna teorin på verkligheten, hypotesen prövas 
på flera fall, teori utvidgas och blir mer generell. (Patel & Davidson, 2003)  
 
I denna uppsats tillämpas induktion. Undersökning av verkligheten genomförs för att generera 
empiri. Denna studie är kvalitativ och har som avsikt att tolka och förstå verkligheten. 
Problemställningen är explorativ och eftersträvar därmed ingående mångsidig empiri 
(Bryman, 2002).  
 
Kvalitativa undersökningar bygger ofta på induktion (Carlsson, 1991). Kvalitativ respektive 
kvantitativ metodteori har som syfte belysa forskarens metoder och tillvägagångssätt samt hur 
forskaren genererar, bearbetar och analyserar material som genererats. (Bryman, 2002; Patel 
& Davidson, 2003) Den kvalitativa metodteorin utförs med språkliga undersökningar som har 
för avsikt att tolka och förstå verkligheten. Verkligheten beskriver fenomen och allmängiltiga 
lagar som anger grunder till företeelser. Generering av material fokuserar på ”mjuka” värden 
som inte mäts i antal utan istället tolkas och analyseras utifrån fakta, observationer, intervjuer, 
uttalanden, textmaterial och det som är kontrollerbart. (Patel & Davidson, 2003) Patel och 
Davidson menar att den metodteori innefattar analyser som besvarar frågor såsom; var, hur 
och vilka är skillnaderna. Den kvalitativa forskningen har huvudsakligen en induktiv 
inriktning där materialgenerering eftersträvas (Bryman, 2002). Enligt Patel och Davidson 
grundar sig teorierna på slutsatser och generaliseringar av empiriska observationer. Den 
kunskapsteoretiska inriktningen avser ett tolkande synsätt. Den ontologiska inriktningen är 
konstruktionism (Bryman, 2002). 
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3.2 Undersökningsdesign  
Det som eftersträvas är förståelse av den sociala verkligheten och människornas samspel i 
olika situationer. Med denna studie är avsikten att nå en ökad förståelse för om och på vilket 
sätt, frontpersonalen upplever att yrkesstoltheten påverkar deras inspiration att utöva 
värdskap. För att generera empiri om den sociala verkligheten kommer intervjuer att 
genomföras. Denna undersökning tillämpar en naturalistisk tradition. (Bryman, 2002) 
 
Undersökningsdesignen avser ramen för generering och analys av material (Bryman, 2002). 
De fyra olika grundmetoderna för generering av uppgifter avser; enkät, intervju, observation 
eller läsning (Kylén, 1994). I den naturalistiska forskningsdesignen tar forskaren sin 
utgångspunkt i det naturliga, människornas vardag. Forskaren är nyfiken och använder alla 
sina sinnen för att inhämta empiri. Forskaren tar hänsyn till betydelsen av det sociala 
sammanhanget, vill skapa en helhetsbild och söker mångfald. Individen sätts i centrum och 
dennes subjektiva upplevelser och erfarenheter är av största intresse, eftersom detta utgör en 
empiri som sedan skall tolkas och informationen föras vidare. Samspelet mellan forskaren och 
intervjupersonen är av största vikt eftersom forskaren även skall försöka lyfta fram den tysta 
kunskapen, genom att återge empirin på ett holistiskt och jordnära sätt. (Dahlgren, 1996)  
I denna studie genereras material via intervjuer. Litteraturstudier ligger till grund för 
förstudie. 
 
En intervju är ett samtal som har ett syfte (Ryen, 2004). Det finns både kvalitativa och 
kvantitativa intervjuer. Den kvalitativa intervjun kännetecknas av enkla och skarpa frågor som 
genererar komplexa och innehållsrika svar (Trost, 1997). Intervjuer kan ske dels som 
parintervju, gruppintervju eller panelintervju. Forskningsdesignen för denna uppsats avser 
kvalitativa intervjuer. I detta fall tillämpas parintervjuer, mellan en intervjuare och informant. 
(Kylén, 1994) Med utgångspunkt i resonemang av Stenbacka (2001) tillämpas benämningen 
”informant” istället för ”respondent” samt ”generering av material” istället för ”insamling av 
data”, på grund av att det lämpar sig bättre vid en kvalitativ studie. De valda termerna är 
konsekvent använda i denna uppsats, oberoende av övriga forskare och författares 
terminologi. 
 
Intervjuerna kommer att ske fysiskt via personligt möte. Detta eftersom det möjliggör att 
avläsa visuella uttryck såsom kroppsspråk (Kvale, 1997). Intervjun behandlar ett begränsat 
område, varpå vissa delar kommer att behandlas på djupet. En normal intervju tar mellan 20-
90 minuter (Kylén, 2004). Samtliga intervjuer sker via personligt möte i informanternas 
naturliga miljö. I denna studie är intervjuerna 33-56 minuter långa. 
 
Det finns olika grad av strukturering i de kvalitativa intervjuerna. Semistrukturerade 
intervjuer är en av de viktigaste intervjuformerna. Denna intervjuform ger intervjuaren 
möjlighet att vara mer flexibel, ställa mer allmänt formulerade frågor samt även ytterligare 
följdfrågor. Informanterna har möjlighet att svara med egna ord och därmed är det lättare att 
motverka att informanterna blir styrda mot en viss riktning. (Bryman, 2002) Vid frågor om 
exempelvis anställdas motivation samt mönstret mellan detta och initiativkraft, 
rekommenderar Lantz (2007) den semistrukturerade intervjun. En intervjuguide ligger till 
grund för intervjun. Till skillnad från formaliserade intervjuformulär ger intervjuguiden mer 
utrymme för informanten att detaljerat skildra sitt perspektiv. Informanten blir mer spontan 
och aktivt deltagande om en intervjuguide används. (Ryen, 2004) 
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Intervjuerna kommer att genomföras enligt trattmodellen (Kylén 2004:31), som består av sex 
delmoment. Det första steget avser öppningen på intervjun, där den som intervjuar 
presenterar sig och informerar om intervjuns praktiska tillvägagångssätt (Kylén). 
Informanterna informeras om att delar av intervjun kommer att publiceras i tryckt och 
elektronisk form. Därpå följer steg 2 som inleds med en öppen fråga för att generera en fri 
berättelse av informanten. Steg 3 innebär precisering, att frågorna blir mer konkreta. I detta 
skede av intervjun är det möjligt att efterfråga fakta, ställa kompletterande frågor, be om 
uppräkningar samt ställa mer djupa och känsliga frågor. Det finns även utrymme för 
sammanfattning och tolkning. Steg 4 går ut på att ställa mer kontrollerande frågor för att öka 
studiens tillförlitlighet. Detta kan betyda att informanten ombeds att ge exempel, precisera 
något av sina svar eller bemöta ett motsatt påstående. Steg 5 innefattar information, att 
informanten får mer kunskap om vad studien kommer att mynna ut i samt att informantens 
frågor besvaras. I detta steg är det viktigt att den som intervjuar inte ger för mycket 
information så att studiens resultat behandlas i förväg. Det sista steget avser avslutningen. 
Den som intervjuat tackar och frågar om det är möjligt att återkomma med eventuella 
kompletterande frågor. (Kylén, 2004) Intervjuns tre nyckelfrågor är; vad, hur och varför 
(Kvale, 1997).  
 
Under intervjuer till denna studie kommer anteckningar att föras och ljudupptagning att ske. 
Anteckningarna tillsammans med ljudupptagningen, ligger till grund för en mer tillgänglig 
bearbetning. (Trost, 1997) Inspelning av intervjun medför ett naturligare samtal, jag som 
intervjuar kan vara mer närvarande och behöver inte fokusera på att anteckna ordagrant. 
Varpå intervjuerna är genomförda transkriberas det inspelade materialet. Transkribering 
medför att viktiga delar inte uteblir, en garanti att allt beaktas och att fler infallsvinklar kan 
utläsas vid analys. (Jacobsen, 2002) Ljudupptagningen möjliggör att återvända till 
resonemanget för att hela tiden vara opartisk och objektiv samt kunna återge exakta citat 
(Trost, 1997). Intervjuerna genomförs på plats hos informanten, för att denne ska känna sig 
hemma och inte känna att intervjun ställer till med praktiska besvär (Jacobsen, 1993).  
 
 

3.3 Val av företag 
För att utifrån syftet, generera god empiri, utgörs informanterna av frontpersonal eftersom 
dennes bemötande är en viktig beståndsdel för att säkerställa tjänstens kvalitet. Beteende och 
erfarenhet kommer i denna uppsats att studeras utifrån frontpersonalens eget perspektiv. I 
denna studie är frontpersonalens egna åsikter och upplevelser det mest elementära. 
Ledningens perspektiv eftersträvas inte i denna studie. 
 
Frontpersonalen som representeras i denna studie är anställda vid någon av de två utvalda 
svenska mäss- och konferensanläggningarna. De två valda anläggningarna ingår som en del 
av den svenska besöksnäringen och arbetar primärt med mässor och konferenser. 
Besöksnäringen i Sverige har valts, eftersom det är en näring som under flera år ökat i tillväxt. 
Denna näring genererar stora intäkter och ger många arbetstillfällen i Sverige. Den svenska 
regeringen vill investera i och utveckla Sverige som turistdestination för att öka tillväxten och 
på så sätt skapa fler arbetstillfällen. Under 2007-2009 kommer regeringen att avsätta 30 miljoner 
kronor till VisitSweden AB som ska öka marknadsföringen på de marknader som är strategiskt 
viktiga, däribland mässor och kongresser. Regeringen lyfter även fram att det, vid mässor och 
kongresser, ställs höga krav på bland annat service. (Regeringen, 2008) Björn Arnek (2008) 
avdelningschef för branschekonomi vid Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR), 
menar att vi i Sverige först måste locka hit affärsresenärer för privatresenärer ska besöka oss. 
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Årligen arrangeras 350 etablerade mässor i norden. 70 % av dessa är fackmässor, resterande 
publikmässor. (fairlink.com)  
 
De valda mötesanläggningarna avser Svenska Mässan i Göteborg och Nolia i Piteå (i 
fortsättningen benämnda som Svenska Mässan och Nolia). Jag eftersträvar ett rikt empiriskt 
material. Därav är det av betydelse att organisationerna har anlitat Värdskapet AB 
(beskrivning av företaget följer i kapitel fyra). Svenska Mässan har anlitat Värdskapet AB i 
större utsträckning än Nolia. De olika organisationernas syn på värdskap jämförs, beroende av 
deras tidigare medvetna arbete med värdskap.  
 
Skilda finansiella förutsättningarna ligger till grund för val av de två valda organisationerna. 
Vid Fairlink:s senaste mätning år 2005 hade Svenska Mässan bäst ekonomisk omsättning av 
Sveriges mäss- och konferensanläggningar. Nolia placerade sig som nummer fem i samma 
undersökning. (Fairlink, 2008) Arnett med flera (2002) menar att frontpersonal i 
framgångsrika företag generellt känner mer stolthet än frontpersonal i mindre framgångsrika 
företag. Därmed kan organisationernas finansiella förutsättningar ha inverkat på resultatet. De 
valda organisationerna skiljer sig även i antal anställda. Nolia har färre antal anställda än 
Svenska Mässan, därmed kommer frontpersonal anställda vid ett företag med många anställda 
respektive ett företag med färre antal anställda att representeras i studien. De valda 
organisationerna är även belägna i skilda geografiska områden, Västra Götaland och 
Norrbotten.  
 
De två valda organisationerna har beläggning under hela året, har minst trettio heltidsanställda 
och en tydlig organisationsstruktur. Frontpersonal som möter både affärsresenärer och 
privatresenärer representeras i studien. Gästerna som frontpersonalen möter avser både 
utställare och besökare på mässan, både nationella och internationella.  

3.3.1 Val av informanter 
Svenska Mässans personalchef Per Arnevall och Nolias verkställande direktör Margaretha 
Lundquist, utsåg informanter utifrån följande kriterier; informanten har daglig interaktion med 
organisationens gäster. Informanten är tillsvidareanställd och arbetar med mässor, konferenser 
eller vid tekniskavdelning i anslutning till mässverksamhet. För att öka sannolikheten att 
informanten är väl insatt i företaget bör informanten ha varit anställd i minst tre år. Dock finns 
ett undantag bland informanterna. Både män och kvinnor representeras i studien. För att 
säkerställa att få access till informanterna hänvisas till Värdskapet AB och deras intresse av 
studiens resultat.  
 
Frontpersonal utgör informanter. Vid Svenska Mässan intervjuas fem personer. Vid Nolia 
intervjuas tre personer. Anledningen till att fler från frontpersonalen vid Svenska Mässan, 
jämfört med Nolia, tillfrågas beror på att den organisationen har fler antal anställda. I och med 
att fler än en informant tillfrågas kan eventuella likheter och olikheter inom organisationen 
utläsas. Även skillnader mellan organisationerna kommer med sannolikhet att kunna utläsas.  
 
Informanterna är konfidentiella för att förhindra att utomstående kan identifiera enskilda 
individer. Anonymitet kan inte utlovas eftersom det är svårt i undersökningar med litet antal 
informanter där citat finns angivna. (Jacobsen, 2007) Anonymitet har inte utlovats till 
informanterna i denna studie. 
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3.4 Analys 
Varpå empirin är genererad, sker analysprocessen i tre faser för att sedan utmynna i 
konklusioner. Inledningsvis är analysen väldigt öppen för att senare smalna av i 
kategorisering och kombinering. (Jacobsen, 2002) Liksom all kvalitativ forskning, är syftet 
med denna studie, att presentera en helhet (Repstad, 1997). Genomgående i analysen utgår jag 
från Richards (2005:94) två frågor; Varför är detta intressant? Varför är jag intresserad av 
detta? 
 
