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Sammanfattning  

 

Begreppet värdskap förekommer allt oftare inom turism och genom ett gott värdskap kan en 

destination locka fler besökare. Gäster som möter ett gott värdskap har en tendens att 

återkomma till besöksmålet i högre utsträckning än besökare som inte möter ett sådant 

värdskap. De besökare som möter ett gott värdskap har även tendens till att spendera mer 

pengar under vistelsen vilket genererar positiva ekonomiska effekter. Studien syftar till att 

dels kartlägga det värdskapsarbetet som möter turister och besöker Östersund, dels öka 

kunskapen om arbetets styrkor och svagheter samt ge förslag på hur det kan förbättras. Det är 

idag vanligt att destinationer arbetar med värdskap och begreppets mångsidighet samt 

tvetydighet det gör att strategiarbetet kan ske på olika sätt. Denna studie fokuserar på hur 

värdskapsarbetet sker i Östersund. Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning om 

begreppet värdskap och utifrån en hermeneutisk ansats kopplas resultatet från tidigare 

forskning samman med data från semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 

värdskapsarbetet i Östersund saknar en destinationsövergripande strategi men att ett sådant 

arbete planeras.  
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Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de personer som har varit delaktiga i uppsatsskrivandet. Tack, 

Putte på kommunen. Tack, Martin och Calle på destination Östersund. Tack, Nicki på Clarion 

hotell i Östersund. Tack, Jenny på Jamtli. Tack Anne på JHT. Tack för att ni tagit er tid och 

kunnat genomföra intervjuer.  

 

Vill även gratulera Destination Östersund som vann priset ”Årets Stadskärna 2019”.  

 

Slutligen vill jag rikta ett extra stort tack till min handledare Bosse Bodén som har gett mig 

många kloka råd samt stöttat mig genom hela uppsatsen. Detta påvisar att gammal är äldst 

och att pensionen inte sätter stopp för goda råd.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  
 

Betydelsen av ett välfungerande värdskap som välkomnar besökaren framhålls som en viktig 

faktor för deras helhetsupplevelse och därmed för destinationers konkurrenskraft 

(Gunnarsson & Blohm, 2003). Skillnaden mellan service och värdskap är att värdskap är 

något som en person gör, för att sedan stanna upp, och ifrågasätta det som gjorts. Med andra 

ord utvärderas handlingen som en del i arbetet att förbättra gästbemötandet. Service är något 

som en person utför för en gäst utan att hen stannar upp och reflekterar, de vill säga rutiner 

har företräde framför reflektion och ett kritiskt förhållningssätt (Gunnarsson & Blohm, 2003). 

Godfrey & Clarke (2000) beskriver värdskap som ett koncept som dels personer verksamma 

inom turistbranschen bör känna till och förstå betydelsen av, men som även uppfattas olika 

utifrån en persons bakgrund och tidigare erfarenhet. Med andra ord kan personer verksamma 

inom turismsektorn och deras besökare ha skilda uppfattningar om vad ett gott värdskap är 

och följaktligen arbetar även destinationer med värdskap på olika sätt. 

Richie & Crouch (2003) noterar att destinationsbolag ofta har marknadsföring som 

huvudsaklig uppgift. Men har ofta ett arbetsområde inom värdskap, det innebär att 

grundstenen till en destinations arbete med värdskap ofta grundar sig i destinationsbolaget. 

Således är det en viktig investering för en destination att ha en funktion som aktivt arbetar 

med frågor som rör och främjar destinationen. Destinationsbolagen arbetar ofta utifrån en 

relativt låg budget som finansieras av kommun och/eller företag. Budgeten ska täcka flera 

områden där värdskaps arbetet är ett av dessa. Genom att arbeta på ett strukturerat sätt kring 

värdskapsarbetet skapas värde i hela destinationsutvecklingen (Elbe, Hallén & Axelsson, 

2008). Även Ritchie & Crouch (2003) intygar att arbetet kring värdskap är avgörande för en 

destination som har ambition att ligga i framkant.  

Godfrey & Clarke (2000) talar om att betydelsen av att de som arbetar inom turism- och 

serviceyrken, känner till vad som kännetecknar ett gott värdskap. För att förstå hur aktörer på 

en destination arbetar med att främja ett gott värdskap krävs det en förståelse för hur deras 

arbete fortlöper över tid. I längden gynnar de destinationen och de enskilda företagen då de 
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positivt påverkar besökarens helhetsupplevelse av en destinations konkurrenskraft (Ritchie & 

Crouch, 2003).  

1.2 Problemställning 

Värdskap är ett återkommande ord inom turistbranschen men betydelsen är tvetydlig och 

vilken funktion fyller värdskapet? Granskar man flyg- och hotellindustrin, enligt Shoemaker 

& Lewis (1999), handlar värdskap om lojalitetsprogram där kunden får belöningar när de 

återkommande nyttjar tjänster. För en destination däremot kan det mer handla om bemötande, 

välkomnande och tillit (Ritchie & Crouch, 2003).  

Destination Östersund slog under år 2015 rekord i antalet gästnätter (Läns Tidningar, 2016-

01-26). Följande år, 2016, ökade de kommersiella gästnätter med 4% till 411 050. 

(Destination Östersund, 2017). En fråga som kan ställas kopplat till ökningen av antalet 

gästnätter, är vilken betydelse värdskap spelar för destination Östersund som besöksmål? En 

annan fråga är om värdskap är något som Destination Östersund och dess medlemmar 

systematiskt och strategiskt arbetar med för att förbättra destinationens attraktionskraft och 

företagens lönsamhet? 

1.3 Syfte, frågeställningar och avgränsningar  

1.3.1 Syfte 
 
Studien syftar till att kartlägga hur destinationsbolag och dess intressenters arbete med 

värdskap, och att identifiera styrkor och svagheter i detta arbete. Arbetet syftar även till att 

identifiera förutsättningar för intressenter att nå en djupare förståelse av hur värdskapsarbetet 

sker och hur det kan omsättas i ett förbättra destinationens konkurrenskraft. 

1.3.2 Frågeställning 
 
• Hur arbetar Östersunds destinationsbolag och turistnäringens kärnverksamhet med 
värdskap?  
 
• Hur kan en ökad medvetenhet och kunskap om värdskap stärka Östersund som destination?  
 
• Hur kan en ökad kunskap om värdskap bidra till ett mer effektivt förändrings- och 
strategiarbete och hur kan ett sådant arbete organiseras?  
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1.3.3 Avgränsningar: 
 

Kartläggningen avgränsas till den turistiska värdekedjan som arbetar med värdskap. Studien 

har avgränsat till att inte innefatta besökarnas synvinkel då uppsatsen är tidsbegränsad. 

