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Sammanfattning  

 
Människor reser mer och mer för varje dag som går och turistbranschen blir större och bredare. 

Vart vi än väljer att åka och vad vi än väljer att göra möter vi alltid andra individer från olika 

länder och kulturer. Att hålla en diskussion med människor från andra kulturer kan vara 

problematiskt då stora skillnader i språket kan förekomma, men hur är det då att arbeta med att 

ständigt möta andra människor samtidigt som man alltid ska vara glad, trevlig och bemöta alla på 

ett professionellt sätt? Och vad menas med att vara professionell? Det finns en kunskapslucka 

om vad som menas med ett professionellt bemötande när det kommer till hotell och därför är det 

extra viktigt för oss att genomföra denna studie. Uppsatsen syfte är att undersöka vad kärnan i 

professionellt bemötande är samt hur man får kunskap om bemötande. Är det något man kan 

lära sig eller finns det medfött? För att kunna få reda på svar har en avgränsning gjorts till tre 

hotellkedjor i Karlstad. Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är forskning i form utav 

böcker och artiklar som berör ämnet turism men även socialpsykologi samt sociologi. Detta har 

gjort för att kunna få en bättre förståelse av fenomenet. En undersökning har även genomförts i 

form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer då sammanlagt nio respondenter ställde upp och 

dessa var receptionister, receptionistchefer, en konferenschef och en hotellchef. Detta gjordes för 

att få reda på om hotellen arbetar med professionellt bemötande, på vilket sätt personalen lär sig 

om professionellt bemötande samt vad de anser är det viktigaste med professionellt bemötande. 

 

Studien har kommit fram till att professionellt bemötande är ett svårt begrepp att definiera och 

att varje individ har sin egen tolkning. Utifrån intervjustudien har det kommit fram till att 

professionellt bemötande handlar om bland annat förmågan att kunna känna av en gäst, vara sig 

själv på arbetsplatsen samt kunna empatisera. När det kommer till inlärning om professionellt 

bemötande är de flesta respondenterna överens över att detta sker genom tyst kunskap, det vill 

säga erfarenheter och individens egenskaper. Utifrån litteraturen som användes i denna studie har 

författarna till den här uppsatsen även bidragit med att skapa sin egen modell om professionalitet 

samt en egen definition av begreppet. Denna modell skapades för att fylla ut en kunskapslucka 

som enligt oss fanns i en tidigare forskning gällande professionellt bemötande. Slutsatsen är även 

att definitionen av professionellt bemötande fortsätter att bli bredare och så som det ser ut nu har 

inte de intervjuade hotellen några direkta riktlinjer på hur man arbetar med ett professionellt 

bemötande. 

 

Nyckelord: professionalitet, bemötande, hotell, receptionspersonal, explicit kunskap, tyst kunskap 
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Abstract 

 

People travel more and more for every day and the tourism industry is getting bigger and wider. 

Wherever we choose to go and whatever we choose to do, we always meet other individuals from 

different countries and cultures. Having a discussion with people from other cultures can be 

problematic as major differences in the language may occur, but how does it fell to have a work 

when you constantly meet other people and always need to be happy, friendly and attending 

everyone in a professional way? And what does it really mean to be a professional? There is a 

knowledge gap about what is meant by a professional treatment when it comes to hotels and 

therefore it is extra important for us to make this study. The purpose of this study is to 

investigate what the core of professional treatment is and how to gain knowledge about 

treatment. In order to find answers, a delimitation has been made to three hotel chains in 

Karlstad. The theoretical point of departure in this study is research in form of books and articles 

relating to the subject of tourism but also social psychology in order to get a better understanding 

of the phenomenon. An investigation has also been carried out in the form of qualitative 

interviews when a total of nine respondents were interviewed, including receptionists, a 

receptionist manager, a conference manager and a hotel manager. This was done in order to find 

out if the hotels are working with professional treatment, the way in which the staff learn about 

professional treatment and what they consider is the most important with professional treatment.  

 

This study has come to the conclusion that professional treatment is a difficult term to define and 

that each individual has his or her own interpretation. Based on the interviews, professional 

treatment include the ability to feel a guest, being in the workplace, and being able to empathize. 

When it comes to learning about professional treatment, most respondents agree that this is done 

through silent knowledge, experiences and the characteristics of the individual. Based on the 

literature used in this study, we have created our own model of professionalism. This model was 

created to fill out a knowledge gap that, according to us, was found in a previous research on 

professional treatment. The conclusion is also that the definition of professional treatment is 

widening and, as it seems, the interviewed hotels do not have any direct guidelines on how to 

work with a professional treatment. 
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Förord 

 

Ett stort tack till våra respondenter som har bidragit till studiens genomgång. Vi vill även tacka 

vår handledare Cecilia Möller för kloka ord samt utmärkt vägledning genom hela processen. 

Ett tack ska också riktas till våra opponenter som har kommit med synpunkter och idéer för att 

kunna utveckla uppsatsen. Vi skulle även vilja tacka seminarieledaren Ulrika Åkerlund som under 

50 % seminariet, 75 % seminariet samt slutseminariet har kommit med idéer och förslag för 

utveckling av vår uppsats.  

 

Ett stort tack ska även riktas till all personal på Turismprogrammet som jobbar på Karlstads 

Universitet för all kunskap och färdighet under dessa tre åren av utbildning.  

 

Avslutningsvis vill vi även passa på att tacka vår fantastiska klass för dessa tre år och samtidigt ta 

tillfället i akt och önska er allihopa ett stort lycka till i framtiden! 

 

Vi har skrivit hela uppsatsen tillsammans och tagit lika mycket ansvar för varje del.  

 

Trevlig läsning! 

 

Karlstad, maj 2017 

Alicia Fryszkiewicz & Alexander Musika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Sammanfattning ............................................................................................................................................ 2 
Abstract .......................................................................................................................................................... 3 
Förord ............................................................................................................................................................ 4 
1. Inledning .................................................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................................. 7 
1.2 Problemformulering .......................................................................................................................... 9 
1.3 Syfte ................................................................................................................................................... 10 
1.4 Frågeställningar ................................................................................................................................ 10 

    1.5 Avgränsande fallstudie .................................................................................................................... 11 
1.6 Uppsatsens disposition ................................................................................................................... 11 

2. Metod ....................................................................................................................................................... 13 
2.1 Den vetenskapliga ansatsen ........................................................................................................... 13 
2.2 Den kvalitativa metoden ................................................................................................................. 14 

    2.3 Semistrukturerade intervjuer .......................................................................................................... 15 
2.4 Varför semistrukturerade intervjuer? ............................................................................................ 16 
2.5 Urval .................................................................................................................................................. 16 
2.6 Intervjuguide .................................................................................................................................... 18 

    2.7 Genomförande av intervjuerna ..................................................................................................... 18 
2.8 Källkritik ........................................................................................................................................... 19 
2.9 Bearbetning av det insamlade materialet ...................................................................................... 20 
2.9.1 Reliabilitet och validitet ............................................................................................................... 21 
2.9.2  Etiska aspekter ............................................................................................................................. 21 

3. Teoretisk bakgrund ................................................................................................................................ 23 
3.1 Forskningsläget ................................................................................................................................ 23 
3.2 En historisk tillbakablick ................................................................................................................ 23 
3.3 Vad är bemötande? .......................................................................................................................... 24 
3.4 Professionellt förhållningssätt ....................................................................................................... 27 
3.5 Sympatisk introspektion ................................................................................................................. 30 
3.6 Rollteori enligt Goffman (1959) .................................................................................................... 30 
3.7 Social kompetens ............................................................................................................................. 31 
3.8 Explicit och tyst kunskap ............................................................................................................... 32 

4. Empiri ...................................................................................................................................................... 34 
4.1 Explicit kunskap .............................................................................................................................. 34 
4.2 Tyst kunskap .................................................................................................................................... 35 
4.3 Roll ..................................................................................................................................................... 36 
4.4 Roll- främre och bakre regioner .................................................................................................... 37 
4.5 Social kompetens ............................................................................................................................. 38 
4.6 Professionellt bemötande ............................................................................................................... 38 
4.7 Sympatisk introspektion - empati ................................................................................................. 41 

5. Analys och diskussion ............................................................................................................................ 42 
5.1  Professionellt bemötande .............................................................................................................. 42 
5.2 Att vara professionell ...................................................................................................................... 44 
5.3 Vad är kärnan i professionellt bemötande? ................................................................................. 45 
5.4 Empati ............................................................................................................................................... 48 
5.5 Roll ..................................................................................................................................................... 48 
5.6 Roll – främre och bakre regioner .................................................................................................. 49 
5.7 Social kompetens ............................................................................................................................. 50 
5.8 Explicit och tyst kunskap ............................................................................................................... 50 
5.9 Professionellt bemötande – egen definition ................................................................................ 51 