Den första fasen avser beskrivning. I denna fas genomförs transkribering av samtliga 
intervjuer och empirin beskrivs. Transkriberingen innefattar intervjuns förfarande och 
kontext, informanten och dennes uttalanden samt övriga detaljer som kan vara relevanta för 
resultatet. (Jacobsen, 2002)  
 
Den andra fasen är systematisering och kategorisering. I denna fas är syftet att strukturera 
empirin och reducera informationen så att det blir överblickbart. Genom att systematisera, 
strukturera och klassificera är det lättare att förmedla vad studien uppvisar. Inledningsvis 
skapas kategorierna genom att bearbeta samtliga intervjuer, därpå inplaceras enheterna vid 
vardera kategori. Enheterna placeras in i en matris för att på ett mer överskådligt sätt finna 
kopplingar mellan informanternas svar. (Jacobsen, 2002) Kategorierna växer fram då 
analysens genomförs (Kvale, 1997).  
 
Den tredje fasen benämns som kombination. Här kan forskaren börja tolka och hitta samband 
i empirin genom att finna meningar och orsaker. Genom att sammankoppla empirin kan nu 
fenomen börja utläsas. Likheter och olikheter utgör grunden för de olika enheterna, vilka 
framkommer via informationen i intervjuerna. Informationen kommer att belysas från tre 
olika aspekter; ämnet (stolthet och värdskap), undersökningsenheten (Svenska Mässan och 
Nolia) och kontexten (frontpersonalen i organisationen). Avslutningsvis kommer avvikelser 
att sammanfattas. Modeller och citat presenteras. (Jacobsen, 2002) 

 

3.5 Studiens kvalitet 
Kvale (1997) menar att när intervjuundersökningen är genomförd ska den verifieras genom att 
generaliserbarhet, reliabilitet och validitet fastställs. Validitet och reliabilitet tar dock inte sitt 
ursprung i den kvalitativa forskningen, utan snarare den kvantitativa forskningen (Trost, 
1997). För att kunna beakta trovärdigheten i en kvalitativ studie anser Bryman (2002) att 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering skall beaktas. Det handlar om att 
studien ska vara genomförd på ett regelrätt sätt, att den är trovärdig och inger tillit (Jacobsen, 
2002).  

3.5.1 Tillförlitlighet och giltighet 
Inom den kvantitativa forskningen tillämpas termen reliabilitet, vilken syftar till samma sak 
som den kvalitativa benämningen tillförlitlighet. Empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig 
(reliabel)” (Jacobsen, 2002:21). Tillförlitligheten avgör om mätningarna i studien är korrekt 
utförda (Thurén, 2000) och hur sannolika resultaten är (Bryman, 2002). Metoden som 
tillämpats i studien måste ge tillförlitliga resultat (Lantz, 2007). Med detta menas att ledande 
frågor undviks, att forskaren är medveten om intervjuteknik och att forskaren förhåller sig 
objektivt (Kvale, 1997). Enligt Bryman (2002) är det av betydelsefullt att den som intervjuar 
förhåller sig objektivt, på så sätt kan läsaren själv bedöma tillförlitligheten. Konfirmering är 
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forskarens förmåga att förhålla sig objektivt till studien genom att inte påverka resultatet 
(Bryman, 2002)  
 
Tillförlitlighet och pålitlighet efterstävar att resultaten är applicerbara i andra sammanhang 
(Bryman). Om en kvalitativ studie genomförs vid upprepade tillfällen kan den dock inte ge 
samma resultat, detta beror på att människan är ständigt föränderlig beroende av aktiva 
processer (Trost, 1997). För att nå hög tillförlitlighet med studien, kommer informanternas 
närvaro och intervjuns fysiska mötesplats att beaktas. Tydligt klargörs studiens 
tillvägagångssätt, forskarens roll i undersökningen och intervjuns kontext (Jacobsen, 2002).  
För att uppvisa god kvalitet i en kvalitativ studie ska en noggrann beskrivning av hela 
processen redogöras, vilket även innefattar redogörelse av förförståelse (Stenbacka, 2001). 
Studien präglas av ”öppenhet” för att öka tillförlitligheten. (Jacobsen, 2002)  
  
Validitet innebär att resultatet ska vara giltigt (Lantz, 2007). ”Empirin ska vara giltig och 
relevant (valid)” (Jacobsen, 2002:21). Att validera innebär att kontrollera, ifrågasätta, 
teoretiskt tolka resultat (Kvale, 1997). Den interna giltigheten innebär att forskaren har 
fokuserat på att studera det valda området, att studieobjektet svarar upp mot studiens syfte 
(Thurén, 2000; Jacobsen, 2002). Enligt Stenbacka (2001) uppstår hög giltighet när 
informanterna är en del av problemområdet. Informanterna bör vara strategiskt utvalda 
(Stenbacka, 2001; Jacobsen, 2002) och deras personliga uppfattningar har lika värde i 
studiens resultat (Jacobsen, 2002). 
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4 Presentation av företag och informanter 
 

 
I detta kapitel presenteras initialt Värdskapet AB och deras ansvar i visionen att Sverige ska 
bli världens mest gästvänliga land. De två utvalda mötes- och konferensanläggningarna, 
Svenska Mässan och Nolia, samt informanterna presenteras. Likaså introduceras en kort 
sammanfattning av respektive organisations arbete med värdskap. Kapitlet är en empirisk 
grund för att sträva mot ökad förståelse inför nästkommande kapitel och den analytiska 
resultatdiskussionen.   
 

 

4.1 Värdskapet AB 
För att öka och förstärka betydelsen av värdskap etablerades ”Det Svenska Värdskapet” år 
2002. Initiativtagare var de tre organisationerna Sveriges Rese- och Turistråd, Sveriges 
Hotell- & Restaurangföretagare (SHR) och Svensk Handel. Deras vision var; Sverige ska vara 
världens mest gästvänliga land. På grund av det stora intresset av värdskap beslutade SHR och 
Svensk Handel att, efter ett år, överlåta arbetet till Värdskapet Utveckling AB 
(fortsättningsvis benämnt som Värdskapet AB). Värdskapet AB:s vision är att skapa en mer 
välkomnande värld. De vill etablera begreppet ”värdskap” som något vikigt och värdefullt. 
Värdskapet AB eftersträvar att öka kunskapen om värdskap, skapa ett mer medmänskligt 
samhälle samt bidra till att företag ökar attraktionskraft och lönsamhet. Deras främsta 
målgrupp avser rese- och turismindustrin. Intresset för värdskap ökar mest inom offentlig 
sektor, kommun och vård. Handelns intresse är fortfarande lågt. Värdskapet AB levererar 
inspiration och kunskap genom att erbjuda; inspirationsföreläsningar, workshops, litteratur, 
öppna kurser och föreläsningar. Värdskapet AB har även börjat etablera sig utomlands. 
(Torkelson, 2007) Idag har Värdskapet AB och SHR inget samarbete utöver att SHR 
marknadsför Värdskapet AB:s utbildningar (Hulth, 2008). 
 
Mats Hulth (2008) som är verkställande direktör för SHR menar att initiativet till att skapa 
”världens mest gästvänliga land” grundade sig i den goda utgångspunkten som fanns i 
Sverige. Enligt Hulth (2008) har visionen, att göra Sverige till världens mest gästvänliga land, 
inte uppnåtts. Det finns inte heller några planer på att i framtiden mäta om visionen uppfyllts. 
Däremot ser Hulth (2008) ett intresse i att analysera skillnader och likheter mellan Sverige 
och andra länder.  
 
I första ledet uttalades visionen att ”Sverige ska bli världsbäst på värdskap”. I andra ledet åtog 
sig Värdskapet AB att etablera begreppet ”värdskap”. Det tredje ledet avser utövarnas ansvar 
att problematisera kunskapen, menar Torkelson (2008). Eftersom värdskap är en praktisk 
filosofi måste utövaren göra kunskapen till sin egen, att reflektera över sitt eget 
förhållningssätt.  
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4.2 Svenska Mässan, Göteborg 
Svenska Mässan är en fristående ekonomisk stiftelse, belägen i Göteborg. Totalt är det 533 
tillsvidareanställda (Fremlén, 2008) vid mässans följande fyra delområden; mässor, Göteborg 
Convention Centre (konferenser och företagsevenemang), Hotel Gothia Towers samt Gothia 
Towers Restauranger och Arena (ansvariga för lokaler). Årligen arrangerar Svenska Mässan 
ett 50-tal mässor, 100-tals små och stora konferenser men även kongresser. Svenska Mässan 
har drygt 700 000 årliga besökare. Svenska Mässan beskriver sig själv som en av ”nordens 
effektivaste mötesplatser”. De marknadsför sig som ”möjligheternas mötesplats” och att de 
kan erbjuda ”framgångsrika möten på alla plan”. (Svenska Mässan) 
 
Alla medarbetare, inklusive frontpersonal, deltar i en två timmar lång värdskapsutbildning. 
Samtliga medarbetare får boken ”Det goda värdskapet” (2002). Vissa medarbetare utses till 
värdskapsambassadörer. Värdskapsambassadörernas uppgift är att förmedla kunskap och 
inspiration till kollegor, med syfte att öka motivation för att utöva ett gott värdskap. Detta 
förmedlas via personliga möten, intranät, tryckmaterial samt tavlor med budskap om värdskap 
vilka är placerade i utvalda lokaler. Personaldirektör Per Arnevall genomför interna 
värdskaps- utbildningar och workshops. Även Värdskapet AB genomför kontinuerliga 
inspirationsföreläsningar och heldagsutbildningar för samtliga medarbetare. Svenska Mässan 
anlitade Värdskapet AB första gången år 2002 (Torkelson, 2008). Information om värdskap 
återfinns även i Svenska Mässans affärsplan. Samtliga informanter vid Svenska Mässan 
känner till att- och var de kan finna interna dokument om värdskap.  

 

4.3 Nolia, Piteå 
Nolia är beläget i de tre norrländska städerna Sundsvall, Piteå och Umeå. Nolia arrangerar 
mässor, konferenser och event, men hyr även ut utrustning. Nolia ägs av Umeå och Piteå 
kommun. Nolia har 34 tillsvidareanställda och ett flertal timanställda vid större arrangemang. 
Vid Nolia Piteå finns tolv tillsvidareanställda, dessa arbetar med mässor, konferenser och 
event. Över 200 000 personer besöker årligen Nolia. Enligt en av informanterna är Nolias 
största mässa ”Stora Nolia”, vilken somliga år är Sveriges största mässa. ”Stora Nolia” tävlar 
årligen med mässan ”Allt för Sjön”, vilken arrangeras vid Stockholmsmässan. Nolia uttrycker 
själva att de ”satsar på det goda mötet” (Nolia) På Nolias hemsida går att läsa; ”Nolia är norra 
Sveriges absolut största och mest framgångsrika mässarrangör”.  
 
En av informanterna vid Nolia vet inte om det finns dokument om värdskap till sin hjälp. Den 
andra informanten känner inte till att det finns, men tror sig hitta något om personen börjar 
leta. Den tredje informanten menar att det finns dokument, dock kan personen inte återge 
innehållet. Två av informanterna uppger att Värdskapet AB har föreläst vid Nolia, dock har 
bara en av dessa deltagit. En av informanterna anser sig inte ha problematiserat värdskap. 
Informanten menar att man kan prata om värdskap i andra termer och olika situationer, 
exempelvis i termer av bemötande och klagomålshantering. En annan informant önskar 
uppföljning av värdskapsföreläsningen samt att fler får möjlighet att delta. Två av 
informanterna tror att samtliga medarbetare vid Nolia behöver mer kunskap om värdskap, 
exempelvis föreläsning eller utbildning. En av informanterna tror dock att frontpersonalen 
idag arbetar med värdskap utan att tänka på det. Samma person anser att aktivt arbete med 
värdskap skulle bidra till att frontpersonal vid Nolia hade förutsättningar att utöva ett ännu 
bättre värdskap. Enligt informanten skulle frontpersonalen då inneha förmåga att bättre 
överträffa gästens förväntningar.  
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4.4 Informanter 
Vid Svenska Mässan har fem informanter intervjuats, vilka tituleras som; SM1, SM2, SM3, 
SM4 och SM5. Fyra av informanterna uppskattar att de har mer än 50 % direkt interaktion 
med gäster, en av informanterna (SM1) har 95 % direkt interaktion. SM2 har 25 % direkt 
interaktion med gäster, vilket även innefattar interaktion med interna gäster. Två av 
informanterna (SM3 & SM4) arbetar som värdskapsambassadörer. Fyra av informanterna har, 
utöver direkt interaktion med gästen, någon form av ansvarsområde.  Två av informanterna är 
utsedda att vara med i organisationens ”värdskapsgrupp” och titulerar sig därmed som 
”värdskapsambassadörer”.  
 
Vid Nolia har tre informanter intervjuats, vilka tituleras som; N1, N2 och N3. N1 har svårt att 
uppskatta hur stor procentuell andel av sin arbetstid som personen har direkt interaktion med 
gäster. Informanten menar att det är minst 25 %, resterande 75 % avser administration vilket i 
viss mån även innefattar möten med gäster. N2 har 30 % direkt interaktion med gästen. N3 
har 70 % direkt interaktion med gästen. Två av informanterna har, utöver direkt interaktion 
med gästen, någon form av ansvarsområde. 
 