Studien är geografiska avgränsat till de centrala delarna av Östersund. I teoriavsnittet 

kommer en SWOT-analys användas utifrån de interna aspekterna.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner  
 

• Värdskap  

Värdskap handlar om bemötande, service, inkludering och kvalitet till vänskap, känslan av 

välkomnande och längtan att komma tillbaka hos en besökare. Värdskap är en process, där 

man möter en gäst eller besökare och sedan stannar upp, ser och ifrågasätter det som gjorts 

för att hitta möjliga förbättringar.  

 

• Turistisk värdekedja  

Turistiska värdekedjan eller värdekedjan innefattar aktörer som kommun, destinationsbolag, 

hotell, eventbolag och affärer som i första hand möter besökare och gäster på destinations 

Östersund.  

 

• Destinationsbolag  

Destinationsbolag handlar om att samverka Handlar om först och främst om 

destinationsbolag på den lokala nivån, som Destination Östersund. Men även på regional nivå 

där Jämtland Härjedalen Turism är medverkande.  
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2 Teori  

2.1  Turistindustrin  

Turistindustrins omsättning har vuxit snabbt och näringen har blivit viktig för både 

sysselsättning och inkomst såväl i Sverige som i Jämtland (Lundmark, Marjavaara & Müller, 

2011). Tillväxten ger inga tecken på att avta, siffror från Tillväxtverket (2018) visar på att 

omsättningen har ökat från 293,5 miljarder år 2016 till 317 miljarder år 2017.  

2.2 Centrala begrepp   

2.2.1 Värdskap  

Ritchie & Crouch (2003) har beskrivit att värdskapsbegreppet innefattar allt från bemötande, 

service, inkludering och kvalitet till vänskap, känslan av välkomnande och längtan att komma 

tillbaka hos gästerna. Det kan handla om små faktorer som spelar roll för besökaren. Några 

exempel är möten med specifika personer, att bussen kommer i tid eller att personalen är 

trevlig. Med ett gott värdskap skapas nöjda gäster som i sin tur är positivt ekonomiskt, då de 

kan tänkas spendera mer pengar under sin vistelse och även återkomma samt berätta för 

personer i sin omgivning om upplevelsen (Gunnarsson & Blohm, 2003). 

Disney är ett exempel på ett företag som ständigt arbetar för att kunna erbjuda ett värdskap 

utöver de vanliga. Disney arbetar ständigt med att förbättra samt förnya och sätter alltid 

besökaren i första hand för att kunna få en så bra upplevelse som möjligt. Det här är något 

som hela personalstyrkan arbetar med, och med en trevlig personal så skapas det många glada 

kunder som i slutet av dagen får en bättre upplevelse och medför också mer spenderade 

pengar och marknadsföring vidare genom word of mouth (Gilmore & Pine, 2002). 

Värdskap är inget nytt utan något som har arbetats med sedan långt tillbaka i tiden. Enligt 

Lashley, Lynch & Morrison (2007) har de funnit skrifter från 3500 år före Kristus som 

påvisar att man redan då var medvetna om värdskap för en helhetsupplevelse av en plats. 

Eventuella skillnader mellan värdskap då och nu lägger studien inte vikt vid. Som tidigare 

beskrivits i studien är skillnaden mellan service och värdskap tankeprocessen innan, under 

och efter ett utförande, samt att ifrågasätta och göra förändringar (Gunnarsson & Blohm, 

2003). Bohdanowicz & Zientara (2008) nämner att värdskap och personalbeteende för de 
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som möter besökarna i direktkontakt är avgörande för en positiv gästen som blir en del av ett 

framgångsrikt företag eller destination. Bohdanowicz & Zientara (2008), beskriver 

värdskapets betydelse för en destination: 

 

“Work-related attitudes – albeit of great importance to any organization – play a crucial 

part in the service sector and, by implication, in tourism and hospitality”. 

 

Inom turism- och resebranschen används begreppet hospitality i stor utsträckning som ett 

heltäckande uttryck, även fast de saknas en tydlig definition eller avgränsning av hospitality.   

Hospitalitys kopplingen till turismbranschen och forskning kring det här anses vara relativt 

nytt (Ottenbacher et al. 2009). Grunden i hospitality är trygghet, mat och boende men idag är 

hospitality även kopplad till din vistelse som turist på annan ort. Uttrycket är samtidigt starkt 

kopplat till hotell- och restaurangbranschen som utmärker sig i arbetet kring just hospitality. 

Ofta gäller det mat, dryck och boende som de kommersiella aktörerna har att tilldela. 

Hospitality går även att applicera på privata och sociala sammanhang. Ottenbacher et al. 

(2009) påpekar dock att ett helhetsarbete inom turismbranschen med hospitality inte är 

lämpligt då branschen innefattar flera industrier. 

2.2.2 Destinationsbolag  

Destinationsbolag förknippas vanligtvis med marknadsföring men kan även vara en 

nyckelspelare i värdskapsarbetet vid en destination (Ritchie & Crouch, 2003). Enligt Elbe, 

Hallén & Axelsson (2008) är värdskapsarbete ett viktigt inslag för en destinations utveckling, 

till exempel genom att lokalsamhällens attraktionskraft både som resmål för turister och plats 

för lokalbefolkningen att leva och verka på.  

Destinationsbolag skapar strategier och koncept som gör att näringslivet väljer att engagera 

sig tillsammans. Detta kan gälla hur varumärket presenteras och att samma strategi gäller hela 

destinationen (Pike, 2008), genom att till exempel genomföra utbildningar, workshops eller 

nätverksträffar som gör att destinationen får en gemensam strategi. Detta får destination att 

skapa en enhetlig bild utåt (Mowtorth & Munt, 2003).  
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2.2.3 Word of mouth, WEB och Sociala Medier  

Ett gott värdskap är något som inte bara stannar vid personen som får ta del av det goda 

värdskapet, utan kan även ofta sprida sig vidare till andra personer i ens omgivning genom 

Word Of Mouth. I boken det goda värdskapet av Gunnarsson & Blohm tas ett exempel upp 

med en busschaufför som ger den lilla extra servicen till sina passagerare och hur han skapar 

historier som senare sprider sig vidare från person till person (Gunnarsson & Blohm, 2003). 

Det här kan vara en av de starkaste och mest influerande formen av marknadsföring, och utgår 

ifrån att du visar ett gott värdskap som sprids vidare (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008).  

Lexhagen (2008) nämner att personer väljer att använda sig av sökningar via Internet för att 

finna information. Att detta appliceras inom turistbranschen är något som tas upp genom att 

hemsidan ska vara lättnavigerad samt finnas matnyttig information som skapar en hög nivå 

redan vid bokning av resan.  

Litvin, Goldsmith & Pan (2008) framhåller att genom informationssökning via digitala forum 

har det blivit viktigt att beakta internet och sociala medier i värdskapsarbetet, tillexempel 

genom att de digitala plattformarna är uppdaterade. Författaren noterar även att de här kan 

vara ett sätt att använda sig av digitalt-word of mouth, när gäster väljer att dela sin upplevelse 

på till exempel TripAdvisor (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). Baker (2017) påpekar att 

turismen kan öka om producenten är aktiv inom sociala medier, där de kan implantera sina 

produkter och tjänster samt få recensioner som ökar trovärdigheten. Besökare har även 

möjlighet att exponera destinationen genom egna sociala plattformar, vilket ofta gynnar 

destinationen.   