6. Slutsats samt framtida forskning .......................................................................................................... 54 
6.1 Vad har uppsatsen kommit fram till? ........................................................................................... 54 



 6 

6.2 Vad är kärnan i professionellt bemötande? ................................................................................. 54 
6.3 Hur lär man sig om professionellt bemötande, sker det genom explicit (utbildning) eller tyst 
(erfarenhet) kunskap? ............................................................................................................................ 55 
6.4 Författarnas slutsatser ..................................................................................................................... 56 
6.5 Reflektioner ...................................................................................................................................... 56 

6.6 Rekommendationer för framtida forskning ..................................................................................... 56 
6.7 Avslutande ord ..................................................................................................................................... 57 
7 Källförteckning ........................................................................................................................................ 58 
8. BILAGA 1 ............................................................................................................................................... 62 
9. BILAGA 2 ............................................................................................................................................... 63 
10. BILAGA 3 ............................................................................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 7 

1. Inledning 

 
I den här delen beskrivs uppsatsens ämne och motivering till varför det valda ämnet är viktigt att undersöka. 

Problemformulering, syftet med uppsatsen, frågeställningar samt uppsatsens disposition är också något som tas upp 

i kapitlet.  

 

1.1 Bakgrund 

 
I dagens samhälle har bland annat människans förbättrade ekonomi och mer fritid lett till att 

turismen har ökat (Blom & Nilsson 2005). Turism har många sidor och kan bestå av många delar. 

Det kan vara festivaler, sevärdheter, men också transport, marknadsföring och säkerhet (Jamal & 

Robinson 2009). Oavsett vilken del av turismen det handlar om är mötet med andra centralt. 

Turismvetenskapens hörnstenar består av historiska, fysiska, ekonomiska, sociala och kulturella 

aspekter (Hanefors & Mossberg 2007). Fokus i den är uppsatsen har lagts på den sociala aspekten 

av turism. Enligt den symboliska interaktionismen som är ett perspektiv för att kunna tolka 

världen, är sociala möten det viktigaste i våra liv (Blumer 1986). Vi träffar andra individer oavsett 

sammanhanget och oavsett om vi jobbar inom turism eller reser som turister. Turismnäringen 

består av fyra aspekter och dessa är åka, bo, äta och göra. Med åka menas att en individ tar sig 

från en plats till en annan. För det mesta brukar det handla om att människor åker från sitt hem i 

sin bostadsort till en destination som geografiskt sett ligget långt bort från hemmet. Med bo 

menas att individen sedan på den valda destinationen befinner sig på en eller flera platser och 

övernattar under själva vistelsen, dessa platser kan vara hotell, vandrarhem eller boende hos 

släktingar/vänner. Äta aspekten betyder att en individ besöker en restaurang och göra betyder att 

individen besöker olika platser/områden för nöjes skull (Hanefors & Mossberg 2007) Fokus i 

undersökningens ligger på ”bo” aspekten, det vill säga hotell, eftersom övernattning under en 

resa tillhör de fyra centrala punkterna av turism. På ett hotell är möten med andra individer 

centralt. Att komma överens med olika typer av människor är samtidigt inte enkelt i sin natur. 

Människor lägger oftast olika betydelser på vad de menar med att ge ett bra bemötande innebär. 

Hur kan vi då veta att vårt bemötande anses bra av andra? 

 

Turismnäringen står inför en utmaning som bemötande bär med sig. Kvalificerad och kompetent 

personal är idag en förutsättning för att turismbranschen ska kunna växa (Sheldon 1989 & 

Hussey et al. 2011). Enligt Hussey (2014) finns det dock bristande kunskaper om vad ett 

professionellt bemötande innebär. En receptionist på ett hotell är ansiktet utåt för hotellet och 

den första personen som gästen träffar. Hur man bemöter sina gäster kan vara avgörande för 
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gästernas helhetsupplevelse när de besöker en plats. Det är också avgörande för spridning av 

word of mouth som är en marknadsföringsmetod där nöjda eller missnöjda gäster muntligt 

sprider information om vistelsen (Mossberg 2006).  

 

Trots den begränsade forskningen om vad professionellt bemötande är, finns det 

samhällsrelevans för ämnet då flera handböcker som tar upp hur hotellpersonal bör agera för att 

bemötande ska anses som professionellt, finns att ta del av. En av handböckerna är skrivet av 

Thordarsson (2011) som nämner att en person som jobbar på en arbetsplats som hotell möter 

många olika människor varje dag. Arbetskamrater och gäster är människor som man träffar 

dagligen och som man själv inte har valt att ha en relation till. Det är en konst att kunna bemötta 

alla människor på samma sätt även om man själv inte alltid blir bemött på ett positivt sätt. Det 

viktiga är att komma överens och kunna kommunicera med alla typer av personligheter, oavsett 

om de är trevliga eller inte (Thordarsson 2011). Så fort en individ kommer i kontakt med en 

annan individ är målet att skaffa sig upplysningar om den individen eller tillämpa de upplysningar 

som man skaffat sig i förväg. Detta bidrar till att definiera situationen som man befinner sig i och 

göra det möjligt för andra individer att veta i förväg vad man kan förvänta sig (Goffman 1959).  

Bemötandet är en viktig aspekt inom turismbranschen, men vad menas egentligen med ett 

professionellt bemötande? Alla människor är dessutom olika och utifrån den vetenskapliga 

ansatsen för den här studien som är symbolisk interaktionism (Blumer 1986) och fokuserar på 

hur människor är, tycker och känner i nuet, kan individer förändras. Vi är aldrig samma personer, 

vi står inte still. Människor ingår i olika processer och kan därför tolka professionellt bemötande 

på olika sätt. Begreppets betydelse kan skiljas beroende på människors olika paradigm (Thurèn 

2007).  

 

Bemötande handlar också om hur man samtalar med andra individer, det är en sorts 

samtalsmetodik. Det är likaså som den symboliska interaktionismen, en skapande process där 

olika bitar måste falla på plats. När en receptionist möter en gäst måste receptionisten fokusera på 

samtalet, kroppsspråket och sina ansiktsuttryck framför gästen. Det är receptionistens ansvar att 

kommunikationen med gästen fungerar väl (Fossum 2013). Hussey (2011) anser att framgången 

för den globala turistindustrin beror mycket på professionalism av arbetsstyrkan.  
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1.2 Problemformulering 

 
Professionalism på arbetsplatsen är en förutsättning för framgång, dock finns det både en brist på 

kunskap om vad professionalism inom turism innebär samt bristande konsekvens i dess 

användning och mening. Professionalism är en faktor som har stor påverkan på innovation, 

konkurrenskraft, destinationsutveckling, tillväxt och framgång för turism (Hussey et all. 2011). 

Dock på grund av de problem som uppstår i dagens samhälle som bland annat hög 

arbetsbelastning och låg arbetstillfredsställelse har den globala turismen och besöksnäringen haft 

svårt att anställa och behålla en professionell och hög kvalitativ arbetskraft (Hussey et all. 2011). 

Det är av stor vikt att personal inom turismnäringen speciellt på hotell har hög kompetens om 

hur man ska bemöta gäster på bästa möjliga sätt eftersom det leder till turismnäringens framgång 

(Lee 2014). Bemötande kan samtidigt vara problematiskt, framförallt om en gäst ställer krav som 

värden inte kan hitta svar på. Vad ska man då svara gästen? Hur ska man lösa problemet på ett 

professionellt sätt men också i en snabb takt? I svåra situationer när en gäst är missnöjd och 

kanske till och med beter sig aggressivt kan receptionisten inte svara på samma sätt. Ordet 

professionell kan tolkas på olika sätt beroende på vem det är som använder detta ord (Lee 2014). 

 

Det finns fyra grundläggande förutsättningar för turism och dessa är att det finns en attraktion, 

möjlighet att ta sig dit, kost & logi samt individer som har tid, lust och råd att åka någonstans. 

Den här uppsatsen fokuserar på två av förutsättningar för att turism ska kunna äga rum och dessa 

är logi i form av hotell samt individer i form av hotellpersonal och gäster (Blom & Nilsson 2005). 