Benämning Arbetar vid Direkt interaktion 

procentuell andel 
Datum för 
intervju 

Längd intervju 
(minuter) 

SM1 Svenska Mässan ~95 % 2008-09-03 43 
SM2 Svenska Mässan <50 % 2008-09-03 40 
SM3 Svenska Mässan <50 % 2008-09-03 33 
SM4 Svenska Mässan <50 % 2008-09-05 50 
SM5 Svenska Mässan <50 % 2008-09-05 47 
N1 Nolia, Piteå ~30 % - 70 % 2008-09-12 40 
N2 Nolia, Piteå ~30 % 2008-09-17 47 
N3 Nolia, Piteå ~70 % 2008-09-17 56 
 

Tabell 1. Förteckning över informanter 
Källa:  egen figur 
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5 Empiriskt resultat 
 

 
I detta kapitel presenteras informanternas uppfattningar om värdskap och stolthet samt dess 
grunder och effekter. Kapitlet följer kronologin i trattmodellen (Kylén, 2004), vilket även 
tillämpas i intervjuguiden.   
 

 
Majoriteten av informanterna beskriver sitt arbete i termer av sociala interaktioner. Tre 
informanter vid Svenska Mässan beskriver främst sitt arbete i termer av arbetsuppgifter, en 
informant i termer av arbetsprocesser. En av informanterna vid Nolia beskriver sitt arbete 
främst i termer av arbetsuppgifter, en informant i termer av arbetsprocesser. Majoriteten av 
informanterna trivs med sitt arbete, främst beroende av den sociala interaktionen, kollegor och 
trygghet i yrkesrollen. 
 
Beroende av vilken organisation informanterna är anställda vid har benämningen ”gäst” 
respektive ”kund” tillämpats. Trots att benämningen gäst tillämpas i denna studies 
intervjuguide, har informanterna endast brukat detta ord vid totalt tio enskilda tillfällen. 
Informanterna som brukat ordet ”gäst” är samtliga anställda vid Svenska Mässan.  
 
 

5.1 Uppfattningar om värdskap – Svenska Mässan 
Informanterna menar att ett gott värdskap innefattar lyhördhet, att kunna avläsa gästens 
verbala och ickeverbala språk. Värdskap innebär att gästens behov, tankar och önskemål 
bekräftas och uppmärksammas på allvar. Medarbetarna som utövar värdskap innehar kunskap 
om värdskapets betydelse menar SM4. Flera informanter förknippar värdskap med ärlighet 
och generositet, att det kommer från hjärtat. Frontpersonalen bör vara flexibel och inneha 
förmåga att ge ”det lilla extra” till gästen. Informanterna menar att värdskap handlar om att få 
gästen att känna sig välkommen och uppmärksammad. Gästen ska trivas, känna sig trygg och 
omhändertagen. Det är frontpersonalens uppgift att underlätta och göra det bekvämt för 
gästen. ”Det bästa värdskapet är när det finns en proffessionalitet i grunden, med en 
personlighet” säger SM3. Det är viktigare med naturlighet än professionalism säger SM2. 
Gästen kan snabbt avgöra om frontpersonalen utövar värdskap, vilket färgar dennes bild av 
organisationen säger SM3. Det går även att avgöra om en organisation har problematiserat 
värdskap säger SM1. 
 
Fyra av informanterna menar att service och värdskap är relativt synonymt. Till skillnad från 
service så menar informanterna att värdskap låter mindre mekaniskt, mindre konkret, är 
svårare att mäta, är trevligare, medmänskligt, mer kommunikativt, mer omfattande, mer 
personligt och något som gästerna förväntar sig i mindre utsträckning. SM2 menar att service 
säljer man, för att det ska bli riktigt bra adderas värdskap. Värdskap innebär inte några 
begränsningar, ”man gör väldigt mycket mer än vad som ingår i arbetsuppgiften” säger SM1. 
SM4 säger att ”Jag kanske inte kan ge alla service, men ett värdskap kan jag ge alla 
människor”. Personen menar att förmågan att utöva ett gott värdskap är medfött. Om personen 
inte besitter denna förmåga är det omöjligt att inneha yrket, eftersom utövaren måste tycka om 
sociala interaktioner, menar informanten.  
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Svenska Mässan arbetar mycket med värdskap enligt SM3. SM4 berättar att värdskap är deras 
konkurrensmedel. Personen menar att värdskap är ett lyckat konkurrensmedel, eftersom de 
utmärker sig gentemot konkurrenterna. Samtliga informanter tror att ett gott värdskap har 
betydelse för bemötandet mot gästen. Bemötandet skapar goda relationer och nöjda gäster 
som genererar bättre affärer och ökad lönsamhet. SM4 anser sig veta att det har betydelse, 
vilket personen grundar i de mätningar som visar att besökare och utställare känner sig mer 
välkomna.  
 
Majoriteten av informanterna menar att ett gott värdskap är av betydelse för hela 
verksamheten, både externt och internt.  
 
Enligt SM4 har utvärdering genomförts internt, vilken visar att medarbetarna efter genomförd 
värdskapsutbildning blivit mer uppmärksamma mot varandra. SM5 menar att frontpersonalen 
känner sig mer delaktiga och betydelsefulla efter genomförd värdskapsutbildning. Gemenskap 
och lyhördhet genereras genom att problematisera värdskapets betydelse menar SM1. Tre av 
informanterna berättar att värdskapsutbildningen påverkade deras förståelse för internt 
värdskap, främst eftersom de fick möjlighet att kommunicera internt. Fyra av informanterna 
menar att de inte har förändrat sitt beteende sedan de kom i kontakt med Värdskapet AB, de 
uppger att värdskap var självklart och naturligt redan innan. Informant SM2 har förändrat sitt 
beteende, motivationen ökade och informanten förstod att värdskap är ”sista nyckeln till 
framgång”. SM5 har blivit mer lyhörd efter utbildningen. Tre av informanterna önskar en 
uppföljning av värdskapsutbildningen, eftersom motivationen dalade några månader efter 
föreläsningen. En av informanterna tror däremot inte att medarbetarna någonsin tappar 
motivationen att ge ett gott värdskap. 
 
 

5.2 Uppfattningar om värdskap – Nolia 
N2 säger att värdskapet är stora delar av Nolias marknadsföring och den familjära känsla de 
vill förmedla. Frontpersonalen vid Nolia är väldigt goda värdar eftersom de är personliga 
menar N3, vilket de ofta får höra från gästerna enligt N1.  
 
Informanterna menar att ett bra värdskap innefattar personlighet, genuinitet, uppmärksamhet 
och att gästen mottar något utöver förväntningarna. Två av informanterna anser att ett leende 
utstrålar värdskap. N3 menar att alla utövar värdskap, men det skillnad på positivt och 
negativt värdskap. Samma informant menar att värdskap liknar en kedja, alla medarbetare i 
organisationen måste göra sitt yttersta ”Värdskapet går ända ut till den som bär sista skruven”. 
Värdskap innebär att frontpersonalen sänder ut ett gemensamt budskap mot gästen menar N2. 
Värdskap formas inom utövaren menar N3. Personen som utövar värdskap måste vara lyhörd 
och inte stressad menar N1. Samma informant menar att vem som helst kan lära sig att utöva 
värdskap.  
 
Informanterna menar att gästen som möter värdskap ska känna sig personligt bemött, 
välkommen, uppmärksammad, omhändertagen och att denne inte är till besvär. Genom att 
hälsa, vara närvarande och återkoppla till gästerna anser sig frontpersonalen vara personlig. 
Informanterna pratar om bemötande, snarare än värdskap. De menar att bemötandet ska 
anpassas efter gästen och dennes behov. Frontpersonalen bör bemöta gästen så som denne tror 
att gästen vill bli bemött, inte såsom frontpersonalen själv önskar bli bemött menar N2. 
Samma person menar att det därmed är viktigt att vara relativt bra på att läsa av gästen och 
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dennes förväntningar. Vid Nolia är frontpersonalen väldigt genuin menar N3, alla gäster är 
välkomna till Nolia-familjen. Därför lägger inte N3 ner mer energi för att det är en hög chef 
eller minister som är på besök, informanten anser sig då tappa trovärdigheten.  
 
En av informanterna (N1) menar att värdskap inbegriper god service, det ska gå fort och 
gästen ska få det denne förväntar sig. Samma person anser att värdskap är ett mervärde för 
gästen. Värdskap är helheten, service är en del menar N3.  
 
Informanten N1 menar att värdskap ska finnas både internt och externt. Personen är osäker på 
hur ett bra värdskap ska förmedlas men anser att det ska genomsyra hela verksamheten så att 
alla känner sig välkomna. Internt värdskap innebär att medarbetare och företagsledning har 
samma känsla och strävar mot samma mål menar N2. Idag är frontpersonalen relativt enade 
och tillsammans diskuteras förbättringsmöjligheter menar N3. Hur de kan bli bättre förklarar 
N3 i termer av praktiska lösningar såsom skyltning och tydlig kommunikation mot gästerna.  
 
Inom mötesindustrin är värdskap ”A och O” menar N2. Samtliga informanter menar att 
värdskap är av betydelse för regionen, orten, företaget och individen. N3 tror att det är särskilt 
betydelsefullt med värdskap i deras region, eftersom de inte har tillgång till lika stor mängd 
gäster som i södra Sverige. Norrbotten är ofta en ”bortklippt” region, Nolia får kämpa hårt för 
att locka statliga verk och institutioner att delta vid deras mässor berättar N3.  
 
Värdskap innebär att samtliga medarbetare, inklusive frontpersonal, utstrålar samma budskap 
till gästen vilket stimulerar till återköp och därmed god renommé för Nolia. N2 säger; ”/…/ 
har du inte ett gott värdskap då får du väl inga kunder”. På Nolia försöker dock 
frontpersonalen att säga ”nej” till utställarna enligt N3. N3 uppger sig träna på detta, men 
personen lyckas inte säga nej. Informanten menat att ”man får faktiskt ställa krav på 
utställarna också” och därmed frånta frontpersonalen lite ansvar. N3 berättar;  
  
 Vi behöver inte hålla extrem hög servicenivå alltid heller, eftersom det ska ju ändå 

bekostas någonstans. Jag menar om vi ska administrera ihjäl oss för att bokföra, eller 
liksom föra in lite luncher på en order, så kostar det mer pengar än vad det ger tillbaka 
så att säga. Då är det bättre service för kunden att få gå direkt då till leverantören och 
säga – Hej kan du hjälpa oss, vi är 10 stycken som ska äta här kan du fakturera det? – 
Visst, säger dem. För det är ju deras problem så att säga, restaurangen, för det är ju de 
som tjänar pengarna. Så därför ska det inte vi göra den biten heller. Så viss service, 
men det behöver inte betyda att det blir sämre heller. 

 
Att utöva ett bra värdskap är även av betydelse för den enskilda individen, det påverkar 
frontpersonalen personligen menar N2. Vid utövande av värdskap blir arbetssituationen 
roligare menar samtliga informanter vid Nolia. Värdskap ger positiv feedback från gästerna 
och komplimanger är viktigt för oss säger N1. Ett bra värdskap skapar en bra atmosfär där vi 
gör vårt bästa och yttersta säger N3.  
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5.3 Uppfattningar om internt värdskap 
Ett gott värdskap är en stämning som genomsyrar organisationen som stort, menar SM3.  ”Att 
ha gott värdskap utåt, utan att ha det inåt, det håller inte. /…/ De som jobbar i en organisation, 
som inte har bra värdskap inåt är kanske inte så pigga på att visa bra värdskap utåt heller. Det 
måste genomsyra hela verksamheten, man kan inte bara jobba utåt, man måste jobba inåt.” Att 
arbeta inåt i organisationen handlar om hur man bemöter människor menar SM3. Samtlig 
frontpersonal ska vara synlig, gemensamma frågor ska lyftas till diskussion så att alla känner 
sig delaktiga. Samtliga deltagare innefattar även de som inte sitter i operativ tjänst, förtydligar 
SM3. Vad är det man vill, hur vill man nå ut, hur vill man framstå och vad vill man erbjuda? 
Det är viktiga parametrar att fastställa internt först, så att alla känner sig delaktiga. ”Man 
måste börja med de interna målen för att få det och hålla hela vägen.” Värdskap är ett sätt för 
frontpersonalen vid Svenska Mässan att synas och vara omtyckta menar SM4. SM5 tror att 
värdskapsutbildningarna har bidragit till att de anställda känner gemenskap och ökad 
tillhörighet i organisationen. Den interna arbetsmiljön är viktig, att det finns en känsla och 
atmosfär menar SM3. Vid Svenska Mässan är vi en positiv anda i företaget säger informanten.  
 
”Det är viktigt att personalen trivs ihop, för att ge ett gott värdskap” säger N1 vid Nolia. N1 
och N2 benämner sig själva och sina kollegor som ”Nolianer”. N1 säger att de är som en stor 
familj med god sammanhållning. Informanten skrattar och säger att Nolia är deras andra 
familj. Det betyder ingenting att kalla sig ”Nolian”, men det är väldigt positivt att säga att 
Nolia är ens andra familj förklarar N1. På Nolia bryr vi oss om varandra, för är väldigt viktigt 
hur personen mår på sin arbetsplats för att kunna göra ett bra arbete säger N1. Både N1 och 
N2 menar att kunden ser direkt om man inte trivs ihop. Om stämningen är bra internt, så 
smittar det av sig till företagets externa kunder säger N1. Samma informant förklarar; 
”Kommer det en kund till oss som ska klaga och vi ler mot de, så ler de tillbaka inom en 
minut, så är det”. På Nolia fungerar samarbetet mellan kollegor väldigt bra säger N2.  

 

5.4 Uppfattningar om inspiration och motivation  
Samtliga informanter menar att det är skillnad på motivation och inspiration. Det krävs 
betänketid för samtliga att definiera skillnaden, flera säger uttryckligen att frågan är svår och 
att de inte vet betydelsen av definitionerna. Två informanter säger till en början att det inte är 
någon skillnad, men i deras resonemang går det att utläsa flera skillnader beroende av hur 
begreppen tillämpas.  
 