2.2.4 Lojalitetsprogram och helhetsupplevelse  

Många aspekter kring värdskap handlar om att en kund ska återkomma till en plats eller ett 

företag. Turistbranschen jobbar därför mycket med marknadsföring som ska locka kunderna 

till platsen. Det här kan dock både vara dyrt och ineffektivt. Något som hotell- och 

flygindustrin arbetar med är lojalitetsprogram. Det innebär att man får någon form av 

belöning ju mer man utnyttjar programmet. Det här kan handla om allt ifrån bättre förmåner, 

presenter eller mer fördelaktiga priser. Det här har visat sig vara ett effektivt sätt att behålla 

marknadsandelar på, och kunderna väljer i första hand det stället de känner till sedan tidigare 

(Shoemaker & Lewis, 1999). En återkommande kund är något som är eftertraktat hos många 
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företag som arbetar med lojalitetsprogram, det här skapar därför även hård konkurrens mellan 

just dessa företag. Kunden är målet för att kunna stärka sina marknadsandelar. 

2.3  SWOT  
 

SWOT är en modell för utvärdering där initialerna står för Strength, Weaknesses, 

Opportunites och Threats. Där S och W är interna styrkor och svagheter samt O och T är 

externa möjligheter och hot. Arbetet med en SWOT används ofta av företag eller 

organisationer för att belysa de olika delarna, och vad som behövs arbetas fram (Tonnquist, 

2014). I denna studie riktas fokus mot modellens interna delar, d v s styrka och svagheter. 

 

Styrkor: Genom en stärkt samverkan på en destination kan bland annat besökarnas 

helhetsupplevelse främjas, liksom den interna kommunikationen mellan producenterna och 

utnyttjandet av de resurser som finns på en destination. Samverkan kan också bredda utbudet 

av aktiviteter och ta vara på mindre företags fördelar, de vill säga stärka resurssvaga mindre 

turismaktörer. En destination behöver också en helhetsbild och en primär reseanledning att 

förmedla till besökarna (Bodén & Rosberg, 2004), vilket kräver samverkan.  De styrkor som 

kan åskådliggöras genom ett internt arbete med värdskap är enligt Bodén & Rosenberg; 

• En förbättrad samverkan mellan turistnäringens intressenter 

• Skapa nya förutsättningar  

• Ett effektivare resursutnyttjande genom tillgång till konceptövergripande resurser 

Svagheter: Genom bristfälligt samarbete på en destination riskerar besökarnas helhets- 

upplevelse att försämras. Även om kunskaper existerar på en destination finns de sannolikhet 

att de nyttjas ineffektivt. En destination behöver ligga i utvecklingens framkant för att skapa 

mervärden som lockar nya gäster och inte fastna i gamla spår som påverkar utvecklingen 

negativt. Utan samverkan riskerar service och förnyelsearbete att motverkas genom att 

kunskap på en destination inte tas tillvara. Genom samverkan och samarbete mellan 

turistnäringens aktörer kan sannolikt krav på tillgång till en fungerande samhällsservice ha 

större framgång att få gehör än om enskilda aktörer höjer sin röst, till exempel tillgång till 

banker och kommunikationer (Bodén & Rosberg, 2004).  
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De svagheter som kan finnas på en destination är enligt Bodén & Rosberg (2004); 

• Bristande samarbete 

• Strukturer som motverkar förnyelsen av gamla koncept 

• Avsaknad av samhällsservice 

Styrkor: Kunskapen om värdskap är utbredd hos flertalet personer som arbetar inom ledande 

positioner på en destination enligt Gunnarsson & Blohm (2003). De styrkefaktorer som nämns 

ovan bör prioriteras av destinationsbolag för att underlätta framväxten av det goda värdskapet 

och konkurrenskraftiga destinationer. 

Svagheter: Destinationer som inte vill förnya sig och se möjligheter i ett 

etablerat värdskapsarbete kan på sikt leda till färre besökare och fler missnöjda gäster enligt 

Gunnarsson & Blohm (2003). När mindre och större aktörer i sitt värdskapsarbete riktar 

fokus mot gemensamma mål skapas en tydlig blid av destinationen på marknaden, vilket 

sannolikt främjar destinationers varumärken. 

2.4 Sammanfattning  
Värdskapsbegreppet innefattar bemötande, service, inkludering och längtan att komma 

tillbaka hos en gäst eller besökare. Skillnaden mellan service och värdskap är tankeprocessen 

innan under och efter ett utförande, samt att ifrågasätta och göra förändringar (Gunnarsson & 

Blohm, 2003). Det kan handla om små eller mer omfattande faktorer. Med ett gott värdskap 

skapas nöjda kunder, som i sin tur är positivt ekonomiskt för en destination eller samhälle 

(Ritchie & Crouch, 2003). Ett gott värdskap kan vara direkt avgörande för en destination eller 

organisations framgång, vilket framförallt beror på hur en besökare blir bemött 

(Bohdanowicz & Zientara, 2008).  

 

Destinationsbolag är en viktig aktör som har en avgörande roll för verkställandet av ett gott 

värdskap hos en destination (Elbe, Hallén & Axelsson, 2008). Gemensamma strategier med 

bland annat utbildningar för en destination skapar en likvärdig bild utåt mot gäster (Mowtorth 

& Munt, 2003).  Ett annat begrepp som också kopplas starkt till värdskap är hospitality, 

vilket används inom turismbranschen. Hospitality behandlar framförallt hotell- och 

restaurangsektorn, men innefattar även hela turistindustrin (Ottenbacher et al 2009).  
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Word of mouth är ett annat begrepp som spelar en viktig roll för hur värdskap sprids mellan 

tidigare och nya individer (Litvin, Goldsmith & Pan, 2008). För att kunna belysa svagheter 

och styrkor används en SWOT-analys som verktyg för utvärdering hos organisationer och 

företag. Här tas de interna delarna av ett värdskap upp, för att kunna åstadkomma framtida 

förbättringar (Gunnarsson & Blohm 2003).  
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3 Metod  

3.1 Kunskapssyn och undersökningsdesign  
 
Utifrån studiens syfte att få en ökad förståelse för hur Östersund som destination arbetar med 

värdskap och planering inom värdskap samt hur en strategi för framtiden kan se ut. Studien 

söker förståelse hos de enskilda aktörerna på destinationen och på så sätt skapa en djupare 

förståelse för hur de arbetar med värdskap. Studien kommer att tillämpa växelvis abduktiv 

och induktiv ansats. Abduktiv ansats används för att kunna växla mellan teori och empiri 

under studien (Bryman, 2011). Ett induktivt synsätt motiveras under den här studien genom 

att det skapar en djupare förståelse för hur arbetet hos aktörerna på destinationen arbetar samt 

hur deras uppfattning förhåller sig till värdskaparbetet. Genom att ta del av tidigare forskning 

samt förstå aktörerna i Östersund och pröva dess teorier, hoppas studien kunna besvara 

frågeställningen. För att skapa en djupare förståelse och helhetsbild kommer empiri att 

samlas in och besvara frågeställningen (Bryman, 2011). 