Ett hotell kan också vara en attraktion i sig tillsammans med hotellets personal. Hur man blir 

bemött på en ny plats som man reser till eller hotellet som man vistats på kan styra besökarens 

hela intryck av en stad eller till och med hela landet man reser till. Det valda ämnet är därför 

betydelsefullt för turismnäringens framtid och dess besökare. Det finns också en annan anledning 

till varför professionellt bemötande bör undersökas och det är på grund av att om en individ är 

nöjd med sin resa och möts av professionellt bemötande kommer individen med stor sannolikhet 

att komma tillbaka, vilket betyder att turismnäringen utvecklas. Bemötande kan också kopplas till 

värdskap som inom turismnäringen är konsten att få människor att känna sig välkomna oavsett 

var de kommer ifrån. Ett gott värdskap handlar om service, bemötande, vänskap samt gästfrihet. 

Det viktiga inom värdskap är att ha ett öppet förhållningssätt till andra människor. Som läsare 

kanske du ställer dig frågan: varför är det så viktigt att känna sig välkommen i mötet med andra 

individer, speciellt på nya platser? Svaret är enkelt. Ingen vill känna sig ovälkommen, de flesta 

människor vill känna att någon bryr sig om dem och visar omtanke. Detta är viktigt inom 

turismnäringen med tanke på att det kan höja helhetsupplevelsen samt attraktionskraften av en 
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plats. Att satsa på värdskap kan också höja arbetsglädjen samt motivationen för hotellpersonal. 

Värdskapssatsningar kan även bidra till en hållbar utveckling som innebär en utveckling som ska 

tillgodose dagens behov, utan att påverka de kommande generationernas framtid. Det betyder att 

värdskap kan bidra till social hållbarhet med hjälp av sitt perspektiv, det vill säga att kunna 

bemöta andra individer utifrån deras behov (Värdskapet Utveckling AB 2010). 

 

Så vad betyder egentligen professionellt bemötande? Sheldon (1978) anser att utbildningar inom 

turism är en av nycklarna till att utveckla kompetent och professionell personal. Dock enligt 

Thordarsson (2011) finns det i dagens läge för lite kunskap om vad ett bra bemötande är i 

utbildningar som leder till jobb på bland annat hotell. Det betyder att nyutbildad personal inte har 

den kompetens som krävs för att bedriva ett professionellt bemötande gentemot dagens krävande 

gäster. Även personal som under en längre period har arbetat med bemötande på hotell saknar 

kunskap att tillfredsställa dagens kunder. Hur sker egentligen inlärning av professionellt 

bemötande? Det problematiska är att definitionen av professionalism fortsätter att bli bredare. På 

grund av att definitionen av ordet skiljer sig mycket mellan de som använder begreppet, hindrar 

det utvecklingen av begreppet professionalism (Lee 2014). Utifrån Lees (2014) forskning om 

professionalism, för att kunna uppnå en hög kvalitet på tjänsterna beror det till stor del på 

anställdas självdisciplin, motivation och att man bryr sig om kunderna. Vad är egentligen kärnan i 

ett professionellt bemötande? Kan man lära sig ett professionellt bemötande? Det är frågor som 

uppsatsen har i fokus på grund av som tidigare nämnt den begränsade forskningen om 

professionellt bemötande inom turism (Lee 2014). Uppsatsen vill fylla kunskapsluckan som har 

uppstått men också på grund av att vara professionell känns som ett ganska självklart begrepp, 

men i praktiken är det svårare att sätta ord på vad det egentligen betyder. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad begreppet professionellt bemötande innebär och 

utreda vilka egenskaper som utmärker ett professionellt bemötande. Intresset ligger också i att 

klargöra på vilket sätt kännedom om professionellt bemötande uppstår och om det är något som 

individen kan lära sig med hjälp av olika utbildningar.  

 

1.4 Frågeställningar 

 
Vad är kärnan i ett professionellt bemötande?  
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Hur lär man sig om professionellt bemötande, sker det genom explicit (utbildning) eller tyst 

(erfarenhet) kunskap?  

1.5 Avgränsande fallstudie 

 
För att studera professionellt bemötande har vi valt att avgränsa oss till personalperspektivet på 

tre utvalda hotellkedjor i Karlstad. Denna avgränsning har gjorts då flera hotell skulle vara för 

brett och delvis problematiskt att undersöka. Hotell har valts i den här studien på grund av den 

begränsade forskningen inom den typen av verksamhet samt att hotell är en plats där det var 

dagligen sker många sociala möten som kräver professionalitet. Det är också en plats där turister 

från andra städer och länder övernattar i samband med en resa vilket har en stor relevans då 

uppsatsen har en turismvetenskaplig utgångspunkt. Studien fokuserar på tre hotellkedjor som 

ligger ganska centralt i Karlstad. Varför hotellkedjor har valts och inte andra typer av hotell har 

gjorts för att grunden för alla respondenter ska vara samma. Med det menas att det finns en 

sannolikhet att hotellen har samma förutsättningar att kunna jobba med professionellt 

bemötande eftersom det är hotellkedjor och inte mindre hotell. Hotellen kommer inte att 

namnges då ämnet som undersöks kan anses som känsligt eftersom begreppet professionellt kan 

tolkas på olika sätt beroende på vem det är som använder det. Studien har inte i fokus att jämföra 

vilket av hotellen är bäst på att ge professionellt bemötande utan undersöka hur man ser på 

professionellt bemötande och vad kärnan i det är. Ingen kritik vill därför lyftas upp mot något av 

hotellen. Varför tre hotellkedjor har valts och inte en hotellkedja är på grund av att resultatet ska 

vara så trovärdigt som möjligt. Att Karlstad har valts för att studera professionellt bemötande har 

ingen större betydelse för studien. Karlstad är staden där författarna till den här undersökningen 

bor i, och därför var det enkelt att välja hotell som ligger i Karlstad. Det betyder att Karlstad har 

använts som ett exempel och att respondenternas svar kan stämma överens med andra städer i 

Sverige.  

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 
Första kapitlet ger en introduktion till uppsatsen och varför professionellt bemötande har valts i 

studien. Bakgrund till studien, problemformulering, syfte, frågeställningar samt avgränsning tas 

även upp i det första kapitlet.  

 

I det andra kapitlet beskrivs vilken metod som har använts i undersökningen. Kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer beskrivs samt den vetenskapliga ansatsen som är symbolisk 
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interaktionism. Det andra kapitlet tar även upp bland annat urval, de etiska aspekterna, 

genomförandet av intervjuerna samt hur bearbetning av det insamlade materialet har gått till.  

 

Tredje kapitlet presenterar forskningsläget för det valda ämnet samt utvalda teorier för uppsatsen, 

bland annat rollteori.  

 

I fjärde kapitlet presenteras empiri. Det är en redogörelse för det insamlade materialet.  

 

Femte kapitlet behandlar empiri tillsammans med den tidigare forskningen. Empiri vävs samma 

med de utvalda teorierna.  

 

Kapitel nummer sex är ett avslutande kapitel som presenterar en slutsats samt ger förslag till den 

framtida forskningen. 

 

För att tydliggöra för läsaren hur uppsatsens delar hänger ihop har en bild skapats av författarna 

till den här studien: 

 

 

Inledning          Metod              Teori              Empiri             Analys               Slutsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

2. Metod  

 
Den genomförda studien baseras på kvalitativa intervjuer med receptionschefer, en hotellchef, en konferenschef samt 

receptionspersonal. Detta har gjorts för att komma åt intervjuades åsikter och tankar kring professionellt 

bemötande. Kapitlet berör den valda metoden samt den vetenskapliga ansatsen för studien. För och nackdelar med 

den valda metoden beskrivs även i kapitlet samt urval, reliabilitet och validitet, källkritik, etiska aspekter samt 

genomförandet av intervjuer.  

 

2.1 Den vetenskapliga ansatsen 

 
Det valda perspektivet för uppsatsen är symbolisk interaktionism (Blumer 1986). En central 

tankegång i den symboliska interaktionismen är att samhället ses som en process och är i ständig 

förändring. Utifrån det perspektivet ses människan som en tolkande och reflekterande varelse 

som interagerar och samspelar med andra individer med hjälp av bland annat språket, gester och 

tankar. Det är genom möten med andra människor som människor formas men också beroende 

på situationen. De olika interaktionerna förändras beroende på vilka människor man träffar, var 

man befinner sig samt tidigare erfarenheter (Blumer 1986). Symbolisk interaktionism som ett 

teoretiskt perspektiv försöker förstå olika skeenden och inte förklara eller förutse något, det 

betyder att symbolisk interaktionism inte är intresserad av orsak och verkan utan av förståelse för 

ett fenomen (Trost & Levin 2010). För att kunna förstå världen behövs olika ”verktyg” och det 

finns fem viktiga hörnstenar inom symbolisk interaktionism och dessa är: definitionen av 

situationen, att all interaktion är social, att människor interagerar med varandra med hjälp av 

symboler det vill säga ord, att människan är aktiv samt att människor handlar, beter sig och 

befinner sig i nuet (Trost 2010).  Symbolisk interaktionism grundar sig på att mänskliga 

handlingar är konsekvenser av hur individen definierar och tolkar situationen som man befinner 

sig i. Mänskligt handlande beror på hur man definierar situationen, inte hur den är på riktigt, utan 

hur människor ser den. Blumer (1986) anser att symbolisk interaktionism är ett passande 

perspektiv för att kunna studera mänskligt gruppliv, mänskligt beteende, människan samt delar av 

samhället vi lever i, vilket överensstämmer med det valda ämnet för uppsatsen.  