SM2 och N3 menar att inspiration uppstår i atmosfären tillsammans med andra människor. 
SM1 menar att inspiration finns både inom individen och i atmosfären. En informant vid 
vardera organisation menar att inspiration är mer lustbetonat än motivation. SM4 menar att; 
har du inspiration kan det ge motivation. Informanten är tveksam på motsatsen men svarar 
strax därefter att ibland kan det vara så. Tre informanter vid Svenska Mässan menar att 
inspiration ligger till grund för motivation. Det är svårt att vara motiverad om man inte är 
inspirerad, säger både N1 och SM3. N3 får mer inspiration i privatlivet än på arbetet. 
Motivation är handlingskraften anser både SM1 och SM2. SM3 förklarar att det är 
motivationen som driver framåt, inspirationen är bränslet till motivationen. Till skillnad från 
inspiration, så fokuserar motivation mer på att nå målet förklarar N2. ”Det är de små stänken 
av inspiration som höjer vardagsarbetet” säger SM3. Inspiration är glädje och kreativitet 
menar vardera informant vid Nolia och Svenska Mässan. 
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5.5 Inspiration att utöva värdskap  
Samtliga informanter känner sig inspirerade att utöva värdskap. N3 säger dock att; 
”Inspiration får man mer sällan, för vi är instängda här mer eller mindre. Vi har så mycket 
måsten, man ”ska bara”. Vi har sagt i flera år att vi ska bli bättre att söka inspiration utifrån”. 
 
SM3, SM5, N2 och N3 inspireras i mötet med andra människor.  SM2 och N1 finner specifikt 
inspiration hos kollegorna. SM2 inspireras av Svenska Mässans hotell och 
restaurangverksamhet, vars utövande av värdskap sedan länge varit en mer naturlig och 
självklar än för den övriga mässverksamheten. Informanten berättar att mässanläggningen 
historiskt sett beaktats som en byggarbetsplats, snarare än ett serviceyrke. SM2 berättar att 
idag bygger frontpersonalen montrar tillsammans med gästerna. På grund av en mer fullbokad 
evenemangskalender är frontpersonal och gäster ”tvungna” att interagera mer, vilket enligt 
informanten innebär att värdskap blir en naturligare del. 
 
SM3, SM5 och N3 blir inspirerade när de får vara en del av en större gemenskap. SM3, SM4 
och SM5 inspireras av positiv feedback från kunder, kollegor samt vänner och familj. SM1 får 
även inspiration genom att delta på olika interna möten, där erhålls information och möjlighet 
ges att påverka organisationen. N2 får inspiration när det ges gehör för idéer och när förslag 
träder i kraft. SM1:s inspiration grundar sig i genomförd värdskapsutbildning, där personen 
fick förståelse för hur betydelsefull dennes yrkesroll är. N2 och N3 finner inspiration i 
kunskapsbyggande, exempelvis föreläsningar och litteratur. SM3 får inspiration via 
arbetssysslor. N3 menar att man inhämtar inspiration genom att åka på andra arrangemang, att 
byta miljö. N3 poängterar dock att anställda på Nolia är dåliga att gå på varandras mässor och 
föreläsningar, genom att nyttja det i högre grad tror informanten att inspirationen kan öka.  
 
SM2, SM3 och SM4 inspireras även i privatlivet, exempelvis av familj, vänner och 
fritidsaktiviteter. En informant vid vardera organisation menar att det är viktigt att hitta en bra 
balans mellan arbete och fritid, eftersom det påverkar glädjen i arbetet. Det är viktigt att ha 
fria horisonter och öppna perspektiv för att på bästa sätt få inspiration och känna ökad 
motivation säger SM3.  
 
För att få mer inspiration behövs fler interna möten och aktiviteter menar fyra av 
informanterna vid Svenska Mässan och en av informanterna vid Nolia. SM5 efterfrågar mer 
internt nätverksbyggande. För SM3 är det viktigt att regelbundet ha tid tillsammans med sina 
kollegor. Majoriteten av informanterna säger uttryckligen att ett bra värdskap har betydelse 
för hur de behandlar sina kollegor samt trivseln på arbetsplatsen. En informant menar att god 
intern arbetsmiljö är avgörande för dennes arbetsprestationer. Ett bra internt värdskap 
påverkar även att det blir trevligare för gästerna att besöka en anläggning säger SM1.  
 
Ökad inspiration kräver även fler externa möten säger N2 och N3. Två av informanterna vid 
Svenska Mässan och två av informanterna vid Nolia efterfrågar fler externa studiebesök. 
Lyssna till andra människor, säger SM4. Titta på andra människor, säger SM2. N3 behöver 
byta miljö ett tag för att känna mer inspiration att utöva värdskap. En person vid vardera 
organisation önskar fler föreläsningar. Föreläsningar med exempel som är lätta att förstå 
poängterar SM1. ”Man får en kick av föreläsningar i allmänhet” säger SM1. För att känna 
ökad inspiration att utöva värdskap efterfrågar SM1, SM4 och N2 fler utbildningar, gärna 
konflikthantering säger SM1. Till skillnad från SM4, så uttrycker SM1 och N2 att 
utbildningarna gärna får handla om värdskap. ”Man måste fylla på kunskap även om det finns 
innan” säger SM1. Återkoppling på ny kunskap är inspirerande menar även SM5. SM3 säger 
att feedback från chefer, kollegor och externa kunder är jätteviktigt för att öka inspirationen. 
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N3 önskar att ledningen skickar ut direktiv med uppmaning att gå på varandras föreläsningar 
och arrangemang. Det är en enkel lösning för att mer inspirerad personal som kan utöva bättre 
värdskap säger N3. SM2 och SM3 menar att det även finns mycket inspiration att hämta i 
privatlivet. 
 
SM2 menar att konkreta tips för att få ökad inspiration är att läsa böcker av Jan Gunnarsson, 
exempelvis boken ”Det Goda Värdskapet”, samt delta vid föreläsningar som arrangeras av 
Värdskapet AB. Trots att N3 har fått boken ”Det Goda Värdskapet” så har informanten inte 
läst den. SM5 hoppas att alla arbetsledare försöker peppa sin personal att fortsätta att utöva 
värdskap, även efter utbildningen. För att inhämta inspiration så önskar N3 att ”vara fri som 
en fågel”, att slippa känslan av begränsningar. Informanten tror sig utföra ett bättre arbete 
genom att känna förtroende. SM2 förklarar att; ”Om alla människor kunde inse, att man är 
själv ansvarig över sin egen framgång. Då hade folk börjat tänka i mer positiv riktning. Om 
man tänker mer i positiv riktning så tror jag det är lättare att alla alltid gör sitt bästa. /…/ Och 
då har du värdskap i världsklass.”  

 

5.6 Uppfattningar om stolthet 
Stolthet är en behaglig känsla uppger sex av informanterna spontant. När tre av informanterna 
hör begreppet ”stolthet” tänker de både på stolthetens positiva och negativa sidor. Negativ 
stolthet innefattar sturskhet, konservatism, enfald, envishet, brist på flexibilitet och att 
stoltheten tar överhand menar de. Men det finns även en massa positiva egenskaper i ordet 
stolthet, menar SM2. När SM5 mår bra känner informanten stolthet. Sju av informanterna 
förknippar stolthet med prestation på arbetet. En person som är stolt måste vara både empatisk 
och lyhörd menar SM4.  
 
Stolthet är en känsla av delaktighet och värme uppger två personer. Att få vara en del av ett 
större sammanhang, förknippar både SM1, SM3, SM4 och N2 med stolthet. Att vara stolt 
innebär att man inte har något att skämmas över menar SM5. Stolthet är att våga stå för det 
man gör, säger, tänker, tycker och levererar menar N1 och N3. Stolthet är att veta att jag 
behövs, att veta att jag är viktig förklarar N3. Man kan bland annat vara stolt över sina egna 
och företagets värderingar, säger SM2. SM4 och SM5 delar in stolthet i två delar, stolthet i 
yrket och stolthet i privatlivet. 
 
Stolthet märks på kroppshållningen, man sträcker på sig menar både SM4, SM5 och N3. N2 
förknippar stolthet med trivsel. Om personen trivs och är stolt över sitt arbete så genomsyrar 
det allt jag gör, säger N2. N2 och SM5 tror att beröm ger stolthet. Gemene man är dåliga att 
ge beröm, därför är det extra viktigt att samtlig frontpersonal får höra beröm från våra gäster 
säger SM5.  
 
Sju av informanterna menar att stolthet är synonymt med yrkesstolthet. Yrkesstolthet kan man 
bara ha på arbetet menar N2. Yrkesstolthet är kopplat till arbetet, det tar man inte med sig 
hem menar N3. Yrkesstolthet är det man har presterat på arbetet menar både SM1 och SM5. 
N1 menar att yrkesstolthet är resultatet av goda arbetsinsatser, SM5 menar att det är strävan 
efter att uppnå positivt resultat. SM4 menar att yrkesstolthet är mer negativt laddat än stolthet. 
Enligt SM4 är det vikigt att respektera sina kollegors yrkesstolthet så att de inte upplever att 
deras värdskap inkräktas. I en senare fråga uppger SM4 att yrkesstolthet inte behövs, det är 
stolthet som behövs eftersom det är kopplat till din identitet. ”Din identitet behöver ju inte 
vara kopplat till det du gör på arbetet” säger SM4. SM3 vill inte låta yrkestiteln definiera sig 
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själv. För informanten är det viktigare att vara stolt över sig själv som person och utförda 
arbetsprestationer. Några informanter säger uttryckligen att det är vikigt att vara stolt även om 
man är städerska. SM1 är mer stolt i sin yrkesutövning, än över yrket, beroende av att 
personen kan bemästra detta själv. SM2 menar att det är viktigt att känna stolthet både för 
yrket och arbetsplatsen.  

 

5.7 Självupplevda erfarenheter av stolthet  
Senast SM1 var stolt över att arbeta vid Svenska Mässan, var när informanten läste om 
företaget i tidningen. Då kände personen sig delaktig i en verksamhet som expanderar och har 
framtidsvisioner. SM2 blev stolt över hur professionellt kollegorna hanterade en svår situation 
med en gäst. Deras bemötande var resultatet av flera års arbete med värdskap. Även SM5 
uppger sig känna stolthet över sina kollegor. SM4 kände stolthet i mötet med andra 
yrkesverksamma inom samma bransch. SM4 var stolt över att få vara en del av det team som 
arbetar med utvald mässan, eftersom det innebär att arbeta med något som gästerna ser fram 
emot. Vetskapen om att dem lyckats så bra med affärsidén påverkade även att SM4 kände 
stolthet. Både SM2 och SM4 uppger även konkreta exempel på när de senast i privatlivet 
kände stolthet över sitt yrke. SM3 känner stolthet över att prata om sitt projekt i den dagliga 
interaktionen med människor, vilket ger många positiva kommentarer och frågor från 
intresserade människor. Det som påverkar stoltheten är vetskapen om att informanten är en 
del av den organisation som skapat och byggt upp denna mässa. SM5 var senast stolt när 
gästerna sa att allt fungerar så bra. Personen blev stolt över sin och kollegornas prestation 
samt att gästerna uppmärksammat deras arbete. Tre av informanterna säger spontant att de är 
stolta över att få arbeta vid Svenska Mässan. ”Det är väldigt vikigt för mig att jag jobbar vid 
Svenska Mässan, det är ett trevligt företag” säger SM1.   
 
SM3 och SM4 känner stolthet när de har förtroende, det förenklar att utöva ett gott värdskap 
menar SM3. SM3 menar att de anställda vid Svenska Mässan känner förtroende från 
företagsledningen. En av informanterna vid Nolia känner stort ansvar och förtroende från 
företagsledningen.  
 
Samliga tre informanter vid Nolia uppger att de har känt stolthet. N2 och N3 är både stolt över 
yrkesrollen och det arbete de utför. Vid det senaste tillfället grundade det sig i ett positivt 
genomfört arrangemang med nöjda gäster. N1 kände stolthet över att det finns en stor 
efterfrågan att delta vid deras mässa. Informanten känner även stolthet över att ”lilla Piteå” 
arrangerar en av Sveriges största mässor. N3 känner stolthet i mötet med gästen.  Både N1 
och N2 säger spontant att de är stolta över att berätta för andra var de arbetar. När N3 och 
SM4 får beröm genererar detta inspiration.  
 
SM2 menar att det är självklart att inspirationen till stolthet främst kommer från ledning och 
chefer, men även familj och vänner. Informantens chef har en förmåga att se positiva 
egenskaper hos alla, det inspirerar till stolthet. Chefen är väldigt naturlig och vanlig. Han är 
skicklig på att framföra lite jobbigare budskap på ett sätt som gör att alla människor förstår 
utan att bli irriterade förklarar SM2. Stolthet bidrar till att SM3 känner trygghet och får 
återkoppling vilket inspirerar.  
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5.8 Uppfattningar om effekten av att känna stolthet   
Fyra av informanterna uppger att effekten av den stoltheten de kände gav ökad positiv energi. 
Tre personer berättar att stolthet bidrar till att de känner ökat engagemang, likaså underlättar 
stolthet att utföra arbetsuppgifterna väl. En av informanterna menar känslan av stolthet 
innebär att man vill upprepa händelsen igen. Stolthet inger även trygghet menar en av dem 
tillfrågade. SM5 menar att stolthet bidrar till att man mår bra och trivs med sitt arbete.  
 
En av informanterna menar att stolthet är ett konstaterande och en bekräftelse på att man utför 
arbetsuppgifterna väl. Stoltheten bekräftar även bra kollegor. SM5 menar att stolthet bidrar till 
att kollegor ger positivt beröm och uppmuntrar varandra. N1 och SM2 menar att stolthet 
bidrar till att det blir bättre stämning internt på företaget. När det blir bättre stämning så är alla 
glada och det blir lättare att hantera stress, förklarar N1. Stolthet har även bidragit till att två 
av informanterna självmant har marknadsfört sitt varumärke i större utsträckning, både internt 
och externt. 
 