Studien hermeneutisk insikt baseras på en ambition att inte bara “begripa”, utan att även 

förstå hur värdskap tolkas och används ut ett turismperspektiv. Genom kvalitativ forskning är 

förhoppningen att kunna finna en djupare förståelse för hur en destination som Östersund 

arbetar med begreppet värdskap. Enligt Thurén (2007) innebär en hermeneutisk infallsvinkel 

för att förstå problemet, medan en positivistisk infallsvinkel är att man begriper problemet. 

Det är den aspekten som skiljer de två teorierna ifrån varandra. Genom att använda en 

hermeneutisk infallsvinkel ges också möjligheten att modifiera studiens frågeställningar 

genom den hermeneutiska spiralen, för att skapa en så rättvis bild som möjligt av de 

frågeställningar som ska besvaras. Som tidigare nämnt kommer studien att använda sig av 

växelvis deduktiv och abduktiv ansats. Ofta brukar kvalitativ forskning använda sig av 

induktiv ansats, men det har under senare år blivit allt vanligare att använda sig av deduktiv 

ansats för att styrka studiens teoriprövning (Bryman, 2011). 

Studien tillämpar semistrukturerade intervjuer med personer som har inblick i Östersunds 

värdskapsarbete. Motiveringen till att tillämpa semistrukturerade intervjuer är att skapa en 

djupare förståelse för hur Östersund som destination arbetar med värdskap. Genom att skapa 

en ram för intervjuerna ska det här göra så att respondenten håller sig inom ämnet och inte 
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försvinner iväg på sidospår utanför ämnet. Frågorna är utarbetade och framtagna för att hitta 

olika synvinklar, skapa ett djup och en förståelse för aktörens värdskapsarbete (Bryman 

2011). 

Den data som samlas in genom intervjuer kommer att analyseras genom grounded theory. En 

avgörande del i grounded theory är att koda den data som har samlats in under intervjuerna. 

Det här kan genomföras på olika sätt, men den här studien kommer genomföra tre olika steg 

under processen; öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning, för att analysera det 

som sägs (Bryman, 2011). 

3.2 Reliabilitet & Validitet 

För att påvisa studiens trovärdighet använder man sig vanligtvis av reliabilitet och validitet 

inom forskning. Validitet i en ansats avser hur den vetenskapliga forskningsmetoden 

tillämpats och vilka teorier och begrepp som använts (Bryman, 2011). Reliabilitet i samma 

ansats ska presentera hur pålitlig metoden anses vara. Det ska vara möjligt för en annan 

forskare att upprepa undersökningen och komma fram till samma resultat (Bryman, 2011). 

Om man kan visa på en genomförbarhet av validitet och reliabilitet på ett väl utfört sätt 

skapar det hög trovärdighet i forskningen. Problem som finns är till exempel att 

intervjudeltagare inte vill ställa upp eller eventuellt bortfall. Det här ger mindre insamlade 

data som kan analyseras. Om någon av intervjuerna inte kan ske i form av ett fysiskt möte 

och en telefonintervju istället tillämpas, kan man inte analysera kroppsspråk utan enbart ord 

under samtalet (Bryman, 2011). 

Genom att arbetet baseras på begreppet värdskap och att mångsidighetens betydelse är 

kommunikationen till intervjutagarna viktig, då värdskapsbegreppet ska tydas likadant mellan 

forskaren och respondenten. Det här måste därför förmedlas tydligt redan innan intervjun 

börjar. 

Värdskap ges olika tolkningar i litteraturen, vilket också påpekas i empiriska studier 

(Shoemaker & Lewis, 1999). Granskning av tidigare forskning inom värdskap finner ingen 

direkt översättning till engelskan. Det här gör att urvalet av tidigare forskning på engelska 

måste utvärderas inte bara i relevans, utan även med en säkerhet på att de som tas upp har 
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samma betydelse. Värdskapsbegreppets mångsidighet har beaktats genom hela studien och 

säkerhetsställts under såväl intervjuer som tidigare forskning. 

3.3 Urval 

Studien har innefattat ett urval av personer som anses vara relevanta och idag arbetar med 

värdskap i Östersund. Med den utgångspunkten har sex personer som representerar 

kommunen, näringslivet och destinationen kontaktats för en intervju. Urvalet av personer 

som intervjuas är valda utifrån deras yrkesroller med spridning över olika synvinklar på 

ämnet värdskap. Urvalet av personer representerar värdskapskedjans toppar. Studien vill ha 

insikt i hur strategier tas fram för att arbeta med ett gott värdskap. Det här innefattar inte hela 

värdekedjan från de som i större utsträckning arbetar med värdskap på en daglig basis. Sex 

deltagare har intervjuats fysiskt, där forskaren kunnat avläsa kroppsspråk och andra 

iakttagelser. Antalet intervjudeltagare är baserat på uppskattning av hur många personer som 

arbetar med värdskap i Östersund och på så sätt kan tillföra god kunskap för arbetet. 

Ytterligare respondenter har samlats in med snöbollsurval, för att få fler infallsvinklar och 

kunskap inom ämnet. Det är svårt att finna personer från register eller dylikt som arbetar med 

värdskap. Ett effektivt sätt att arbeta har därför varit att gå igenom respektives kontaktnät för 

att finna fler potentiella respondenter. Bryman (2011) beskriver ”snöbollsurval” som ett sätt 

att finna rätt personer till en undersökning. Genom att kontakta ett fåtal personer med 

kunskap inom ämnet, kan man senare genom dessa få kontakt med fler personer som är 

relevanta för studien. 

3.4 Intervjuernas utformning och genomförande 

Respondenterna i studien har innan intervjun blivit informerade om vad intervjun gäller 

genom mail eller sms. Efter att tid och plats har bestämts har intervjufrågorna skickats ut till 

respondenterna. Innan intervjuerna har deltagarna blivit tillfrågad och fått möjlighet att 

godkänna inspelning. Det finns personer som kan hämmas av att se eller ha vetskapen om 

inspelningsutrustning, men att det är ett bra verktyg för att fånga respondentens svar i 

efterhand. Den här utrustningen kan dock tas bort om det finns en risk för oärliga svar, då 

ärliga svar är av högsta värde. Under studiens gång har det inte inträffat, även om en 

viss stelhet uppmärksammats när personliga frågor har ställts. Dock är det inget som verkar 

ha haft någon påverkan på ärligheten. 
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Varje respondent har getts 60 minuter för de semistrukturerade intervjuerna. Den här 

tidsramen sattes för att deltagaren och forskaren ska vara så fokuserade som möjligt, samt 

inte tappa fokus från ämnet. Mallen som skapats sedan tidigare har följts i den utsträckning 

det varit relevant, och kan bli personligt anpassad för att få fram den data som kan besvara 

frågeställningen. Intervjufrågorna har även skickas ut i förhand så att respondenterna får 

förbereda sig och känner bekväma innan intervjun. Det är dock oklart hur många av 

deltagarna som har läst igenom frågorna innan intervjun. 