 

Ett grundläggande element för symbolisk interaktionism är den sociala interaktionen som 

individer ständigt befinner sig i, som också är betydelsefull för hur individer definierar 

situationen. Även omgivningen man agerar i samt tingen runt om skapar mening för människan 

utifrån den symboliska interaktionismen. En viktig tankegång inom det perspektivet är att 
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människor i mötet med andra utvecklar rollövertagande (Mead 1934) som betyder att en individ 

agerar utifrån hur andra människor förväntar sig att man ska agera.  

Goffman (1959) som är grundaren till bland annat rollteori är en av kända teoretiker för den 

symboliska interaktionismen. Hans teorier anses relevanta att ta med i uppsatsen eftersom det 

kan kopplas till hur personalen på ett hotell arbetar. Det intressanta är att få reda på om 

receptionspersonalen intar en roll på arbetsplatsen. Symbolisk interaktionism fokuserar även på 

nuet. Det betyder att trots det att människan agerar med sina erfarenheter så integreras detta med 

nuet. Människan befinner sig hela tiden i en process och ständigt förändras (Trost & Levin 2010). 

Uppsatsen grundar sig i vad receptionschefer, hotellchefer, konferenschefer och 

receptionspersonal anser vad professionellt bemötande är idag, det vill säga i nuet.  

 

Sammanfattningsvis är det symbolisk interaktionistiska perspektivet öppet för förändringar som 

kan ske i samhället men det tar även hänsyn till att individen kan förändras och inta olika roller. 

Dessa utgångspunkter har varit viktiga för uppsatsen eftersom den symboliska interaktionismen 

kan ses som ett verktyg för att kunna förstå människor i nästan alla sociala situationer, vilket har 

varit betydelsefullt för den här studien eftersom bemötande på hotell handlar om olika sociala 

möten (Trost & Levin 2010).  

 

2.2 Den kvalitativa metoden  

 
Den valda metoden för datainsamling är kvalitativa intervjuer. Genom den metoden kan man få 

förståelse för en känsloupplevelse samt undersöka hur något går till eller upplevs (Trost 2010). 

Med hjälp av en intervju försöker man skapa sig förståelse om en värld utifrån den andra 

personens synvinkel vilket är viktigt i den här uppsatsen (Kvale 1997). En av fördelarna med 

kvalitativa intervjuer är öppenheten och flexibiliteten hos intervjun. Med detta menas att mycket 

avgörs på plats och i stunden då intervjuerna äger rum (Kvale 1997). Med hjälp av kvalitativa 

intervjuer kan man förstå ett fenomen eller hitta mönster samt ställa följdfrågor (Trost 2010).  

 

Kvale (1997) anser att en intervju handlar om det som sker mellan den intervjuade och 

intervjuaren, att det sker ett utbyte av åsikter mellan respondenten och den som intervjuar. 

Eftersom den valda teoretiska ansatsen för uppsatsen är symbolisk interaktionism handlar det 

inte om ett utbyte av åsikter i samband med en intervju. Intervjuaren ska ställa frågor samt lyssna 

på respondenten, men inte dela med sig av sina egna upplevelser som Kvale (1997) menar. Med 

hjälp av den valda ansatsen vill uppsatsen komma åt den intervjuades beteende och känslor. Det 
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finns inget gemensamt mellan den som intervjuar och den som besvarar frågorna vilket betyder 

att det inte finns någon relation mellan den som intervjuar och intervjuaren. Detta eftersom en 

kvalitativ intervju utifrån den symboliska interaktionismen går ut på att intervjuaren endast ska 

lyssna på respondenten. För Kvale (1997) handlar det om en relation mellan de två personerna 

medan för den symboliska interaktionismen handlar det om två separata relationer, det vill säga: 

intervjuarens relation till respondenten och respondentens relation till intervjuaren. Det är ingen 

ömsesidig relation, eftersom intervjuaren ska lyssna på respondenten och inte dela med sig av 

sina erfarenheter. Intervjuaren interagerar med respondenten och respondenten interagerar med 

intervjuaren. Det sker en interaktion, dock inte ett utbyte av åsikter mellan de två personerna 

(Trost 2010). Respondenten kallades i gammal terminologi för intervjuobjekt. Idag pratar man 

om den intervjuade som subjekt. I intervjusammanhang förekommer subjekt-subjektrelation, det 

innebär att intervjuaren ska ställa sig på samma nivå som respondenten. Dock är inte intervjuaren 

och respondenten jämställda, de är inte på samma nivå. Den intervjuade personen känner till sig 

själv och kan förklara olika fenomen utifrån sitt eget perspektiv och därför kan inta en högre 

position än intervjuaren. Intervjuaren däremot är expert i sitt yrke och vet vilka frågor som ska 

ställas och hur en intervju ska gå till. Det betyder att respondenten och intervjuaren inte är på 

samma nivå, det är en skild relation mellan intervjuaren och den intervjuade (Trost 2010).  

 

Sammanfattningsvis utifrån den symboliska interaktionismen som fokuserar på interaktioner 

mellan olika individer handlar den kvalitativa metoden om två olika relationer, där respondenten 

berättar om ett fenomen och intervjuaren lyssnar. Det sker en interaktion mellan de två 

personerna eftersom de samspelar med varandra, men det finns ingen relation som berör ett 

utbyte av åsikter och erfarenheter. Intervjuarens roll är att lyssna, ställa frågor och eventuellt 

anteckna medan respondents roll är att berätta.  

2.3 Semistrukturerade intervjuer  

 

Det genomfördes semistrukturerade intervjuer med vilket menas att vi som intervjuare utgick 

från större frågeområden och att frågorna som ställdes var mer öppna. Detta för att få ett mer 

levande samtal och få tillgång till så mycket information som möjligt utan att leda respondenterna 

i en viss riktning (Kvale 1997). Eftersom studien vill undersöka vad receptionschefer, 

hotellchefer, konferenschefer samt receptionspersonal anser att ett professionellt bemötande 

betyder är det känsloupplevelser hos respondenterna som ligger i fokus samt en detaljerad 

förklaring. En kvantitativ metod i det här fallet kändes inte relevant då studien vill få en djupare 
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förståelse för detta. En enkätundersökning skulle kunna användas om studiens syfte var att 

undersöka fenomenet i ett bredare perspektiv (Trost 2012).  

 

2.4 Varför semistrukturerade intervjuer? 

 
Anledningen till varför semistrukturerade intervjuer har valts är för att man på bästa möjliga sätt 

ska komma åt den intervjuades syn på verkligheten, samt att samtalet ska vara mer öppet och 

flytande (Kvale 1997). En annan anledning till varför denna metod har valts är för att syftet och 

frågeställningar ska kunna besvaras på ett så bra sätt som möjligt. Det är receptionschefernas, 

hotellchefernas samt personalens åsikter studien är ute efter och att få en djupare förståelse för 

fenomenet. Detta kan ske genom den valda metoden för att sedan kunna dra slutsatser. 

Traditionellt brukar stor vikt läggas på att uppnå en hög reliabilitet och validitet vid 

genomförandet av olika undersökningar (Trost 2010). Det är så klart viktigt att uppnå hög 

reliabilitet och validitet även i den här uppsatsen. Eftersom den valda vetenskapliga ansatsen är 

symbolisk interaktionism där människan kan förändras och i sin tur även förändra sina åsikter 

med tiden, kan det vara värt att tillägga att resultat av studien kan ändras vid en förnyad 

undersökning även om samma metoder används (Trost 2010).  