Informanterna tror att det är lika vikigt att känna stolthet i alla yrken. Om du är stolt över det 
du gör så blir det roligare att gå till arbetet säger N3. Två av informanterna tillägger att det är 
vikigt att känna stolthet även om man är lokalvårdare. SM4 menar att det är nödvändigt att 
vara stolt över något, men man kan dock vara stolt privat istället för i yrket. I den här 
branschen där man utövar värdskap, måste man vara stolt menar N2. Det finns däremot en 
skillnad om du arbetar inom tillverkningsindustrin tror informanten. N1 tror däremot inte att 
det är någon skillnad, eftersom det i slutändan alltid finns en gäst.  
 
SM3, SM5 och N1 förklarar att om man inte känner någon stolthet så försvinner 
motivationen. Det blir svårt att utöva ett värdskap menar SM4. SM1, SM2 och N1 säger att 
man inte kan utföra ett bra arbete om det inte finns en känsla av stolthet. Om inte SM3 och 
SM4 känner stolthet säger de att engagemanget brister och känslan av delaktighet uteblir. 
Risken finns att man blir otrevlig mot både gäster och kollegor säger N1. Om man inte känner 
någon stolthet så tror både N2 och SM4 att man inte mår bra som person. Det är viktigt att 
känna att det man gör har något värde säger SM3. Om man inte känner stolthet så blir man 
sjuk ganska fort tror SM5; ”Till slut tror jag att du mår så dåligt så du inte orkar gå till jobbet 
för du är helt omotiverad.” N1 anser att; ”I slutändan kanske jag blir sjuk. Då tror jag det 
börjar visa sig som fysiska åkommor.” Stolthet bidrar till att människan känner sig nöjd, glad 
och frisk säger SM2. Om man inte känner någon stolthet så tror N3 att man krymper som 
människa.   
 
Ingen av informanterna vid Nolia känner till att man inom organisationen pratat om stolthet. 
En informant tror att det är på grund av ”jantelagen” som organisationer generellt inte pratar 
om stolthet. N1 menar att det är mer en självklarhet frontpersonal vid Nolia är stolta, 
informanten tror att de flesta känner så. N2 och N3 tror dock att de skulle behöva prata om 
stolthet, att det skulle vara jättebra. N2 tycker inte att man pratar så mycket om stolthet som 
man borde, vilket kan bero på att i den svenska kulturen uttrycks inte stolthet. N3 berättar att ” 
/…/ vi har faktiskt pratat om att vi behöver en liten upplysning för att stå för att vi är vi”. SM5 
säger att; ”Det låter som stolthet är en jätte grej. Jag tycker stolthet räcker att man sträcker på 
ryggen och känner att man sträcker till sig och känner att jag är stolt över mig själv”.  
 
När SM4 upplevde stolthet innebar detta ökad inspiration att fortsätta arbeta med värdskap. 
Informanten fick en bekräftelse att värdskapsutbildningen gett effekt och kände därmed 
meningsfullhet. När SM4 känt stolthet fick personen en bekräftelse att Svenska Mässan gör 
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”rätt saker”. SM3 menar att känslan av stolthet innebar självbekräftelse. När SM5 är stolt 
känns det helt rätt att utöva värdskap.  
 
N1 menar att känslan av stolthet medförde en positiv utstrålning vid utövande av värdskap. 
SM5 tror samtliga som är stolta utstrålar ett positivt budskap, gentemot både gäster och 
kollegor. Om personen är stolt i sitt yrke är denne trygg i sin yrkesroll, vilket innebär att 
frontpersonalen interagerar på ett annat sätt med människor förklarar SM3. Som stolt kände 
sig N3 oövervinnelig. ”Ja då kan man ju göra vad som helst” säger N3. Det blir roligare att 
utöva värdskap om man känner sig stolt, säger N3. N2 menar att det är skillnad att utöva 
värdskap när man är stolt. ”Det är ju ytterligare motiverande /…/ Ens inspiration växer ju /…/ 
Känner man en stolthet så blir man ju en bättre värd och utövar ett bättre värdskap /…/ känner 
inte jag en yrkesstolthet så blir det svårt för mig att bemöta kunden på ett positivt sätt” säger 
N2. 
 
SM1, N2 och N3 menar att det är positivt om gästen ser att de är stolta i sitt yrke, då får de ta 
del av den positiva känslan. Detta positiva intryck är av betydelse för gästens upplevelse och 
återköp menar N2. SM2, SM3 och N1 tror att deras stolthet bidrar till att gästerna känner sig 
trygga. Om SM3 är stolt så tror personen att gästerna känner att det finns en ärlighet vilket gör 
att de blir lugna i sin medverkan. SM4 tror känslan av stolthet påverkar att gästen ser 
frontpersonalen som trovärdig.  
 
Samtliga informanter menar att stolthet inspirerar de till att utöva värdskap. Samtliga 
tillfrågade menar även att det finns en relation mellan stolthet och värdskap. ” Man måste vara 
stolt för att kunna ha ett gott värdskap” säger N1. SM2 och SM4 tror att stolthet underlättar 
för frontpersonal att utöva värdskap. N1 menar att stolt och positiv personal är grunden till ett 
gott värdskap. Om man känner stolthet utövar man ett gott värdskap medvetet eller omedvetet 
menar SM3. N1 anser att man utövar värdskap omedvetet om man är stolt.   
 
SM1, SM5 och N3 menar att om du utövar värdskap så blir du stolt och vice versa. N3 
illustrerar stolthet och värdskap i ett evighetstecken.  

 

5.9 Förutsättningar för stolthet 
Om SM1 ska känna mer stolthet så behöver statusen för det arbete som entrévärdarna gör 
höjas, dock har statusen höjts en hel del de senaste åren menar informanten. ”Man räknade 
inte med oss, vi fanns inte förr men det gör vi idag. Nu har vi ju en egen avdelning” säger 
SM1. SM1 berättar att de nästkommande två dagarna ska de få åka på gemensam aktivitet 
med övernattning. Men SM1 menar ändå att ”Det skulle vara lite kul om andra också visste 
lite grann vad vi gör och hur vi har det, folk på kontoren till exempel”. SM1 berättar att vid 
Stockholms Mässan måste en anställd arbeta på en annan persons arbetsplats en gång om året, 
exempelvis att någon från företagsledningen måste stå vid entrén. Det är ett bra sätt för 
företagsledningen att se vad vi gör och vice versa menar SM1. 
 
För att öka stoltheten på Svenska Mässan så menar SM2 att de måste arbeta lite mer med 
frontpersonalens eget ansvar. ”Jag skulle vilja att alla som jobbar här kan känna tryggheten i 
att alla det är jag själv som bestämmer min framgång här. /…/ Att folk insåg det. Det är man 
själv som bestämmer. Hur långt jag själv vill nå framgång i mitt eget välbefinnande, lön och 
karriär och allt vad det må vara.” För att öka stoltheten generellt så menar SM2 att 
frontpersonal bör få större mandat, mer ansvar och ökade förutsättningar att inhämta 
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inspiration. Frontpersonal ska vara tillåtna att ta egna initiativ, utan att förvänta sig en 
utskällning säger SM2.  
 
För att stoltheten ska öka behövs mer återkoppling och ökad delaktighet i organisationen 
menar SM3. SM4 menar att det som krävs för att känna ökad stolthet tar sitt ursprung i 
grundläggande behov, en önskan om att bli sedd och känna sig behövd. Det krävs en 
uppmärksam ledning som kan avläsa om frontpersonalen inte mår bra, annars går det inte att 
känna ökad stolthet menar SM5. Samma informant anser att stolthet ökar när kollegor får 
möjlighet att interagera i gemensamma aktiviteter.  
 
För att känna mer stolthet behöver N1 bättre arbetsredskap, tydligare informationsdisk och 
bättre material i montrarna. Informanten vill vara stolt även över det som gästerna möter i 
form av hårdvaror. De ”mjuka delarna” är vi redan bra på, att bemöta gästen på ett personligt 
sätt och låta varje gäst bli sedd säger N1. För att frontpersonal ska känna ökad stolthet 
generellt så behövs utmaningar, beröm, möjlighet att utvecklas, stimulans, förtroende och 
uppmärksamma kollegor säger N2. N3 anser att det behövs positiv uppmuntran från gäster, 
ledning och kollegor. Informanten tror även att frontpersonalen ibland behöver utvärdera sig 
själva för att känna ökad stolthet.  
 
 
 



     
  

34  

6 Analytisk resultatdiskussion  
 

 
I detta kapitel analyseras och diskuteras det empiriska resultatet i förhållande till teori i 
introduktion och problemdiskussion. Förutsättningar för stolthet samt dess effekter för 
utövandet av värdskap diskuteras och visualiseras.  
 

 
I litteraturen framkommer att känslan av stolthet sammanlänkas med hög servicekvalitet 
(Arnett et al., 2002; Chow et al., 2006). Samtliga informanter instämmer, det finns en relation 
mellan stolthet och värdskap. Informanterna menar att det är lättare att utöva värdskap om 
man är stolt. En annan informant menar att det är omöjligt att utöva värdskap om man inte 
känner stolthet. Värdskap ger stolthet och stolthet ger värdskap, liksom ett evighetstecken 
menar en informant. Enligt Csikszentmihalyi (2004) finns det brister i forskningen angående 
hur organisationer lockar fram det bästa från personalen. Resultatet från empirin presenterar 
att stolthet är en faktor som motiverar frontpersonal att med genuin glädje bemöta gästen och 
därmed utöva värdskap.  
 
 

6.1 Faktorer som skapar stolthet 
Informanterna upplever stolthet främst i mötet med- och återkopplingen från gäster, kollegor, 
företagsledning, andra yrkesverksamma inom samma bransch, familj och vänner. Stolthet 
uppstår även genom att känna gemenskap, att vara delaktig i verksamheten och känna 
medbestämmande. Informanterna upplever stolthet över lyckade prestationer och beröm. I 
empirin framkommer att företagsledning inspirerar till stolthet, genom att uttrycka positiva 
egenskaper om frontpersonal. För att känna stolthet är det viktigt med en transparent 
organisation visar empirin. Informanterna uppger även att de känner stolthet över sina 
kollegor, att arbeta vid respektive arbetsplats samt yrkets sociala anseende. Förtroende och 
frihet har bidragit till att informanterna upplevt stolthet. För att känna stolthet menar 
informanterna även att det krävs arbetsglädje, stimulans och utvecklingsmöjligheter.   
 
Teori (Arnett et al., 2002) och empiri bekräftar att stolthet alstras ur den egna förmågan att 
uppskatta sig själv och medmänniskors utlåtanden. Med grund i teori och empiri menar jag att 
individen initialt utvecklar en förmåga att uppskatta sig själv. Empiri visar att orsaker till att 
stolthet inte övergår till sturskhet är beroende av individens förmåga att våga lyssna, vara 
empatisk och lyhörd. Genom att tillämpa detta menar jag att individen kan inhämta utlåtande 
från medmänniskor, internt och externt, vilket är en förutsättning för att känna stolthet. Den 
stolta individen blir modig, trygg, vågar stå för sina tankar, handlingar och åsikter. Den stolta 
individen utstrålar ärlighet och kan kommunicera trovärdigt. Stoltheten fortsätter att växa 
genom självuppskattning och fler sociala interaktioner.  
 
Empirin visar att det saknas förståelse för hur betydelsefull medmänniskas återkoppling är för 
individens förmåga att känna stolthet. Informanter vid Nolia berättar att de benämner sig som 
”Nolianer”, en av informanterna anser inte att det betyder något att etikettera sig som 
”Nolian”. Med grund i teori (Arnett et al., 2002; Chow et al., 2006) menar jag att det är 
betydelsefullt att frontpersonalen har etiketterat sig som en del av en större helhet för att 
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känna stolthet. Genom att etikettera sig så tillämpas personen automatiskt ett beteende menar 
Franken (2007). Att benämna sig som ”Nolian” torde med största sannolikhet öka känslan av 
delaktighet och samhörighet, vilket informanterna anser vara en faktor för att öka stoltheten. I 
delaktighet med medmänniskor får frontpersonal möjlighet att utveckla stolthet (Arnett et al., 
2002).  
 
I empirin framkommer önskan om mer återkoppling för att känna ökad stolthet. Detta kan 
relateras till informanternas behov av bekräftelse, att bli sedd och känna sig behövd för att 
känna ökad inspiration. Att uttrycka beröm är gemene man dåliga på att ge, att få ta emot 
beröm är av betydelse för att känna ökad stolthet menar informanterna. Därmed behövs en 
uppmärksam och lyhörd ledning som kan avläsa när frontpersonalen inte mår bra. 
 
För att öka stoltheten vittnar empirin även om att det behövs större utrymme för sociala 
interaktioner, både internt och externt. Empirin bekräftar att det initialt behövs ett internt 
värdskap för att känna ökad stolthet. Informanter anser att kollegors uppmärksamhet ligger till 
grund för trivsel på arbetet och ökad stolthet. I empirin efterfrågas ökad transparens i 
organisationen. Ledning och frontpersonal behöver integreras mer, det finns en önskan om 
ökad insikt i frontpersonalens arbete. Informanterna eftersträvar ökad delaktighet och 
medbestämmande i organisationerna för att känna ökad stolthet, det behövs fler gemensamma 
aktiviteter för frontpersonalen. För att förändra ett beteende anser jag att det behövs mod att 
problematisera både organisationen och individens trosföreställningar, attityder och 
värderingar (Franken, 2007). Företagsledning bör tillämpa och inse effekten av stolthet som 
ett verktyg för att motivera och uppmuntra frontpersonal att ge högkvalitativ service (Arnett et 
al., 2002; Chow et al. 2006). 
 