Respondenterna har styras i den mån som är möjligt för att hålla sig till värdskap och arbetet 

kring området. Intervjuerna som genomförts har spelats in med mobiltelefon samt diktafon, 

och har sedan transkriberats för att säkerhetsställa analysen. Inspelning har godkänts av 

samtliga respondenter. Respondenterna har senare godkänt transkriberingen och haft 

möjlighet att notera om tolkningar gjorts rätt och om delar ska tas bort. Det här ger 

intervjuerna en hög trovärdighet för resterande forskning. 

För att respondenterna ska känna sig trygga har platsintervjuer genomförts, det här skapar 

tillförlitliga intervjuer. Möjligheten att avläsa andra signaler så som otrygghet underlättas 

(Bryman, 2011). Arbetet kring intervjuerna, och det faktum att respondenterna ofta är 

upptagna, underlättades när de inte behöver förflytta sig till annan plats och tid sparades på så 

sätt. 

Efter att intervjuerna genomförts har transkribering skett kort efter. Det är viktigt att 

transkribering sker inom kort efter att intervjun genomförts, för att kunna återskapa så många 

intryck som möjligt. Eftersom det här arbetet är tidskrävande men viktigt, har noggrant arbete 

fokus på att kunna tolka respondenterna genomförts. 

3.5 Metoddiskussion 

Det går att diskutera om respondenterna i studien är trovärdiga och kan representera 

värdskapet i Östersund som helhet. De respondenter som valts ut har positioner som är 

heltäckande för destinationen samt att de har ett stort inflytande. De representerar också de 

större aktörerna i Östersund som arbetar med värdskap. Eftersom ett fåtal personer inte kan 

eller har möjlighet att representera helheten av värdskap, bryts de i slutänden ned till varje 

enskild individ som verkar i Östersund. Det finns med stor sannolikhet fler personer som 

känner att de har en inblick i och har möjlighet att besvara frågor kring Östersunds arbete 
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med värdskap. Det här kan ha gjort att vissa aspekter och tolkningar har uteblivit i studien 

(Bryman, 2011). Under studien har respondenterna i hög utsträckning haft en ledande roll 

inom sin organisation eller verksamhet, vilket gör att studien inte fått någon inblick i hur 

personer längre ner i organisationerna ser på värdskap. Eftersom personal som arbetar längre 

ner i organisationen inte har intervjuats kan det diskuteras hur det har för påverkat studien. 

Värdskap skapas av en kedja av personer (Gunnarsson & Blohm, 2003). 

Studien syftar till att skapa en djupare förståelse för hur producenterna i Östersund arbetar 

med värdskap. Studien undersöker inte konsumenternas åsikter. Den här begränsningen kan 

diskuteras utifrån den ståndpunkt att det är konsumenterna som möts av värdskapsarbetet, 

men att i det här fallet vill studien skapa en djupare insikt i producenterna arbete. Om fler 

studier görs inom ämnet hade konsumentaspekter varit intressanta att studera. 
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4. Empiri 

4.1 Inledning  

Urvalet av intervjupersoner är verksamma inom turistnäringens kärnverksamheter i 

Östersund, och de representerar alla det värdskap som möter stadens besökare. Samtliga 

respondenter har ett betydande inflytande och insikt om hur Östersund som destination arbetar 

med värdskap. Nedan framgår det vilka personer som har intervjuats och vilken roll de har på 

destinationen. Det ska tilläggas att respondenternas svar har anonymiserats i 

resultatredovisningen. De personer som har intervjuats är följande: 

1. Putte Eby, Östersunds kommun, Besöksnäringsstrateg  

2. Martin Sahlberg, OSD, Storsjöteatern, Hotell Östersund, VD. Östersunds destinationsbolag, 

styrelseordförande 

3. Calle Hedman, Östersunds destinationsbolag, Projektanställd för Östersunds stadskärna. 

4. Jenny Olsson, Jamtli, Evenemangsansvarig  

5. Nicki Eby, Hotell Clarion Östersund, Hotelldirektör (VD) 

6. Anne Adsten, Jämtland Härjedalen Turism, Turismutvecklare  

4.2 Värdskapsarbetet i Östersund  

4.2.1 Begreppet värdskap  

Alla intervjuade har gett liknande definitioner av begreppet värdskap, även om deras 

förklaringar skilt sig något. En respondent menar att värdskap är ett sätt att bemöta gäster; hos 

vissa sker det naturligt medan det hos andra krävs ett hårdare arbete. En annan respondent 

nämner flera viktiga punkter; att ta emot gästen, att se gästen, att känna in varje enskild 

besökare samt att vara tillgänglig och att allt det här är sammankopplat. En tredje respondent 

beskriver värdskap med att gästen eller besökaren ska känna sig som hemma. En fjärde 

respondent framhäver att värdskap handlar om ett omhändertagande av en gäst. Den femte 

respondenten nämner att ur ett turistiskt perspektiv kan det handla om allt från skyltning till 

hur du blir bemött. Att leverera ett gott värdskap kan efterliknas med ett detektivarbete hos 
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den som bemöter gästen. Den sista respondenten säger att det handlar om att bemöta gästen på 

rätt sätt och att det ska finns någon form av familjär känsla. Tre av respondenterna nämner att 

värdskap sker på eget initiativ. En person påpekar att värdskap är en färskvara. Ytterligare en 

person nämner det faktum att om man har roligt på jobbet skapas ett värdskap naturligt.  

”Värdskap är den största konkurrensfördelen som Östersund som destination kan arbeta med 

för att stadskärna och stad ska vara levande. För att kunna locka gäster krävs ett gott 

värdskap då butiker och cityhandel inte längre kan konkurrera med priser och tillgänglighet. 

Istället ges besökaren en upplevelse de inte får på något annat ställe” – Respondent  

4.2.2 Strategiarbete  

Samtliga respondenter nämner att Östersund saknar en övergripande gemensam strategi för 

destinationens värdskapsarbete. Frågor som hur gäster ska bemötas och om de ska ske på ett 

likartat sätt lämnas med andra ord till de enskilda producenterna. Fyra av respondenterna 

nämner att en strategi och plan för värdskapsarbetet håller på att tas fram. Det är dock osäkert 

i vilken form och utsträckning arbetet ska ske men de framhåller att tid och budget är avsatt 

för strategiarbetet. Tre av dessa personer frågar sig vilken utformning en eventuell 

värdskapsutbildning ska ha, och ser Åres värdskapsarbete som en förebild. En av 

respondenterna nämner att Östersund bör beakta hur Åres nya utformning av sin 

värdskapsutbildning tas emot av näringslivet, innan Östersund påbörjar arbetet med att ta fram 

en värdskapsutbildning. En annan intervjuperson utrycker att värdskapsarbetet fungerar bra 

och ger som exempel frukostmöten som en del av värdskapsarbetet på destinationen. 