 

2.5 Urval  

 
Trost (2010) anser att det är kvalitén av en intervju som ska prioriteras och inte kvantiteten. Med 

alldeles för många intervjuer kan det insamlade materialet vara ohanterligt eller göra att viktiga 

detaljer missas på grund av det stora antalet intervjuer (Trost 2010). Detta kan så klart variera 

beroende på vilket ämne som undersöks. Med tanke på Trost (2010) rekommendationer består 

urvalen av nio intervjuer genomförda på tre hotell i Karlstad med personer som har olika 

positioner på hotellen. Eftersom den här studien handlar i första hand om receptionister, har det 

yrket varit en prioritering i urvalen av respondenter. En fördel med de utvalda personerna är att 

fyra som är chefer har jobbat som receptionister innan de fick rollen som chef. Respondenterna 

som intervjuades var kvinnor eftersom det var dessa respondenter som jobbade på de utvalda 

hotellen. Det kan betyda att resultatet i den här studien kan ha blivit påverkad eftersom det är 

endast den kvinnliga synen på professionellt bemötande som tas upp i den här studien. En annan 

viktig aspekt som bör diskuteras är att undersökningen bär med sig en risk för bias – metodfel, 

eftersom det var cheferna som valde ut respondenterna. Det kan innebära att betydelsefulla 

åsikter från andra som jobbar på de utvalda hotellen inte har tagits med. Detta var dock inget vi  
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kunde påverka då det var ganska självklart att cheferna skulle välja respondenterna eftersom de 

var tvungna att få reda på att en undersökning ska äga rum på deras hotell. En receptionist är 

också ansiktet utåt för hotellet och är en del av platsen. Det betyder att respondenterna i det här 

fallet hotellpersonalen representerar hela hotellet och mindre sig själv som individ. En tabell har 

framställts (se figur 1) av författarna till den här uppsatsen, för att enklare kunna följa vilka 

respondenter som har intervjuats från respektive hotell. Varför utbildning på alla respondenter 

har tagits med i tabellen är för att enklare kunna se samband mellan professionellt bemötande 

och frågeställning numer två. Även om det inte är uppsatsens syfte kan det vara intressant att se 

hur många som har en högskoleutbildning och hur många som har en gymnasial utbildning samt 

om dessa personer har läst om professionalitet på sina utbildningar.  

 

 

 

 

 

 

Receptionschef A  
 
Konferenschef A 
 
Receptionist A 
 
Receptionist B 
 
Receptionschef B 
 
Hotellchef B 
 
Bokningspersonal/Receptionist C 
 
Receptionist C 
 
Hotellpersonal C (jobbar på olika avdelningar, 
också i receptionen) 
 

En gymnasial utbildning  
 
En gymnasial utbildning, samt kurser 
 
En gymnasial utbildning, samt 1 år turism 
 
Sjökaptenexamen 
 
En gymnasial utbildning 
 
Turismprogrammet, KAU 
 
Turismprogrammet KAU 
 
Turismprogrammet KAU 
 
Kock 

Figur 1. En lista över respondenter som deltog i intervjustudien. 
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2.6 Intervjuguide 

 
Två intervjuguider konstruerades och båda har en semistrukturerad form och utgår ifrån större 

temaområden. Den första intervjuguiden (se bilaga 1) var riktad till receptionspersonalen där det 

under varje temaområde finns frågor som togs upp vid varje intervjutillfälle. Eftersom 

respondenterna svarade fritt och kunde gå in på andra frågor i samband med en annan fråga har 

inte alla frågor tagits upp för de intervjuade. Första huvudområde behandlar respondentens 

bakgrund för att inleda intervjun, sedan går det över till frågor kring nuvarande arbete, social 

kompetens, det vill säga om respondenterna hellre jobbar själva eller i en grupp, roller – bland 

annat om vad man känner när man tar på sig arbetskläderna, empati – om man är en bra lyssnare, 

och till slut om professionalism och professionellt bemötande.  

 

Den andra intervjuguiden (se bilaga 2) skapades för hotell/receptionschefer som omfattar 

liknande temaområden som intervjuguiden för receptionspersonalen. Frågorna gick mer in på vad 

som är viktigt vid anställning av ny personal, hur rekryteringsprocessen går till samt hur man ger 

feedback till sina medarbetare. Detta gjordes för att få större förståelse för ämnet professionellt 

bemötande och om man tar hänsyn till kunskap om professionellt bemötande vid anställning av 

ny personal.  

2.7 Genomförande av intervjuerna  
 
Innan utförandet av intervjuerna togs kontakt med de tilltänkta respondenterna per mejl. 

Innehållet i mejlen bestod av bland annat studiens syfte, informerat samtyckte, samt antalet 

intervjuer och en ungefärlig tid avsett för dem. Efter ett positivt besked att tre hotell vill ställa 

upp för undersökningen har kontakt med hotellen tagits ännu en gång via mejl i syfte att komma 

överens om tid och plats för intervjuerna. Eftersom vi fick svar omgående av alla tre hotellen 

kunde hela processen fortsätta i form av ett möte för intervjun. Ett personligt möte med 

hotellpersonal bokades in på varje hotell. När vi sedan besökte varje hotell var receptionsdisken 

den första platsen som vi gick till, där presenterade vi oss själva och berättade att vi har planerat 

med hotellchefen/receptionschefen att genomföra intervjuer. Därefter gick vi med den första 

respondenten till en plats på hotellet där vi i lugn och ro kunde genomföra intervjuerna. Innan 

intervjun startade informerades respondenten om att allt som kommer att sägas kommer att 

spelas in av oss på en utav våra mobiltelefoner. Vi fick därefter godkännande av respondenten att 

genomföra inspelningen. Anledningen till varför intervjun spelades in var för att det underlättade 

att få fram så mycket information som möjligt för att sedan kunna tolka materialet. Genom att 

spela in materialet kunde vi koncentrera oss på frågorna och svaren (Trost 2010). En annan 
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fördel med att spela in en intervju är att man kan gå tillbaka flera gånger och repetera det 

inspelade materialet, det är samtidigt en nackdel då det är besvärligt att spola fram och tillbaka 

materialet samt tidskrävande. En annan nackdel med att spela in kan också vara att respondenten 

kan känna sig pressad och stressad då intervjun spelas in och därför ha svårt att svara på frågorna 

(Trost 2010). Vi upplevde dock att ingen av respondenterna var nervös eller stressad över att 

intervjun spelades in. Intervjuerna varade mellan 15-20 minuter per person. 

 

2.8 Källkritik 

 
Kritiken som kan lyftas fram till den kvalitativa metoden är att den intervjuade kan känna sig 

stressad och inte ge ärliga svar. Intervjuaren kan istället ge sådana svar som författarna vill höra 

då ämnet som undersöks i studien kan anses som känsligt. Vid genomförandet av kvalitativa 

intervjuer kan också intervjuaren ha svårt att endast lyssna på respondenten och inte berätta och 

lägga in egna åsikter, vilket kan påverka studiens reliabilitet (Kvale 1997). Eftersom 

respondenterna fick reda på studiens syfte flera veckor innan utförandet av intervjuerna kan de 

ha förberett sig för intervjuerna (Trost 2010). Detta var dock svårt att undvika på grund av 

tidsbrist i samband med uppsatsskrivandet. En annan kritik som bör lyftas upp är att 

respondenterna inte fick samma frågor.  Detta gjordes medvetet eftersom arbetsuppgifterna 

skiljer sig en del beroende på om man är chef eller en receptionist. Det framgick dock av 

intervjuer att alla hade tidigare jobbat som receptionister vilket betyder att samma frågor kunde 

ha ställs till alla. Detta var samtidigt inget vi kunde förutse.   

 

När det kommer till litteraturen som används kan kritiken vara att vissa källor som används i 

uppsatsen är över 50 år gamla. Värt att notera är att ämnet som undersöks känns universellt och 

aktuellt även i dagens samhälle. Att prata om professionellt bemötande har inte förändrats 

drastiskt om man tänker tillbaka i tiden. Skulle till exempel ämnet terrorism undersökas där stora 

förändringar har skett under 50 års tid, skulle det inte vara relevant att lyfta upp så pass gamla 

källor då begreppet terrorism kan ha fått en helt annan innebörd och är i en ständig förändring.  

För att balansera upp de gamla källorna har vi också använt oss av nyare litteratur.  

 

En kritik kan även riktas till den vetenskapliga ansatsen då den analyserar den sociala världen 

utifrån ett perspektiv som betyder att människan är i en ständig förändring. Det finns även andra 

vetenskapliga ansatser som skulle kunna användas i studien för att belysa andra aspekter i 

undersökningen.  
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2.9 Bearbetning av det insamlade materialet 

 
Intervjuerna avlyssnades två gånger för att inte gå miste om en viktig detalj. Med hjälp av 

inspelningsapplikationen kunde vi också pausa samt spola tillbaka. Att spela in intervjuerna var en 

stor fördel för oss, eftersom vi sedan kunde skriva ut det insamlade materialet och stryka under 

det viktigaste för att sedan kunna koda det insamlade materialet och skriva i en löpande text.  