 

6.2 Stolthet – positiva effekter vid utövande av vä rdskap 
Empirin visar att stolthet är en behaglig känsla, vilken bidrar till en frisk organisation. Stolthet 
bidrar till att frontpersonal mår bra och trivs med sitt arbete. Detta överensstämmer med 
Segerfeldts (2006) åsikt, att stolthet utmärker arbetsglädje. Arnett med flera (2002) menar att 
om de anställda trivs så ökar det sannolikheten att de vill prestera bra, vilket i sin tur leder till 
ett bra bemötande där gästen behandlas med full respekt. Stolthet bidrar även till att 
informanterna känner ökat engagemang, meningsfullhet, ny energi och delaktighet. 
Informanterna utför ett bättre arbete när de är stolta, de säger sig vilja upprepa händelserna 
som fick dem att känna stolthet. Stolthet är enligt informanterna en bekräftelse på att 
arbetsuppgifterna är väl utförda, att personen kan maximera sin förmåga. Empirin visar att 
stolt frontpersonal uppmuntrar sina kollegor att prestera bra resultat, vilket därmed skapar en 
helhet av goda cirklar. Detta beskrivs även av Norrman (1992) som menar att goda cirklar 
växer successivt vilka genererar en positiv dynamik. Empirin bekräftar att intern stolthet 
förmedlas externt. Stolt frontpersonal är bra varumärkesrepresentanter som marknadsför sitt 
varumärke i större utsträckning än den som inte känner stolthet. Samtliga informanter har 
någon gång upplevt stolthet i yrket.  
 
Empirin visar att stolthet bidrar till en positiv utstrålning hos frontpersonalen vilket 
informanterna tror är betydelsefullt för gästens upplevelse och återköp. Om frontpersonalen är 
stolt menar jag att sannolikheten är större att gästen möter värdskap. Värdskap är en faktor 
som bidrar till framgångsrik upplevelseproduktion och ekonomisk lönsamhet. I teori 
(Söderlund i Nielsén, 2001; Shaw & Ivens, 2005) framkommer att upplevelser genererar 
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intäkter, reducerar kostnader och skapar goda förutsättningar för ett företags långvariga 
relationer.  
 
Stolthet medför även en trivsammare arbetssituation vilken förenklar utövandet av värdskap 
anser informanterna. Enligt informanterna bidrar stolthet till att frontpersonalen interagerar 
med gästen så att denne känner sig lugn och trygg. En förutsättning för att utöva värdskap är 
känslan av trygghet, både hos utövaren samt tryggheten inom organisationen. Likaså är det 
vikigt att gästerna känner en trygghet i mötet med frontpersonalen menar informanterna. 
Trygghet kan tolkas som en direkt spegling, frontpersonalen bör kunna spegla trygghet för att 
gästen skall uppleva detsamma. I empirin framkommer även att frontpersonalens stolthet 
utstrålar ärlighet, vilket samtliga informanter anser vara betydelsefullt. Stolthet medför 
därmed genuin kommunikation, ett spontant och ärligt värdskap.  
 
Hur informanterna eftersträvar att gästen ska må i mötet med frontpersonalen, speglar direkt 
hur informanterna vill känna sig individuellt och i organisationen. Informanterna har en vision 
om att gästerna ska känna sig trygga, bekväma, uppmärksammade och väl omhändertagna. I 
och med detta är det av extra stort värde att företagets värdegrund är förankrad internt. 
Informanterna vill känna sig delaktiga och synliga, de vill vara en del av en större gemenskap. 
De vill arbeta i ett företag med positiv känsla och behaglig atmosfär. Teori och empiri 
överensstämmer, organisationer bör initialt arbeta internt mot frontpersonalen för att skapa 
goda förutsättningar att positivt bemöta externa gäster. För att utöva bra värdskap måste 
företagsledningen se frontpersonalen som interna gäster (Yoo et al., 2006) och därmed 
bemöta dem på samma sätt som avsikten är att frontpersonalen ska bemöta externa gäster 
(Grönroos, 2002). Teori menar att det är onödigt att marknadsföra god service innan 
medarbetarna är redo att ge det (Arnett et al., 2002; Yoo et al., 2006). Empirin bekräftar att 
gästerna ser om frontpersonalen trivs tillsammans.  
 
Jag ser att i mötet så speglas det interna värdskapet ut emot de externa gästerna. Det som sker 
internt i kulissen är grunden för det som förmedlas mot den externa gästen på scenen. Det 
externa värdskapet utövas i gästmötet vilket påverkar gästupplevelsen, vilket är beroende av 
gästupplevd kvalitet och gästupplevd relation (Blomquist et al., 2004). Resultatet i denna 
process är gästvärdet.  
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6.3 Utebliven stolthet 
Empirin visar att om informanterna inte känner stolthet så försvinner motivation och 
engagemang, frontpersonalen mår dåligt och tenderar att bli sjuk. Eftersom människan är den 
mest elementära resursen i organisationen (Gummesson, 2002) är det vikigt att värna om 
frontpersonalen. I empirin bekräftas att stolthet är en faktor som bidrar till god intern 
stämning vilket underlättar för frontpersonalen hantera stress. Avsaknad av stolthet kan även 
leda till att frontpersonal blir otrevlig mot gäster och kollegor. Utan stolthet blir det svårt att 
utöva värdskap på grund av att utövaren inte känner sig värdefull och delaktig i 
organisationen. För att både minska omsättningen av personal och öka nöjdheten hos gästerna 
bör organisationen initialt arbeta med att marknadsföra sig internt (Arnett et al., 2002), vilket 
även har en positiv inverkan på företagets ekonomiska omsättning (Gursoy & Swanger, 
2007). 
 
Empirin visar att det inom organisationerna inte är en självklarhet att diskutera stolthet och 
dess betydelse. En anledning till att stolthet inte är en självklar uttalad källa till inspiration 
beror på ”jantelagen” och att ämnet väcker anstöt i den svenska kulturen menar en informant. 
Att informanterna primärt förknippar stolthet med prestation på arbetet, tror jag kan vara 
tydlig koppling till att ordet väcker anstöt. Att prata om egna prestationer associeras lätt med 
skryt. I empirin sammanlänkas stolthetens negativa effekter med sturskhet. Eftersom stolthet 
bland annat alstras i medmänniskor utlåtande (Arnett et al., 2002) är det paradoxalt att inte 
tala om stolthet och dess betydelse. Genom att tala om stolthetens grunder och effekter torde 
förutsättningarna öka att fler får uppleva denna känsla.  

Figur 6. Internt värdskap – gästvärde 
Källa:  Egen modell, 2008. Efter bearbetning av 
Blomquist et al., 2004   
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Grönroos (2002) menar att det är ett problem att frontpersonal inte känner någon stolthet för 
sitt yrke, vilket sedan kan ta sig uttryck i sämre bemötande mot gästen. Även Hulth (2008) 
tror att det finns brister i yrkesstoltheten hos svensk frontpersonal. I empirin bekräftas denna 
farhåga, statusen i yrket måste öka för att frontpersonal ska känna ökad stolthet. Echeverri och 
Edvardsson (2002) menar att ett sätt att göra yrkena mer attraktiva, är att tillämpa intern 
marknadsföring. Eftersom det är lättare att påverka internt än externt, torde det vara här som 
företagsledning måste börja arbeta för att långsiktigt öka yrkets sociala anseende. Empirin 
visar att det som krävs för att känna ökad stolthet, går främst att sammanfatta i termer av 
sociala interaktioner, men även via personlig utveckling och stimulans. Detta kan 
sammankopplas med teori som visar effekten och betydelsen av frontpersonal som känner 
empowerment. Endast en informant menar att tekniska och materiella detaljer kan öka känslan 
av stolthet. Med grund i empirin är det sammanfattningsvis ökad intern kommunikation som 
behövs för att öka frontpersonalens stolthet. Jag ser att ökad stolthet behövs, det genererar 
goda förutsättningar för frontpersonalen att utöva värdskap.  
 
Empirin visar att yrkesstoltheten påverkas positivt om personen har en ledande befattning.  
Men det är inte enbart yrkesstolthet som behövs för att känna motivation att utöva värdskap 
menar informanterna. Det som behövs är stolthet i yrkesutövandet. Stolthet i privatlivet kan 
bidra till ökad inspiration i arbetet. Flera informanter menar att de varit stolta över sitt yrke 
när de berättat om arbetet för privata vänner och familj. Yrkesstolthet, till skillnad från 
stolthet, behöver inte vara kopplat till din identitet menar en informant. Till skillnad från 
stolthet är yrkesstolthet mer negativt och förknippas med prestation menar informanterna. Det 
är viktigare att vara stolt över sig själv och sina arbetsprestationer, än att vara stolt över 
yrkestiteln anser informanterna. Med grund i detta resonemang menar jag att både interna och 
externa möten är viktiga för att känna stolthet och inspiration.  

 

6.4 Faktorer som skapar inspiration  
Bland samtliga informanter råder viss begreppsförvirring mellan termerna inspiration och 
motivation. Informanterna menar att inspiration uppstår i atmosfären, tillsammans med andra 
eller enskilt. Hellquist (1966) menar att inspiration betyder ”inblåsa”, vilket klingar 
samstämmigt med informanternas åsikt om att inspiration är lust. För att bli motiverad krävs 
inspiration, menar majoriteten av informanterna. Informanterna menar att motivation är 
handlingskraften vilket fokuserar på att nå målet, vilket överensstämmer med definitionen av 
motivation som redogörs i uppsatsens problemformulering. Csikszentmihalyi (2004) menar 
att motivationen avgörs av frontpersonalens egna attityder, men informanterna anser att 
inspiration skapar motivation. Därmed torde frontpersonalens attityd gå att påverka. Ledare 
kan inspirera frontpersonal att känna motivation.  
 
Empirin tyder på att mycket kan förbättras för att öka frontpersonalens inspiration. I teori 
(figur 5) utvecklas grunden till figur 7 som följer, vilken illustrerar hur inspiration via 
motivation genererar värdskap. Empiri och teori menar att motivation är handlingskraft. 
Värdskap handlar om generositet, en vilja att ge av sig själv visar teori och empiri. För att 
frontpersonalen ska ha förutsättningar att utöva ett gott värdskap krävs därmed motivation. 
Empirin vittnar om att frontpersonal behöver mer inspiration för att känna motivation att 
utöva värdskap. 
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Empirin visar att stolthet är en av faktorerna som genererar inspiration. En förklaring till detta 
går att finna i teorin. Arnett med flera (2002) menar att frontpersonal som känner hög nivå av 
stolthet i både arbetet och organisationen är mer engagerade för att uppnå företagets mål. Han 
anser att detta beror på att frontpersonalen upplever organisationen som meningsfull, viktig, 
effektiv och betydelsefull för samhället. Faktorer som skapar inspiration, innefattar enligt 
informanterna, följande delar: stolthet, interna och externa möten, externa studiebesök och 
miljöombyte, återkoppling och bekräftelse, delaktighet, trygghet, intern kommunikation, 
information, empowerment, stimulerande arbetssysslor, kunskap och privatlivet. Utöver att 
inspiration genererar ökad motivation så visar empirin att det även berikar arbetet, ger glädje, 
kreativitet, trivsel samt nya tankar och idéer.  
 

 
 
 
 
 
 
Figur 6 avser värdskap i förhållande till gästvärdet, det vill säga resultatet. Figur 7 illustrerar 
grunden till värdskap, vilket är en förutsättning för att uppnå gästvärde. Därmed kan dessa två 
figurer sammanlänkas för att hela processen ska åskådliggöras. 
 
Frontpersonal behöver inspireras till mer social interaktion för att känna ökad stolthet. I 
empirin angivna inspirationsfaktorer vilka inte relateras till stolthet avser externa studiebesök, 
information, privatliv, miljöombyte, kunskap och trygghet. Det som, till skillnad från 
inspiration är faktorer som skapar stolthet avser utvecklingsmöjligheter, stimulans och yrkets 
sociala anseende. Detta bekräftar att stolthet är inte är beroende av kunskap och information, 
utan av sociala interaktioner. Anledningen till att informanterna trivs så bra med yrket är 
främst beroende av sociala interaktioner, vilket även anges som en faktor till ökad stolthet.   
 
Torkelsson (2007) menar att inspiration att utöva värdskap skapas internt, både inom 
individen och organisationen. Empirin tyder däremot på att inspiration kan skapas externt 
genom observation och interaktion tillsammans med medmänniskor, såsom vänner, familj och 
andra yrkesverksamma. Inspiration inhämtas även vid utövandet av fritidsaktiviteter och 
miljöombyte. Det finns även önskemål om fler externa studiebesök, ny kunskap såsom 
föreläsningar om konflikthantering och värdskap. Teori (Värdskapet AB; Namasivayam & 
Hinkin, 2003) bekräftar att frontpersonalens kunskap är en vikig parameter i bemötandet mot 
gästen. Empirin visar brister i nu gällande arbetsmetoder, en av informanterna uppger sig vara 
instängd och inte får lika mycket inspiration som tidigare. Företagsledning måste våga bjuda 
in till dialog för att situationsanpassa och möjliggöra externa möten som ett led i 

Figur 7. Stolthet - Värdskap 
Källa:  Egen modell, 2008 
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frontpersonalens utveckling och källa till inspiration. En plattform, varvid frontpersonal kan 
möta yrkesverksamma vid andra organisationer kan enligt empirin öka inspirationen att utöva 
värdskap.  
 