Ytterligare en av de intervjuade är bekymrad över att det inte i nuläget finns någon plan för 

det här arbetet.  

Två respondenter nämner vikten av arbetet med att få med hela turismkedjan. Utan hela 

kedjan skapas inte helheten i värdskapsarbetet. En av dessa personer berättar om en erfarenhet 

vid tidigare värdskapsarbete i Åre, där hela resan från bokning till hemkomst skulle innefatta 

ett värdskap. Värdskapet gäller hela vägen från taxibolaget i hemkommunen, till flygplatsen 

och incheckningen på destinationen. För att värdskapet skulle fungera hela vägen krävdes ett 

stort arbete som näst intill är omöjligt. En respondent nämner att ett viktigt arbete är att få 

med sig samtliga aktörer i värdskapsarbetet. Ytterligare en respondent nämner att 

organisationer arbetar med hospitality men att innebörden är likvärdiga till värdskap. Hen 

säger också att ett gott värdskap kan vara avgörande för vilken anläggning som gästen väljer 
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och eventuellt återkommer till. Här är det viktiga arbetet att skapa en känsla hos gästen så att 

denna är villig att återkomma.   

4.2.3 Värdskapsutbildning  

Flertalet personer nämner att Östersund inte har en utarbetad strategi för att nå målet med att 

stärka Östersund som destination. En respondent nämner att hos de enskilda företagen i 

Östersund finns flertalet som redan arbetar med värdskap internt. Två respondenter nämner att 

jämtlänningar generellt är trevliga och väl tillmötesgående samt att det här sker naturligt och 

att en strategi där hela värdekedja på destination är viktigt.  Samtliga intervjutagare är överens 

om vikten av att göra besökare nöjda, genom att hela destinationen arbetar mot samma mål.  

Hälften av respondenterna var övertygade om att det är destinationsbolagets uppgift att se 

över och förvalta en framtida värdskapsutbildning. En annan respondent nämnde att det är 

uppe för diskussion och att framtiden för vilka som behåller driften för turistbyrån och 

destinationsbolag, som går till upphandling i december. Det är även något som de två första 

respondenterna nämner, även om de inte verkar vara något som oroar dem. 

Tre respondenter nämner att inspirationen från Åres värdskapsarbete är något som kommer att 

användas i Östersunds strategi. En respondent berättar vidare om att hen har god kontakt med 

Åre destination och att hen ska undersöka närmare hur deras värdskapsarbete har fortlöpt.  Tre 

respondenter nämner att de är medvetna om att Åre under en längre tid arbetar med värdskap. 

Samt att de är Jan Gunnarsson som en gång i tiden var VD på Åre destination applicerade ett 

värdskapsarbete för besökaren. Tre respondenter menar även att hans värdskapsstrategi har 

ändrats flertalet gånger sedan dess, senast under hösten 2018, då det gick från en digital 

utbildning till föreläsningar och kickoff. En respondent nämner att Åre har tagit fram en 

digital värdskapsutbildning för Höga Kusten. En annan respondent nämner att värdskap är A 

och O för ett företag eller organisation, och det faktum att det ofta är en specifik person som 

du kommer ihåg efter ditt besök. Ytterligare en respondent nämner att utan ett lyckat 

värdskapsarbete kan destinationen stänga. 

Fyra respondenter nämner att en stor undersökning genomförs av destinationen varje sommar, 

där deltagare får svara på flertalet frågor. En av frågorna handlar om värdskapet i Östersund, 

och svaren pekar på en nedåtgående trend inom värdskap. Det är något som inte 

uppmärksammats tidigare år. Det finns ingen insamlad information om varför det här har 

skett, och respondenterna nämner att anledningen är svårt att fastställa.  
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4.2.4 Personligt bemötande och Word of mouth  

Samtliga respondenter nämner att första intrycket av en plats eller destination kan vara 

avgörande för upplevelsen. Två respondenter nämner att ett ”hej” är viktigt för att gästen ska 

uppleva en god service och känna sig bekväm. Tre respondenter tar taxiresor som exempel, 

där ett dåligt bemötande kommer att påverka hela vistelsen negativt. Allt annat måste i sin tur 

stämma för att gästen ska ändra sin uppfattning till positiv. Två respondenter säger att ett mål 

från destinationens sida är att förstagångsbesökare ska känslan att de fått ut mer än de 

förväntat sig. Vistelsen ska även kännas naturligt positiv och inte ansträngd. Nästa intervjuade 

person nämner att värdskap som inkluderar både personal och gäster är viktigt. Om vi har kul 

på jobbet, gör det att gästerna får en bättre helhetsupplevelse. En respondent nämner något 

som hen tagit med sig från ett tidigare arbete; att de krävs åtta positiva händelser för att 

kompensera för en dålig. 

Fem utav sex respondenter nämner att genom ett gott värdskap får man återkommande gäster, 

som även kan få med sig vänner och familj. Tre respondenter nämner specifikt att det kan 

belysas som den mest trovärdiga marknadsföringen en destination kan skapa - att närstående 

pratar positivt om destinationen. En respondent påpekar det faktum om det gynnar en 

destination att vända en negativ situation till en positiv, då det skapar trovärdighet. Låter en 

anställd däremot en besökare lämna destinationen missnöjd, kommer förmodligen personen 

inte att komma tillbaka. Enligt en respondent spelar det ingen roll om man är billigast eller 

dyrast, man måste istället vara trevligast. Det är på så sätt man blir ihågkommen av en gäst. 

Två respondenter nämner även att ett större antal besökare genererar fler positiva ekonomiska 

effekter för en destination.  

”Genom ett gott värdskap kan man locka gäster att återkomma, att få med sig vänner och 

familj, det här kan på lång sikt öka turismen” – Respondent   
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5. Analys  

5.1 Värdskapet som process 

Ritchie & Crouch (2003) definition av värdskap omfattar bemötande, service och 

inkludering. Även känslan av välkomnande, vänskap och en längtan att komma tillbaka hos 

besökare ingår i det goda värdskapet. När respondenterna ger sin definition av värdskap 

nämns ett antal inslag som återfinns i Ritchie och Crouchs definitionen. En respondent 

nämner att värdskap är en färskvara och att det är viktigt att ett gott värdskap överträffar 

gästens förväntningar. En annan säger att all personal ska vara inkluderande i 

värdskapsarbetet, eftersom det är minst lika viktigt att man visar ett gott värdskap inåt mot 

personalen som utåt mot gäst.  