 

Liknande svar från alla tre hotell kodades i kategorier för att sedan kunna användas i empirin. 

Johannesson & Tufte (2003) beskriver hur man genom fyra delar går igenom det insamlade 

materialet och på detta sätt sorterar och får med den information som är viktigast för oss i vår 

studie. Den första delen handlar om att materialet som författarna går igenom ska ge ett 

helhetsintryck för att detta material sedan ska kunna delas upp i olika kategorier som vi sedan ska 

utgå ifrån. Den andra delen handlar om att vi som forskare ska använda oss utav de valda 

kategorierna och sortera ut de viktigaste beståndsdelarna som utgör störst relevans och som anses 

vara viktigast för studien. Johannesson & Tufte (2003) beskriver att denna kodningsprocess kan 

delas in i två delar beroende på vilken typ av studie som utförs, dessa två delar är deduktiv eller 

induktiv. Eftersom vi i vår studie fokuserade på att i det insamlade materialet få fram olika 

kategorier som vi sedan ska utgå ifrån för att få fram den information som är mest relevant så har 

studien gått den induktiva vägen. Den tredje delen handlar om att förminska informationen i de 

valda kategorierna för att det sedan i text ska kunna kopplas och förmedlas med de olika 

respondenterna och deras svar. Den fjärde och sista delen handlar om att sammanställa det 

slutgiltiga materialet och göra det tydligt för att förmedla vidare. Dessa delar som Johannesson & 

Tufte (2003) beskriver var till stor hjälp för oss i denna studie. Det förklarade tydligt för oss hur 

vi på bästa möjliga sätt ska gå tillväga för att sammanställa och finna samband i de olika 

kategorierna som skapades. Själva uppdelningen utav materialet som undersöktes var viktigt 

denna studie då vissa frågor som vi använde oss utav gick in i varandra och ledde till att 

respondenterna repeterade samma svar mer än en gång. Att genomföra denna sammankoppling 

var inte problematiskt för författarna till den här uppsatsen, utav det gav snarare en konkret 

inblick i hur en kodningsprocess ska gå till och bidrog till att den viktigaste informationens togs 

fram. Kodningen visade likheter mellan svaren som de intervjuade personerna angav. Dessa 

likheter presenteras som teman och har sitt ursprung i intervjuguiden som i sin tur kopplas med 

teoriavsnittet. Empirin kommer att tematiseras med ord som: explicit kunskap, tyst kunskap  

roll, roll – främre och bakre regioner, social kompetens, professionellt bemötande men också 

sympatisk introspektion = empati.  
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2.9.1 Reliabilitet och validitet 

 
Med reliabilitet menas traditionellt att undersökningen som man genomför är stabil och inte 

utsätt för slumpmässiga faktorer. Reliabilitet kan också betyda att en förnyad undersökning ska ge 

liknande resultat som den första (Veal 2011). Det problematiska utifrån den synpunkten på 

reliabilitet är att människan inte förändras. Utifrån den symboliska interaktionismen som 

uppsatsen grundar sig på, är människor ständigt i en process, vi är föränderliga. Därför kan 

resultatet skilja sig om man genomför en förnyad undersökning vid en annan tidpunkt. Utifrån 

den symboliska interaktionismen har inte människor olika egenskaper, de är inte fasta, det 

handlar hela tiden om förändringar. Detta innebär att en undersökning kommer ha en hög 

reliabilitet i perioden då undersökningen äger rum och en tid efter det. Det är dock problematiskt 

att prata om hur länge. Därför kan det vara svårt att prata om reliabilitet vid kvalitativa intervjuer 

tillsammans med den symboliska interaktionismen. Människor skapar sig nya erfarenheter hela 

livet, förändras och möter nya situationer. En fråga ställt för 1 år sedan vid en intervju till en 

person behöver inte få samma svar, om samma fråga ställas idag till den personen (Trost 2010).  

 

När det kommer till validiteten eller giltigheten betyder det att en fråga ska mäta det den är 

avsedd att mäta. Vid genomförandet av kvalitativa intervjuer vill man komma åt det som 

intervjuaren menar med ett begrepp och hur den tolkar det (Trost 2010). Vid en kvantitativ 

undersökning kan det insamlade materialet vara begränsat och svårt att tolka om frågorna till 

exempel missuppfattats av respondenterna. Därför kan det vara problematiskt att prata om hög 

validitet i samband med kvantitativa undersökningar (Larsen 2009). När det kommer till den 

kvalitativa metoden finns en större chans att uppnå en hög validitet då följdfrågor kan ställas till 

respondenterna och på det sättet kan missförstånd undvikas. Dessa utgångspunkter har vi tagit 

hänsyn till och de semistrukturerade intervjuerna har gett oss möjligheten att ställa följdfrågor 

samt en möjlighet till att be respondenterna förklara och motivera sina svar.  

 

2.9.2  Etiska aspekter  

 
När man genomför en intervju är det viktigt att tänka på de etiska aspekterna. Det är 

betydelsefullt att upplysa den tänka respondenten om att det man talar är strängt konfidentiellt 

vilket betyder att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det som har sagts. Även de som 

kommer ha tillgång till uppsatsen kommer inte heller kunna avläsa vem av respondenterna har 

sagt vad. Det ska även ske ett samtycke mellan den intervjuade och den som intervjuar om att 

ingen kommer få reda på vem som har sagt vad. Som intervjuare får man inte heller berätta vem 
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man har intervjuat om respondenten inte vill det. Innan genomförandet av en intervju är det 

också viktigt att tala om informerat samtycke. Det innebär att den intervjuade ska bland annat få 

reda på studiens syfte och hur studien är upplagd (Kvale 1997). Dessa rekommendationer har 

följts i uppsatsen och respondenterna har informerats om studiens syfte, upplägg samt att de 

förblir anonyma i studien. 

 

 

Det insamlade materialet kommer att bestå av semistrukturerade intervjuer som genomförs med hotellpersonal på 

tre hotell i Karlstad. Men innan vi går in på vad respondenterna svarade, låt oss ta ett steg tillbaka. Vad säger 

olika forskare och teoretiker om professionellt bemötande? Finns det några teoretiska utgångspunkter som tar upp  

professionellt bemötande? 
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3. Teoretisk bakgrund 

 
Det här kapitlet berör forskningsläget om professionellt bemötande samt tidigare forskning som är kopplat till 

bemötande på hotell men också på hur man ser på bemötande utifrån ett generellt perspektiv. Andra begrepp samt 

relevanta teorier tas upp i det här stycket, bland annat: värdskap, sympatisk introspektion samt rollteori.  

 

3.1 Forskningsläget  

 
Uppsatsen fokuserar på att fylla en kunskapslucka som finns om vad kärnan i ett professionellt 

bemötande är. Därför fokuserar uppsatsens teoridel på forskning där begrepp eller fokusområden 

motsvarar uppsatsens syfte. Eftersom begreppet professionellt bemötande kan ha olika innebörd 

beroende på var man använder det och vem som använder det, har ett försök till avgränsning till 

forskning kring bemötande på hotell gjorts i uppsatsen. Detta har dock varit problematiskt då få 

källor finns inom det ämnet. För att bättre kunna förstå professionellt bemötande utifrån 

turistperspektivet används även andra discipliner som sociologi samt socialpsykologi för att få en 

bättre inblick i ämnet. Litterära verk och vetenskapliga artiklar som även behandlar professionellt 

bemötande inom vården som samtidigt kan tolkas utifrån ett generellt perspektiv, som Holm 

(2009) själv nämner, används som stöd i uppsatsen. Trots att vård och turism är två avlägsna 

discipliner går det att sätta professionellt bemötande som används inom vården i vår kontext 

eftersom professionellt bemötande känns som ett universellt ämne och kan passa in på olika 

områden. En annan anledning är på grund av som tidigare nämnt den begränsade forskningen av 

professionellt bemötande inom turismnäringen.  

 

3.2 En historisk tillbakablick  

 
Sverige har genomgått en snabb utveckling under de senaste 100 åren (Corvellec & Lindquist 

2005). Under 1900 talet var Sverige ett jordbrukssamhälle som fokuserade på att producera olika 

råvaror. Detta förändrades snabbt och hundra år senare var det svenska samhället ett modernt 

tjänstesamhälle. Runt 1970 började fler forskare intressera sig för tjänster och ansåg att tjänster 

borde ha ett eget forskningsområde då det förekommer stora skillnader mellan tjänster och varor. 