I empirin framkommer behov av ökat antal interna möten för att generera inspiration. Det är 
både internt nätverksbyggande, gemensamma aktiviteter och möte med övriga medarbetare i 
koncernen som efterfrågas. Det är av stor betydelse att informanterna trivs tillsammans med 
sina kollegor menar samtliga tillfrågade. I empirin presenteras efterfrågan av ökad intern 
kommunikation, vilket bekräftar att det är viktigt att avsätta tid att mötas internt. I teori 
(Echeverri & Edvardsson, 2002) framkommer att intern kommunikation skapar ett internt 
gemensamt språk. Detta gemensamma språk menar jag kan vara avgörande för samhörigheten 
inom organisationen. Ett konkret exempel, som framkommer i empirin, är tid som avsatts för 
intern kommunikation genom att företagsledning erbjudit frontpersonal att delta vid 
värdskapsutbildning. Eftersom empirin visar att arbetstempot är högt och frontpersonal inte 
hinner mötas i den utsträckning som önskas, menar jag att det är företagsledningarnas ansvar 
att strategiskt planera möten med tydliga ramar för diskussion och interaktion. Frontpersonal 
måste utmanas att möta varandra eftersom detta uppenbarligen inte sker automatiskt.   
 
Informanter vid Nolia efterfrågar information och tydliga direktiv från ledningen, men 
samtidigt frihet och ansvar för att känna mer motivation. En trolig anledning till dessa två, 
något motstridiga uttalande, torde vara behov av trygghet i organisationen samt brist av 
empowerment. För att försäkra god kvalitet i mötet med gästen måste frontpersonalen känna 
sig empowered (Echeverri, 1999), att handla utifrån eget förstånd (Echeverri & Edvardsson, 
2002) och våga ta egna initiativ (Echeverri, 1999). Vid Svenska Mässan har frontpersonalen 
mycket frihet under ansvar säger en informant. Informanten menar dock att Svenska Mässan 
måste arbeta mer med frontpersonalens eget ansvar. Eftersom empowerment frigör motivation 
(Söderlund, 2000) är det av stort betydelse att frontpersonalen känner sig trygg i sin roll, att 
personen har mod att dela med sig av sig själv och därmed utöva värdskap. 
 
Både teori (Echeverri & Edvardsson, 2002; Grönroos, 2002; Yoo et al., 2006) och empiri 
visar att företagsledning har ansvar att stödja, inspirera och uppfylla frontpersonalens behov, 
så att de innehar förmåga att skapa goda förutsättningar att utöva värdskap. Echeverri och 
Edvardsson (2002) menar att detta kan ske genom policydokument, beteende, aktiviteter och 
belöningssystem. Samtliga av dessa faktorer har informanterna inkluderat som önskemål för 
att erhålla inspiration. Till skillnad från empiri så är det i teori inte självklart att sociala 
interaktioner är avgörande för inspiration att utöva värdskap.  
 
I empirin blir det uppenbart att inspiration falnar med tiden. En förutsättning för att 
frontpersonalens stolthet ska frodas är intern och extern återkoppling, vilket informanterna 
efterfrågar. Kontinuerliga uppföljningar och återkoppling torde kostnadseffektivisera 
företagets strategiska insatser av samtliga inspirationsaktiviteter. Eftersom flera informanter 
anger sig inhämta inspiration i privatlivet, torde företagsledning beakta alternativa och 
individuella lösningar för att inspirera den enskilda individen. 
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6.5 Informanternas syn på värdskap 
Informanterna menar att gästen som möter värdskap ska få rätt förutsättningar att känna sig 
bekväm, trygg, uppmärksammad och väl omhändertagen. Informanterna anser att gästen ska 
tillhandahålla service utöver vad denne förväntar sig, gärna något oväntat. Gästen ska bli 
bemött på ett professionellt men personligt sätt så att denne trivs menar informanterna. 
Frontpersonalen bör överraska och överträffa gästens förväntningar menar informanterna. Att 
vara personlig och genuin i mötet med gästen, är enligt empirin betydelsefullt. 
Frontpersonalen visar ett genuint intresse för sociala interaktioner, vilket enligt teori 
(Gummesson, 2002) tyder på goda förutsättningar att informanterna inte tillämpar ett tillgjort 
beteende. Echeverri (1999) menar att det känslomässiga engagemanget förmedlar en känsla 
av ärlighet. Detta torde innebära att frontpersonalen måste ärlig mot sig själv och därmed 
känna sig trygg i yrkesrollen. I empirin framkommer att informanterna trivs med yrket, på 
grund av att de känner en trygghet i yrkesrollen. Empirin visar att det inte är alla informanter 
som vill identifiera sig med sitt yrke, därmed krävs en personlig trygghet, att utövaren av 
värdskap är trygg i sig själv och organisationen. Empirin visar att det finns goda 
förutsättningar att utöva värdskap hos tillfrågad frontpersonal, företagsledning har därmed 
goda möjligheter att skapa en motiverad organisation med framgångsrika resultat.  
 
Ytterligare en förutsättning för frontpersonalens utövande av värdskap är passion för yrket, 
vilket både empiri och teori bekräftar. Empirin visar att majoriteten av informanterna 
sammankopplar yrket med glädje, de trivs med yrket beroende av interaktionen med- och 
återkoppling från kollegor och gäster. Det finns en passion bland frontpersonalen att möta 
människor. I teori anses passionen som frontpersonalen upplever i sitt yrkesutövande vara en 
avgörande faktor för bemötande mot gästen (Arnett et al., 2002; Andrew Rolfe i Shaw & 
Ivens, 2005:190; Namasivayam & Mattila, 2007). Teori bekräftar att passion skapar goda 
förutsättningar för frontpersonalen att utöva värdskap, eftersom utövandet handlar om 
generositet vilket tar sig uttryck inifrån den generösa utövaren. Eftersom empiri och teori 
visar att fler externa möten skapar passion och glädje, menar jag att det borde vara en 
självklarhet för företagsledare att beakta möjligheten för frontpersonalen att i större 
utsträckning tillgängliggöra sociala interaktioner.  
 
Att arbetsplatsen är varierande, intressant, utmanande och utvecklande är i empirin viktiga 
förutsättningar för att utöva värdskap. I teori framkommer att, förutsättningen för 
frontpersonal att finna utvecklingsmöjligheter är beroende av att arbetet känns meningsfullt. 
Meningsfullhet behövs för att frontpersonalen ska känna sig tillfreds med sitt arbete 
(Gustavsson et al., 1997). Det finns en diskrepans mellan empiri och teori. Enligt teori 
(Gustavsson et al., 1997) skapar materiella belöningar och yrkesstolthet meningsfullhet. I 
empirin framkommer inte att materiella belöningar ligger till grund för trivsel eller utövande 
av värdskap. Detta kan vara ett tydligt tecken på att vi i västvärlden nu befinner oss i en 
brytpunkt mellan industrisamhälle och upplevelsesamhälle. Jag menar att detta är ett konkret 
exempel på hur farligt det kan vara att inte vidga vyerna och förstå att det är mänskliga 
interaktioner och inte materiella medel som efterfrågas. 
 
Med grund i empiri och teori anses värdskap vara en utökning av servicebegreppet och även 
en konkurrensfördel. Informanterna menar att det märks om de utövar och har problematiserat 
värdskap. Det empiriska resultatet har till viss del påverkats av vilken organisation 
informanten är anställd vid. Jag vill inte påstå att några direkta kopplingar kan utläsas endast 
på grund av att Svenska Mässan anlitat Värdskapet AB. Däremot går det att utläsa skillnader 
mellan frontpersonal vid Nolia och Svenska Mässan, beroende av att Svenska Mässan arbetat 
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med värdskap vilket Värdskapet AB varit en del av. Jag tolkar det som om frontpersonal vid 
Svenska Mässan, till skillnad från frontpersonal vid Nolia, har en tydligare bild av 
värdskapets förutsättningar och effekter. Uttryckligen menar frontpersonal vid Nolia att de 
inte problematiserat värdskap. De säger sig utöva värdskap utan tänka på det, men tror att 
utövandet skulle kunna bli ännu bättre genom att aktivt arbeta med ämnesområdet. 
Informanter vid Nolia har, enligt de själva, närmat sig värdskapsproblematiken i termer av 
bemötande och klagomålshantering. Att de på Nolia söker alternativa begrepp och områden 
för att förklara begreppet värdskap tyder i sig på att begreppet inte har en central betydelse för 
frontpersonalen vid interna och externa möten. Ett konkret exempel som tyder på att Svenska 
Mässan arbetat med värdskap i större utsträckning än Nolia, är informanternas kännedom om 
vilka dokument om värdskap de har att tillgå. Till skillnad från informanterna vid Nolia så 
tillämpar informanterna vid Svenska Mässan benämningen ”gäst” istället för ”kund”. 
Benämningen tillämpas dock inte frekvent. Att frontpersonal vid Svenska Mässan 
överhuvudtaget använder benämningen ”gäst”, tyder på att de arbetat mer med värdskap än 
Nolia. 
 
Beroende av organisationernas ekonomiska omsättning kan inte direkta skillnader utläsas i 
frontpersonalens förutsättningar att utöva värdskap. Svenska Mässan har bättre ekonomisk 
omsättning än Nolia, vilket kan ha skapat bättre förutsättningar att anlita externa föreläsare 
och konsulter exempelvis Värdskapet AB. Föreläsare och konsulter är dyra att anlita. För att 
sprida kunskapen om värdskap och dess betydelse torde mer kostnadseffektiva lösningar 
erbjudas, eftersom de tre organisationerna Sveriges Rese- och Turistråd, SHR (2008) 
och Svensk Handel har en nationell vision om att Sverige ska vara världens mest gästvänliga 
land (2003). Det finns inget svar på vem som bär ansvaret för att detta uppnås.  
 
Beroende av organisationens antal anställda är det svårt att utläsa skillnader i frontpersonalens 
förutsättningar att utöva värdskap. Frontpersonal vid Nolia benämner sig själva som 
”Nolianer”, en del av en stor familj. De menar att detta påverkar deras förmåga att personligt 
bemöta gästen. I empirin framkommer även att värdskap är extra vikigt i den geografiska 
regionen Norrbotten, eftersom det inte finns så stor mängd gäster att konkurrera om.  
 
Svenska Mässan säger sig erbjuda ”framgångsrika möten på alla plan”. Nolia säger att de 
”satsar på det goda mötet”. För att leva upp till detta menar jag att det krävs frontpersonal som 
känner sig motiverade att utöva värdskap, därmed är stolthet avgörande. Företagsledning 
måste inse stolthetens betydelse. 
 
 

6.6 Visionen om ”världens mest gästvänliga land” 
Sveriges Rese- och Turistråd, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare och Svensk Handel 
utarbetade år 2002 visionen att, Sverige ska vara världens mest gästvänliga land (Sveriges 
Hotell- & Restaurangföretagare, 2008). Utifrån denna vision så skapades Värdskapet AB, 
vilka har som ansvar att etablera begreppet ”värdskap” i Sverige. Hulth (2008) som är 
verkställande direktör för SHR säger att de inte mätt om visionen uppnåtts, idag marknadsför 
de endast Värdskapet AB:s utbildningar. Att anlita Värdskapet AB medför kostnader för 
företagen. Detta kan innebära att organisationer som saknar god ekonomisk lönsamhet inte 
har råd att inhämta kunskap om utövandet av värdskap. I empirin framkommer att utövandet 
av värdskap kräver kunskap. Om visionen skall uppfyllas menar jag att all frontpersonal i 
Sverige måste ges möjlighet att införskaffa denna kunskap om värdskap och dess grunder. 
Empirin visar att det inte räcker med att dela ut en bok till frontpersonalen.   



     
  

43  

 
År 2002 instiftades visionen. Så länge som visionen är publicerad på SHR:s hemsida så menar 
jag att initiativtagarna fortfarande har ett ansvar att detta uppfylls. Det enda som 
initiativtagarna gör idag för att uppfylla visionen är att marknadsföra Värdskapet AB:s 
utbildningar. Initiativtagarna bör marknadsföra alternativa möjligheter för företag att arbeta 
med värdskap. Alternativt bör Värdskapet AB:s utbildningar subventioneras om visionen ska 
vara realistisk. Den svenska regeringen menar att det ställs höga krav på bland annat service 
för att utveckla Sverige som turistdestination. 2007-2009 avsätter regeringen 30 miljoner till 
VisitSweden AB för att öka marknadsföringen på marknader som är strategiskt viktiga, 
däribland mässor och kongresser. Detta befäster att det torde finnas finansieringsmöjligheter 
för att uppnå visionen.  
 
Jag anser det vara paradoxalt att initiativtagarna vars vision är att ”Sverige ska bli världsbäst 
på värdskap” marknadsför en organisation som nu etablerar sig utomlands. Visionen hade till 
syfte att vara en konkurrenskraft gentemot andra länder. Värdskapet AB strävar efter ”en mer 
välkomnande värld” (Torkelsson, 2008) och önskar att utländska organisationer ska förstå 
innebörden av värdskap och dess betydelse.    
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7 Avslutande diskussion 
 

 
I detta kapitel presenteras initialt studiens konklusioner. Därpå diskuteras studiens kvalitet. 
Förslag till fortsatt forskning och praktisk tillämpning presenteras avslutningsvis.  
 

 

7.1 Konklusioner  
Denna studie visar att en faktor för framgångsrik upplevelseproduktion, inom mäss och 
konferensbranschen, är värdskap. Värdskap skapar förutsättningar för ett lyckat möte med 
gästen. Att utöva värdskap kräver motiverad frontpersonal. Bränsle till motivation är 
inspiration, enligt figur sju. En faktor som skapar inspiration är stolthet. Stolthet skapas 
genom egen självuppskattning och via utlåtande från medmänniskor. Medmänniskor kan 
påverka en människas stolthet. Företagsledning, kollegor, familj och vänner kan inspirera 
frontpersonal att känna stolthet. Dessa personer har makten att indirekt påverka hur den 
externa gästen blir bemött. Värdskap kräver kunskap. En viktig kunskap är stolthetens 
förutsättningar och effekter.   
 