Gunnarsson och Blohm (2008) definierar värdskap är en process där producent och gäst 

möter varandra för producenten därefter sedan stannar upp och ifrågasätter bemötandet i syfte 

att hitta möjliga förbättringar. Det var dock inget som nämndes ordagrant av respondenterna. 

Däremot påpekade tre respondenter att det är viktigt att värdskapet kännetecknas av 

känslighet för gästernas behov och sker självständigt.  

Ett gott värdskap i direktkontakt med kund är något som Bohdanowicz & Zientara (2008) 

anser är viktigt för att företag och destinationer ska kunna bli framgångsrika. Detta nämner 

även flertalet respondent med motiveringar som att det är servicen och upplevelsen som i 

längden vinner fler kunder. Det handlar enligt dem om att bemöta besökarna på ett sådant sätt 

att det skapar ekonomiskt vinning, långsiktighet och återkommande kunder.  

Ottenbacher et al. (2009) diskuterar begreppet hospitality relaterat till hotell- och 

restaurangbranschen som en synonym till värdskap. Fem av studiens respondenter talar 

endast om värdskap och endast en nämner dock att de i sin verksamhet använder sig av 

begreppet hospitality. Samma person som är verksam inom hotell-och restaurang tror att det 

har och göra med att verksamheten täcker hela norden. Övriga fem respondenter använder 

värdskapsbegreppet i enlighet med Gunnarsson & Blohm (2008) och Elbe, Hallén & 

Axelsson (2003), vilka kopplar värdskapsarbete till destinationsnivå.  
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5.2 Östersund som besöksmål 

5.2.1 Avsaknad av övergripande värdskapsstrategi   
 

Destinationsbolag är enligt Ritchie & Crouch (2003) ofta grundstenen i ett gemensamt 

värdskapsarbete som kännetecknar många turistdestinationer. Samtliga respondenter i studien 

nämner att Östersund saknar en gemensam destinationsövergripande strategi gällande 

värdskap med destinationen som grundsten. En respondent nämner dock att både tid och 

resurser är framtaget för att arbeta fram en sådan strategi. Tre respondenter säger att de inte är 

bestämt i vilken form och utsträckning arbetet ska utformas. Även om några av 

respondenterna nämner att värdskap är ett naturligt inslag hos jämtlänningar visar tidigare 

forskning att det behövs värdskapsstrategier för att stärka destinationens image utåt och ge 

blivande gäster en enhetlig bild (Elbe, Hallén & Axelsson 2008, Pike 2008, Mowtorth & 

Munt 2003). Sistnämnda forskaren nämner även att utbildningar, workshops och 

nätverksträffar är viktiga inslag i ett värdskapsarbete även om tidsbrist hos turistföretagen 

innebär begränsade möjligheter att delta. Tre av respondenterna framhåller vikten av att 

denna typ av informationsutbyte beaktas när en värdskapsstrategi ska tas fram. Något som en 

respondent redan upplever existerar i form av frukostmöten. En annan respondent påtalar att 

de finns intresse från kommunens sida att skapa någon from av värdskapsutbildning. Två 

andra respondenter menar på att utbildning och workshops ligger näringslivet intresse och att 

de är destinations intresse. Samma respondenter fortsätter, nyckelord som ökad konsumtion 

och kundnöjdhet som ger ekonomiskt positiva effekter ska användas för att locka hela 

näringslivet att delta på en framtida utbildning.  

Ottenbach et al. (2009) framhåller att förutsättningar för värdskap inte ser lika ut för 

turistbranschens alla intressenter och att de därför har olika uppfattningar om vad som 

främjar ett gott värdskap för deras företag, vilket är en aspekt som respondenterna inte tar 

upp. Exempelvis vilka moment som ska ingå i en utbildning kan skilja.  

5.2.2 Kopplingen mellan gäst och näringsliv   

Det personliga mötet mellan näringslivet och gäster på en destination kan vara avgörande för att 

gäst senare ska berätta om sin upplevelse för vänner och familj enligt Gunnarsson & Blohm 

(2003) och Litvin, Goldsmith & Pan (2008). Samtliga respondenter instämmer med att det 
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personliga bemötandet spelar en central roll för om en upplevelse bedöms vara positiv eller 

negativ. Tre av dem understryker att word of mouth spelar en mycket stor roll i 

marknadsföring av destinationen.  

Att det digitala värdskapet på webben och i sociala medier fungerar bra nämns som viktigt av 

två respondenter. Något som kan vara avgörande är om öppettider och information är 

lättillgängligt. En respondent nämner att det digitala värdskapet är allra viktigast innan 

besökaren kommer till destinationen. Lexhagen (2008) påvisar att en väl fungerande hemsida 

kan ge besökaren en bättre helhetsupplevelse. Litvin, Goldsmith & Pan (2008) instämmer att 

digitala plattformar är viktiga kanaler för att informera och uppdatera gäster och besökare. 

Baker (2017) understryker att de digitala värdskapsarbetet är ännu mer avgörande idag än 

2008. Han pekar på den ökade betydelsen som sociala plattformar fått för att sprida 

information och skapa relationer mellan destinationer och företag för deras kunder samt 

besökare.  

Shoemaker & Lewis (2009) visar med exempel från hotell och flygindustrin hur de i sitt 

arbete med värdskap integrerar lojalitetsprogram för att få återkommande kunder. Det här 

görs genom att kunderna erbjuds bättre priser och andra förmåner. Lojalitetsprogram istället 

för dyr marknadsföring är inget som respondenterna nämner i sin syn på värdskap. Samtliga 

respondenter nämner dock att en glad och nöjd gäst återkommer i högre utsträckning än 

missnöjda.  

 

5.2.4 Strategi   

Vikten av att fokusera på kundnöjdhet i arbetet med värdskap utrycks också av Gilmore & 

Pine (2002) i deras beskrivning av hur Disneys arbetar med kundnöjdhet. En respondent 

säger att den främsta konkurrensfördelen för stadskärnans cityhandel och företag, är ett gott 

värdskap eftersom de inte kan konkurrera med priser och tillgänglighet.  

Samtliga respondenter nämner att en samverkan mellan turistnäringen är något som förbättrar 

besökarnas helhetsupplevelse av Östersund som besöksmål. Två respondenter nämner 

specifikt att ett tätt samarbete mellan kommun och destinationsbolag kan få fler aktörer på 

destinationen att bli engagerade. I en SWOT-analys av Bodén & Rosenberg (2004), avseende 
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turismens utveckling på sex svenska vintersportsdestinationer där författaren visar hur 

samverkan respektive brist på samverkan påverkar destinationens utvecklingsförlopp.  
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6. Slutdiskussion  

6.1 Värdskapsutbildning  

Av teoriavsnittet framgår att det finns gott om forskning som pekar på att värdskap och en 

helhetlig bild av en destination kan skapa positiva ekonomiskt effekter genom att locka fler 

gäster till en destination. I dagsläget finns det dock ingen värdskapsstrategi för Östersund som 

destination, vilket kan framstå som förvånade mot bakgrund av vilka effekter de kan tänkas 

ge. I studien nämns flertal positiva effekter som till exempel word of mouth, som kan 

generera fler turister. De respondenter som har erfarenheter från Åres värdskapsarbete 

framhåller att det har haft positiva effekter för Åre som turistdestination. 