Forskare inom nordisk tjänsteforskning anser att tjänster är mer abstrakta än varor, att det är inte 

ting utan olika aktiviteter som man inte kan ta på. Tjänster kan inte heller sparas för framtida 

konsumtion utan uppstår i sanningens ögonblick det vill säga den stunden då personalen bemöter 

en kund/gäst. Detta kan inte påverkas direkt av företaget utan ligger i personalens händer att visa 

upp företagets tjänster på bästa möjliga sätt (Corvellec & Lindquist 2005). Det hur 
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servicekvaliteten uppfattas av kunderna/gästerna är en viktig aspekt för företagets framgång 

(Cook et al. 2002). När det kommer till hotell har receptionspersonalen en stor betydelse för hur 

gästen kommer att uppleva vistelsen på hotellet eftersom receptionspersonal är den första och 

sista personen som gästen träffar och det är genom receptionspersonal som gästen får sitt första 

intryck av ett hotell. Det kan i slutändan vara en bidragande faktor till helhetsupplevelsen. Mycket 

beror på bemötande och vilken service som gästen kommer att få. Men vad menas egentligen 

med bemötande? Kan man bemöta olika gäster på samma sätt? 

3.3 Vad är bemötande?   

 
Bemötande handlar om att uppföra sig eller bete sig mot andra människor samt kunna 

kommunicera och komma överens med olika typer av människor (Fossum 2013). Begreppet 

bemötande har synonymer som uppträdande, mottagande men också svar. Att bemöta andra 

handlar om hur ett samtal genomförs, man kan därför säga att bemötande är en sorts 

samtalsmetodik (Thordarsson 2011). Oftast måste den som bemöter en äldre dam eller en ung 

kille anpassa sig till hur personen är, vilken kultur den kommer ifrån och vilken ålder den har. 

Bemötande handlar även om vilket kroppsspråk som används i samband med samtalet, hur man 

hälsar, tittar i ögonen samt sitter eller står i förhållande till gästen (Fossum 2013). Lindqvist 

(1999) nämner att bemötande handlar bland annat om vänlighet, hjälpsamhet, människovärde, 

kvalitet, respekt, tonfall samt värme och engagemang. För att kunna ge ett bra bemötande ska 

man visa bland annat vänlighet, vara hjälpsam och dessa egenskaper påverkas av vilken 

människosyn individen har (Fossum 2013).  

 

Kommunikation med andra individer är ett stadium av social interaktion som Dewey (1939) 

menar är en förutsättning för mänsklig samvaro. Trost & Lewin (2010) nämner att människor 

alltid ägnar sig åt social interaktion, även när man tänker, för det är då man talar med sig själv 

vilket också är en interaktion. En receptionist på ett hotell ingår ständigt i olika sociala 

interaktioner med tanke på att receptionistens uppgift är bland annat att hela tiden bemöta andra 

vänligt, artigt med också respektfullt. Sådana sociala interaktioner blir en grund för servicemöten 

som är viktiga för hotell med tanke på företagets framgång (Corvellec & Lindquist 2005). Att 

arbeta på hotell kräver mycket från personalen och kan vara belastande för individens välmående. 

Kan receptionister le och vara glada hela dagen oberoende på vem det är som står framför 

receptionsdisken? Finns det några svårigheter i mötet med andra? Idag är andelen personer som 

tillhör olika etniska och religiösa grupper större, i samband med det, ställer dessa personer krav 

utifrån sina egna värderingar och synsätt. Därför är det av stor vikt att vid mötet med andra 
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kunna kommunicera med alla. Persson (2009) nämner att man ska kunna tala med bönder på 

böndernas sätt och lärde män på latin. Bemötande är en skapande process som inte står still 

eftersom det hela tiden handlar om mötet med olika individer (Thordarsson 2011). Det finns 

samtidigt olika kommunikationshinder som kan försämra graden av ett bra bemötande (Fossum 

2013). Att förstå vad andra säger är inte alltid det enklaste. I dagens samhälle förekommer det 

olika dialekter samt brytningar. En individ som har nedsatt hörsel kan ha svårt att förstå vad en 

receptionist som talar med dialekt eller brytning menar. Det kan leda till att gästen uppfattar 

bemötande som dåligt. För att undvika att en gäst missuppfattar en, är det viktigt att tänka på 

vilka ord man väljer och att man undviker till exempel slang (Fossum 2013). En byggsten inom 

den symboliska interaktionismen är definitionen av situationen. Med det menas att om människor 

definierar en situation som verklig, blir den verklig i sina konsekvenser. Om man tror något, blir 

det verkligt. Om en receptionist tror att en gäst är irriterad kommer receptionisten bemöta gästen 

utifrån vad den tror om gästen, utifrån sitt eget perspektiv. Det sätt vilken människan uppfattar 

sin omgivning eller en situation på, har konsekvenser för människans sätt att agera och bemöta 

andra (Trost & Levin 2010). Dock är allt inte alltid som det ser ut att vara. När man möter en gäst 

som man tror är irriterad, vet man samtidigt inte vilken känsla det är som ligger bakom det. Alla 

människor är olika och nervositet kan bland annat vara en av orsakerna till varför receptionisten 

uppfattar en gäst som irriterad (Thordarsson 2011).  

 

Fossum (2013) nämner att inom engelskan finns det inget exakt ord för bemötande. Begreppet 

översätts ofta som treatment, kind treatment eller treat. Ordet bemötande är också svårt att hitta 

på norska, danska eller finska. Det beror på att ordet bemötande är brett och kan innefatta olika 

aspekter samt förekomma inom olika branscher som sjukvård, hotell, handel m.m (Fossum 

2013). I samband med bemötande utifrån turismperspektivet kan man prata om service samt 

värdskap (Hanefors 2010). Vad är det som skiljer dessa två begrepp? Service enligt Hanefors 

(2010) innebär den nytta och tillmötesgående som en gäst erbjuds i kontakt med ett hotell eller 

annan verksamhet. Det finns två typer av service, den ena är rutinmässig och ett exempel på det 

kan vara incheckning på hotell som sker på löpande band där samma service erbjuds till alla 

gäster. Den andra typen av service är icke rutinmässig. Det handlar om att personalen måste vara 

en bra problemlösare och kunna tillgodose individuella gästers behov. Kvaliteten på service 

handlar om att ha kunskap om vad gästen behöver och kunna ge gästen det lilla extra (Hanefors 

2010). Servicekvaliteten har enligt Hanefors (2010) fem dimensioner och dessa är: pålitlighet, 

säkerhet, villighet, förståelse och påtaglighet. Med pålitlighet menas att servicen är noggrann. 

Säkerhet handlar om personalens kunskap samt kompetens för att kunna sprida tillit. Villighet 
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syftar till att det ska finnas en stark vilja att hjälpa gästerna. Med förståelse menar Hanefors 

(2010) att hotellpersonal ska försöka förstå gästen och uppfylla gästens krav. Påtaglighet däremot 

belyser hotellets fysiska aspekter som bland annat tillgång till internet.  

 

Vad är då värdskap? Värdskap är ett förhållningssätt som innebär hur man bemöter andra 

människor och förklaras ofta som att konsten att få människor att känna sig välkomna, oavsett 

vilken individ det handlar om (Hanefors 2010). En receptionist som utövar värdskap måste ha 

kunskaper om sin gäst. Det viktiga är att lyssna på gästens behov. Hanefors (2010) nämner även 

begreppet gott värdskap. Det förklaras som att värden alltid ska tjäna gästen utifrån gästens 

perspektiv. Empati är en viktig aspekt inom värdskap men mycket handlar även om vänlighet och 

generositet (Hanefors 2010). Både begreppen värdskap samt gott värdskap är viktiga för den här 

uppsatsen eftersom det är två närliggande begrepp till professionellt bemötande utifrån 

turismperspektivet. Hanefors (2010) nämner att värdskap måste äga rum på ett av de fyra 

turistiska områdena som är åka, bo, äta och göra. För att olika länder, destinationer och företag 

ska kunna vara med och vara en global konkurrenskraft är det viktigt att något bra och unikt kan 

erbjudas till kunderna att ta del av och uppleva. Men när ämnet turism beskrivs så är det 

fortfarande begrepp som åka, bo, äta och göra som är centrala och som fortfarande används. 