Det är inte självklart för frontpersonal att stolthet ökar motivationen att utöva värdskap. Trots 
detta menar informanterna att det är både svårare och i vissa fall omöjligt att utöva värdskap 
utan stolthet. Stolthet genererar värdskap och värdskap genererar stolthet, vilket kan 
symboliseras genom evighetssymbolen. Stolt frontpersonal är lugn, trygg och utstrålar 
ärlighet. Stolt frontpersonal har en positiv utstrålning, presterar bättre, har ett ökat 
engagemang och känner delaktighet. Frontpersonal som känner stolthet anser sig må bra, vara 
friska och har lättare att hantera stress. Därmed menar jag att stolthet är friskvård. Trots detta 
talas det inte om stolthet i den utsträckning som det finns behov av.  
 
Det är inte yrkesstolthet som informanterna primärt anser vara viktigt. Empiri och teori visar 
dock att det finns brister i yrkets sociala anseende, vilket påverkar yrkesstoltheten. För att öka 
stoltheten så krävs det att yrket som frontpersonal blir mer accepterat och ansett. Empirin 
visar dock att initialt bör frontpersonalen känner sig stolt som individ, varpå denne sedan kan 
känna yrkesstolthet. Informanterna förklarar att det är viktigare att känna stolthet än 
yrkesstolthet, eftersom det inte är självklart att identifiera sig med sin yrkesroll. Både känslan 
av stolthet i privatlivet och i yrkesutövandet, är av betydelse för frontpersonalens motivation 
att utöva värdskap.  
 
Informanterna beskriver främst yrket i termer av sociala interaktioner, vilket samtliga anser 
vara tillfredställande. Frontpersonal inhämtar inspiration främst via sociala interaktioner, i 
mötet med människor både internt och externt. Övriga faktorer som informanterna anser 
skapar inspiration avser externa studiebesök, intern kommunikation, information, 
empowerment, privatlivet, miljöombyte, kunskap, trygghet, delaktighet, återkoppling, 
stimulerande arbetssysslor, bekräftelse och även stolthet. Vad som inspirerar till stolthet 
påminner till stor del av vad som skapar inspiration, vilket bekräftar att detta är betydelsefulla 
faktorer för att utöva värdskap. Faktorer som skapar stolthet avser interna och externa möten, 
intern och extern återkoppling, kollegor, arbetsglädje, delaktighet, medbestämmande, lyckade 
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prestationer, beröm, förtroende, frihet, yrkets sociala anseende, transparent organisation, 
utvecklingsmöjligheter och stimulans.  
 
För att frontpersonalen ska ha förutsättningar att utöva ett bra externt värdskap måste initialt 
det interna värdskapet förbättras, vilket kan ske genom ökad tillämpning av intern 
marknadsföring. Studien visar att företagsledning bär det yttersta ansvaret för att 
frontpersonal ska känna mer stolthet. Därmed är det företagsledningarnas ansvar att inse 
stolthetens betydelse. Frontpersonalens stolthet går att påverka, det är inte omöjligt. Alla 
människor kan lära sig att utöva värdskap, individen har endast olika grundförutsättningar. 
Stolt frontpersonal är en konkurrensfaktor. Enligt denna studie, innebär utebliven stolthet 
inget värdskap. Utan värdskap, dåliga förutsättningar för en upplevelse och minskade 
finansiella prestationer för företag. För att uppnå visionen om att Sverige ska bli världens 
mest gästvänliga land så måste samtlig frontpersonal ges förutsättningar att inhämta kunskap 
och inspiration att utöva värdskap. Frontpersonal måste få känna, uttrycka och förmedla 
stolthet. Stolthet genererar värdskap. Värdskap är ett medel att nå ärlig och framgångsrik 
upplevelseproduktion.     
 

7.2 Diskussion kring studiens kvalitet 
Studiens kvalitet diskuteras utifrån metodavsnittet där angivna forskare och författare (bland 
annat Kvale, 1997; Stenbacka, 2001; Jacobsen, 2002) presenterar, för detta ändamål, viktiga 
aspekter. I uppsatsen redogörs beskrivning av samtliga processer som föranlett studiens 
resultat. Initialt redovisas teoretisk förförståelse inom ämnesområdet. Problemområdet 
mynnar ut i syfte och frågeformuleringar, vilka utgör kärnan i uppsatsen. I metodavsnittet 
klargörs tydligt tillvägagångssätt, forskarens roll och intervjuns kontext vilket har för syfte att 
skapa tillförlitlighet. 
 
Informanterna är strategiskt utvalda utifrån relevanta grunder med hänvisning till studiens 
syfte. Vid kontakt med Arnevall (2008) och Lundquist (2008) beskrevs studiens innehåll 
väldigt kortfattat. Inför intervjuerna har informanterna fått väldigt sparsam information om 
studiens innehåll. Detta för att informantens svar i förväg inte skall kunna påverkas eller ledas 
mot viss riktning. För att öka studiens grad att tillförlitlighet har jag som intervjuat eftersträvat 
att vara objektiv, vilket mina studier i intervjuteknik ligger till grund för. Informanternas 
närvaro och fysiska mötesplats har beaktas. Intervjuerna har genomförts via personligt möte 
på den plats som informanterna valt, inom ramen för organisationens lokaler. Ledande frågor 
har undvikits. En semistrukturerad intervjuguide har utgjort grunden för intervjuerna där 
informanterna har haft stort utrymme för informanterna att fritt uttrycka sig kring ämnet. 
Samtliga intervjuer har spelats in med MP3-spelare. Inspelningarna har sedan transkriberats 
för att kunna återge exakta citat och minska risken för feltolkning. Inspelning av det empiriska 
materialet kan även styrka tillförlitlighet och relevans, att jag som forskare inte påverkat 
svaren (Jacobsen, 2002).  
 
Det är svårt att finna frontpersonal vid svenska mäss- och konferensanläggningar som mer än 
70 procent av sin totala arbetstid har direkt interaktion med gästen, samt inte innehar något 
ansvarsområde utöver att möta gästen. Detta kan ha påverkat det empiriska resultatet. Den 
person som anser att statusen i yrket måste öka, är den informant som möter gästerna i störst 
utsträckning. Samma person är en av få i studien som inte har något annat ansvarsområde i sin 
yrkesroll. 
 
Med grund i ovanstående diskussion ser jag att studieresultatet är giltig och tillförlitlig.  



     
  

46  

7.3 Förslag till fortsatt forskning  
Stolthetens betydelse för individen, organisationen och företagets finansiella prestationer är 
områden som kräver fortsatt forskning, eftersom empirin visar att det finns en tydlig 
förbindelse mellan stolt frontpersonal och förutsättningar att utöva värdskap.  
 
Denna studie fokuserar enbart på frontpersonal som är anställda vid två svenska mäss och 
konferensanläggningar. Jag föreslår fortsatt forskning om stolthetens betydelse för utövande 
av värdskap inom andra branscher. Det är även endast frontpersonalens perspektiv som 
studerats. Att studera företagsledningarnas eller gästers perspektiv är enligt mig av stort 
intresse för att skapa en helhetsbild. Syftet med fortsatta studier kan exempelvis vara att 
studera huruvida och på vilket sätt, företagsledning tillämpar stolthet som en faktor för att 
motivera frontpersonal att utöva värdskap. För att företagsledning ska förstå effekten av stolt 
frontpersonal föreslår jag en undersökning av relationen mellan företagets ekonomiska 
lönsamhet och frontpersonalens stolthet.  
 
I empirin framkommer att inspiration falnar fort. Inspiration är källan till motivation, vilket är 
grunden för att utöva värdskap. Till fortsatt forskning föreslår jag även att studera hur 
organisationer kan arbeta för att, långsiktigt och kontinuerligt, understödja frontpersonalens 
stolthet och värdskap.  

 

7.4 Förslag till praktisk tillämpning  
Empirin visar att informanterna vid utvalda två mäss- och konferensanläggningar inte kan 
utöva värdskap utan att känna stolthet. Det är därmed viktigt att frontpersonal tillåts etikettera 
sig som stolta. Att prata om stolthet och våga etikettera sig själv menar Franken (2007) 
medför ett beteende som personen omedvetet tillämpar. Företagsledning har det yttersta 
ansvaret att tillämpa och förstå vikten av stolthetens betydelse (Arnett et al., 2002; Chow et 
al., 2006). Därmed föreslår jag att de initierar diskussion om stolthet vid samtliga interna 
veckomöten. Frontpersonal bör uppmuntras att uttala konkreta åtgärder för att känna ökad 
stolthet. Eftersom stolthet delvis inhämtas i medmänniskors utlåtande (Arnett et al., 2002) är 
det viktigt att stimulera till diskussion inom ämnesområdet. För att till en början närma sig 
problematiken kan begrepp vilka härrör till stolthetens grunder tillämpas, såsom delaktighet, 
arbetsglädje, frontpersonalen och organisationens styrkor samt positiva självupplevda 
erfarenheter i mötet med gästen. Målet är att frontpersonal naturligt utstrålar stolthet.  
 
Varpå diskussion och problematisering om stolthet uppstår i organisationen torde detta sprida 
sig initialt internt och sedan externt, eftersom stolthet är en känsla och enligt Goleman (1998) 
är känslor ”smittsamma”.  Att öka den interna stoltheten kan därmed påverka den stolthet som 
förmedlas externt och därmed torde även yrkesstolthet påverkas.  
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Bilaga I - Intervjuguide 
 
Initial kontakt  (via telefon) 
 
Mitt namn & institution, information om studien ”att prata med olika personer om deras 
 drivkrafter samt vad de tycker och tänker om sitt arbete inom serviceyrket” tidsåtgång, plats,  
 tid för intervjun 
 
Öppning av intervjun (på plats hos organisationen) 
 
Presenterar mig 
Presenterar avsikten med intervjun;  ”att prata med olika personer om deras drivkrafter 

samt vad de tycker och tänker om sitt arbete inom 
serviceyrket” 

Redogör för hur intervjun praktiskt kommer att genomföras, att intervjun kommer att ta cirka 
40 minuter och börjar med en fri berättelse som senare ska specificeras . 
Berättar att jag antecknar och att intervjun kommer att bandas 
Informerar om att delar av materialet kommer att publiceras som examensarbete 
 
Fri berättelse 
 
Beskriv ditt arbete.  
Vad betyder ditt yrke för dig? 
 
Vad tänker du på när du hör begreppet värdskap? 

– vad tänker du på när du hör begreppet service? 
– minns du något från värdskapsutbildningen på företaget? vad? 

 
Tror du att ett gott värdskap har betydelse? 

- för vad har det betydelse? 
- påverkar det dig personligen? på vilket sätt? 
- Du sa att x, x och x är vikiga faktorer. Är det något som är 

viktigare än det andra? 
 
Ser du någon skillnad mellan inspiration och motivation? Förklara. 
  
Känner du att du inspireras att utöva värdskap? Hur? 

- har ni dokument om värdskap till er hjälp? 
 
Fråga till Nolia: Finns det något som skulle kunna förändra ditt beteende att ge ett gott 
värdskap? Vad?  
[Frågan har endast ställts till informanter vid Nolia, eftersom det i intervjun framkom att värdskap inte är ett 
ämne som problematiserats inom organisationen.] 
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Har du blivit inspirerad att förändra ditt beteende sedan du kom i kontakt med Värdskapet 
AB? 

– på vilket sätt känner du dig motiverad att utöva värdskap? 
– hur länge räckte motivationen efter det att du först kom i 

kontakt med Värdskapet AB? 
 
Hur märker du om frontpersonal vid andra organisationer utövar värdskap?  
 
Vad tänker du på när du hör begreppet stolthet? 

– Begreppet yrkesstolthet, ger det dig några andra tankar?  
 
Precisering 
 
Som anställd vid X, beskriv när du senast kände stolthet.  

- vad påverkade att du kände stolthet? 
- vad blev effekten av att du kände stolthet? 
 
- i detta tillfälle; hur kändes det att vara en del av 

organisationen? 
- i detta tillfälle eller strax därefter; hur kändes det att utöva 

värdskap? 
- hur påverkade stoltheten ditt sätt att utöva värdskap? 
- hur tror du att din stoltheten påverkade bemötandet mot 

gästen? 
- Fråga till Nolia: Har ni pratat om stolthet på Nolia? När var 

det senast? 
[Frågan har endast ställts till informanter vid Nolia, eftersom det i intervjun 
framkom att värdskap inte är ett ämne som problematiserats inom 
organisationen.] 

 
Ser du någon skillnad mellan stoltheten i ditt yrke och stoltheten i din yrkesutövning? På 
vilket sätt? 
 
Tror du det är viktigt att känna stolthet i alla yrken eller bara i vissa? Varför? 

- Tror du det är viktigt att känna stolthet i ditt yrke? Varför? 
- Vad tror du händer om man inte känner någon stolthet? 
- Vad anser du skulle behövas för att känna mer stolthet? 
 

Anser du att det finns någon relation mellan stolthet och värdskap?  
- På vilket sätt vill du beskriva relationen? 
- Inspirerar stolthet dig till att utöva värdskap? Hur? 

 
Nämn några sätt som du skulle tycka var bra för att; inhämta inspiration så att du känner dig 
motiverad att ge ett gott värdskap. 
 
Utrymme för sammanfattning och tolkning.  
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Information 
 
Informanten får mer kunskap om att studien kommer att mynna ut i en magisteruppsats som 
publiceras elektroniskt i slutet av året. 
Informantens frågor besvaras 
 
Avslutning 
Tackar & försäkrar mig om att det är möjligt att återkomma med eventuella kompletterande 
frågor  

 

 
  

 

 