Flera av respondenterna nämner att en strategi för ett destinationsövergripande värdskap har 

diskuterats och att tid samt resurser har avsatts för detta ändamål. Alltså verkar det finnas en 

vilja att inom en snar framtid påbörja ett sådant arbete. Teoriavsnittet visar att det borde ligga 

i turistnäringens intresse att i Östersund verka för framväxten av en värdskapsstrategi. 

Exempelvis genom att införa en utbildning i värdskap med Åres värdskapsutbildning som en 

inspirationskälla. Sistnämnda enligt några av respondenterna som framhåller att Åre har 

många års erfarenhet och ligger i framkant med arbetet kring värdskap. En respondent berättar 

om värdskapsutbildningen som höga kusten använder sig av är framtagen av Åre.  

En strategi som baseras på resultatet av ett gemensamt arbete om vad som krävs för att 

besökarna ska mötas av ett framgångsrikt värdskap kan ske genom både fysiska och digitala 

möten mellan besökare och producenter. Av litteraturen och intervjuerna framgår även att ord 

word of mouth framträder som ett av de effektivaste sätten att marknadsföra en destination 

och dess reseanledningar. Det framgår också att ett strukturerat arbete med värdskap kan 

förbättra en destinations konkurrenskraft. Denna kan också stärkas om destinationen i sin 

marknadskommunikation ger en enhetlig bild utåt med dess orsaker att besöka destinationen. 

Det bör uppmärksammas att det digitala värdskapet uppmärksammats i blygsam utsträckning 

av respondenterna, vilket kan bedömas vara förvånande då det spelar en allt viktigare roll i 

destinationers marknadskommunikation. 
  
Ytterligare en aspekt som bör uppmärksammas är att undersökningar under sommarhalvåret 

indikerar att värdskapet i Östersund har försämrats. De aspekter är viktiga att uppmärksamma 

och närmare undersökas då det riskerar att negativt påverka antalet besökare och 
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gästnätter.  En framtida värdskapsutbildning kan främja en ökad kunskap om och förståelse 

för dessa aspekter och hur värdskapet som möter besökarna kan förbättras. Respondenternas 

inställning att en gemensam strategi och värdskapsutbildning ska genomföras bör dock 

beakta att turistnäringens produktionssystem är komplext och omfattar företag som i flera 

avseenden skiljer sig åt. Detta faktum har resulterat i att vissa forskare tonar ner möjligheten 

att genom destinationsövergripande värdskapsarbete öka turistföretagens konkurrenskraft 

(Ottenbacher, Harrington & Parsa 2009). 

 

Sammanfattningsvis anser studien att en kartläggning av Östersund som destination har 

genomförts och att Östersunds turistiska värdekedja och arbete med värdskap har 

identifierats. Svagheter kring detta kan återkopplas till att Östersunds värdskapskedja inte 

arbetar med ett gemensamt mål gällande värdskap. Styrkor som framvisats är att en vilja att 

genomföra en värdskapsutbildning även om oklarheter kring utformning existerar. Med hjälp 

av denna kartläggning har studien sammanfattat att Östersund och först och främst 

destinationsbolaget bör se över en värdskapsplan. En rekommendation studien belyser är att 

ta vara på den erfarenheten Åre har skapat under flera år. Samtidigt inte förbise aspekten att 

anpassa värdskapsutbildning till olika intressenter. Med ett gott värdskap vill studien belysa 

hur Östersund kan bli en starkare destination som har möjlighet att öka turismen på sikt.   

6.3 Framtida forskning  

Fortsatt forskning om det värdskap som möter personer som besöker Östersund bör även 

inkludera hur turistnäringens stödjande verksamheter arbetar med värdskap besökarnas 

upplevelser. Det skulle ge en mer nyanserad och enhetlig bild av värdskapet. Det här skulle 

kunna ske genom både strukturerade intervjuer och enkätundersökningar. En komplettering 

till den studie som gjorts skulle även kunna vara att närmare studera hur det digitala 

värdskapet påverkar gästernas upplevelse av Östersund som besöksmål. Det digitala 

värdskapet är något som ändras snabbt, och vissa aktörer ligger efter med att uppdatera sina 

digitala kanaler. Studien har dock inte närmare studerat det digitala värdskapet. 
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8. Bilagor 

Intervjufrågor 

1. 



 28 

 
Berätta kort om dig själv och din arbetsuppgift du har idag? 

 
1. Berätta för mig hur du upplever och definierar värdskap? 

2. Hur arbetar en destination med värdskap? 

3. Hur tror du att en besökare värderar och känner av ett gott värdskap? 

4. Vet du hur andra destinationer/kommuner förhåller sig till och arbetar med värdskap? 
Utifrån tidigare erfarenheter?  

5. Kan du nämna något arbete utifrån dina tidigare erfarenheter med värdskap som du tror 
sticker ut från mängden, om man jämför med andra destinationer/kommuner? 

6. På vilket sätt är värdskap viktigt för Östersund som varumärke? 

7. Tror/vet du om ni har fått inspiration av någon annan destination i ert arbete med 
värdskap? I så fall vilken/vilka, på vilket sätt och varför har de inspirerat er? 

8. Vad tror du att ett gott värdskap har för effekt eller betydelse på de som besöker efter att de 
lämnat Östersund? 

9. Vet du om de finns någon utarbetad strategi för hur destinationen/kommunen arbetar med 
värdskap sett till dåtid och framtid? (-Har den förändrats?)( -När skapades 
värdskapsstrategin?) (Finns de en värdskapsstrategi?) 

10. Vem anser du har rätten och makten att “äga/hålla” i värdskapsfrågan?  

11. Vad har jag missat att fråga dig som du vill berätta om värdskap? 

 

 

 

 

 

 

2.  

Berätta kort om dig själv och din arbetsuppgift du har idag? 
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1. Berätta för mig hur du upplever och definierar värdskap? 

2. Vet du hur andra destinationer i Jämtland/Härjedalen arbetar med värdskap?  

3. Hur tror du att en besökare värderar och känner av ett gott värdskap? 

4. Vet du om de finns något samarbete mellan destinationer i J&T när de gäller 
värdskapsarbete.  

5. Kan du nämna något värdskapsarbete som du tror sticker ut från mängden i J/H? 

6. På vilket sätt är värdskap viktigt för en destinations varumärke? 

7. Hur tänker du att en värdskapsutbildning ska utformas?  

8. Vem anser du har rätten och makten att “äga/hålla” i värdskapsfrågan på en destination?  

9. Vad har jag missat att fråga dig som du vill berätta om värdskap? 
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