Hanefors (2010) nämner också att ett möte mellan gästen och personalen kan ske i ett 

upplevelserum eller inom upplevelseområdet. Upplevelserum som inkluderar värdskap kan 

förekomma både utomhus och inomhus. Utomhus kan innebära en pool på ett hotell och 

inomhus, entréutrymmet där gästen möter en receptionist. Hanefors (2010) nämner att likt 

service har även värdskap fem dimensioner och dessa är: välkomnande, generositet, gästfrihet, 

omsorg och öppenhet. Välkomnande handlar om att kunna välkomna gästen antingen 

opersonligt via internet eller personligt med ”öppna armar” och ett leende. Generositet enligt 

Hanefors (2010) handlar om att personalen ska kunna ge något utan att förvänta sig något 

tillbaka. En receptionist ska glädja sig åt sina gäster och vara dem tillhands.  
Gästfrihet innebär att personalen är gästfri mot sina gäster samt att gästen kan njuta av 

gästfriheten. Den fjärde dimensionen omsorg handlar om empati, att kunna förstå gästens behov 

och kunna se utifrån gästens perspektiv. Den sista dimensionen är öppenhet och handlar om att 

hotellpersonalen ska vara öppen genom att berätta om sig själv och på det sättet komma gästen 

närmre.  

 

Utifrån Hanefors (2010) teori är det ganska mycket som skiljer service från värdskap och 

sammanfattningsvis handlar värdskap mer om att kunna känna med gästen och vara mer öppen. 
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För att sammanfatta skillnader mellan service och värdskap har en tabell skapats av Hanefors 

(2010) för att visa vilka dimensioner det är som skiljer dessa två begrepp åt i ett turistiskt och 

resande sammanhang:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idag pratar man om också om att förhålla sig professionellt i samband med sitt yrke 

(Thordarsson 2011). Vad menas då med att vara professionell? Finns det några gemensamma 

drag för hur man bör agera för att agerande ska kunna kallas professionellt?  

 

3.4 Professionellt förhållningssätt 

 
Idag är forskning om vad som menas med att vara professionell begränsat (Hussey et al. 2011) 

även om det finns ett generellt akademiskt samförstånd att professionalism är en förutsättning för 

framgång inom turismbranschen (Smith & Westerbeek 2004). En översyn av litteraturen visar att 

det finns både brist på kunskap om vad professionalitet inom turism betyder samt brist i dess 

användning och mening. 

 

Hall (1968) har utvecklat ett instrument för att kunna mäta professionalism inom 

turismbranschen (se bilaga 3) och den består av tio steg. Det första steget handlar om olika 

utbildningar, det andra om att det är gästen som är i fokus, tredje berör att det är endast kollegor 

som kan bedöma om en receptionist är professionell eller inte. Fjärde steget handlar om att man 

ska älska det man gör, femte steget går in på självkontroll, sjätte handlar om inlärda kunskaper, 

sjunde går in på att man måste bry sig om gästerna, åttonde steget berör etik, nionde handlar om 

specialkunskaper och det sista steget berör professionell identitet. Sociologiska studier har dock 

Figur 2. Skillnader mellan service och värdskap.  Källa: Hanefors (2010).  
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visat att begreppet professionalism som Hall (1968) har utvecklat behöver förnyas och förstås på 

två olika separata nivåer för att på bästa sätt kunna analyseras i olika studier (Lee 2014).  Den 

första nivån beskrivs som den "strukturella dimensionen" (se figur 3) den förekommer och 

används på en yrkesnivå. På denna nivå har man under en lång tid med strukturell 

professionalism, samt med stark koppling i sociologin analyserat processen och studerat de olika 

villkoren för professionalisering med inriktning på företag och organisationer som har en hög 

status och drivkraft i samhället. Det finns fyra olika principer som omfattar denna nivå och 

punkterna som har mest relevans inom turism tas upp nedanför.  

 

 
 

Figur 3. Professionalism. Källa: Lee (2014).  

 

När det kommer till professionalism hos yrkesutövarna bygger en av de mest anmärkningsvärda 

egenskaperna på kunskaps och expertkompetens som skapas genom olika utbildningar 

(Crompton 1990). Etiska koder är också en annan viktig aspekt inom den dimensionen och den 

bidrar till ansvarsfull användning av lärd kunskap. 

 

Den andra nivån är "attityddimensionen" (se figur 3) som fokuserar på den individuella nivån och 

som enskilda individer uppfattar professionalism i samband med sitt yrke. Det består utav en 

uppsättning av värderingar som individer tar del av för att utveckla sin egen kompetens och 

sociala status (Evetts 2003). Även på denna nivå är kunskap och kompetens en utav de viktigaste 

aspekterna av en professionell attityd. Kompetens som specificerar sig till ett visst yrke har visat 

sig göra en stor skillnad när det kommer till professionalisering då man som individ utvecklar en 
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systematisk kunskap. Specialiserad samt exklusiv kunskap och kompetens är kärnelementen i ett 

yrke (Wilensky 1964). Professionalism ses som en disciplinär logik och mycket bygger på egen 

självstyrning. Personal som arbetar med professionalism uppmanas att öva på sin självhantering 

utav situationer (Fournier 1999). Det kan uppstå mycket komplexa situationer då ett snabbt 

beslutsfattande måste ske (Evetts 2011). Ett professionellt ansvar kräver självständiga åtgärder 

som baseras på egen professionell bedömning (Miner et al. 1994). En professionell attityd 

upprätthåller också ett perfekt sammanhang mellan ens liv och arbete. Den professionella 

attityden blir att skapa ett sätt att leva på arbetet som uppfattas som en kallelse. Engagemang för 

ett yrke betraktas som strävan efter det sanna syftet i livet (Wrzesniewski et al. 1997). En av de 

viktigaste delarna i ett professionellt arbete med kunder är att kunderna ska prioriteras. Eftersom 

kunder blir alltmer krävande så blir de inte längre nöjda med ett "klassiskt" snällt bemötande utav 

personalen utan det viktiga är att personalen visar att man verkligen bryr sig om gästen och 

förstår den (Fournier 1999).  

 

En annan definition av vad professionell betyder har tagits fram av Holm (2009) som har studerat 

professionellt bemötande inom vården, vilket kan sättas i vår kontext då den behandlar 

bemötande utifrån ett generellt perspektiv:  

 

”Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar patientens/klientens 

legitima behov – inte av de egna behoven, känslorna eller impulserna (Holm 2009 sid. 51). ” 

 

Med det citatet menar Holm (2009) att agera professionellt betyder att göra något som är tvärt 

emot vad människor vanligtvis gör. Människor agerar oftast naturligt och prioriterar sina egna 

behov, agerar utifrån sina egna känslor och styrs av egna impulser. Professionellt förhållningssätt 

fokuserar på den andras behov och känslor och kräver mycket motivation för att kunna göra 

detta. En individ som agerar professionellt på sitt jobb ska signalera att man anstränger sig för sin 

klient eller i det här fallet en gäst, att man intresserar sig, bryr sig, kan väcka tillit samt bemöter 

andra med respekt. Att vara professionell handlar också enligt Holm (2009) om att kunna 

empatisera. Rosenberg (2003) menar att empati är en respektfull förståelse av vad andra individer 

upplever. Att empatisera handlar om att lyssna med hela vårt väsen, att lyssna på vad människor 

behöver, att lyssna på andra med alla våra sinnen för att kunna förstå den andra individens behov 

på bästa möjliga sätt (Rosenberg 2003).  
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Enligt Trost & Levin (2010) måste den som studerar samhället och andra individer komma åt de 

andra individers tankar och föreställningar för att få en bättre förståelse för olika fenomen. Detta 

kan ske med som tidigare nämnt empati eller som Cooley (1909) kallar - sympatisk introspektion.   

 

3.5 Sympatisk introspektion  

 
Sympatisk introspektion (Cooley 1909) handlar om när man använder empati för att sätta sig in i 

andra människors värld. Man känner med andra. Genom sympatisk introspektion kan vi se andra 

människors föreställningar, förstå vilken betydelse en händelse eller ett objekt har för den andra 

människan i en situation (Cooley 1909). Att empatisera innebär att man sätter sig in i den andra 

individens föreställningsvärld. Det kan dock vara problematiskt att helt och hållet kunna 

empatisera med en annan individ. Men kan vi känna empati för alla? Kan vi sätta oss in i en 

främmande individs värld som till exempel en missnöjd gäst som kommer ner till receptionen 

och klagar? Goffman (1959) anser att människor intar olika roller i sina liv och att spela lyckade 

scener är målet som människor vill nå.  

 

3.6 Rollteori enligt Goffman (1959) 

 
När människor träffar andra individer gör de framträdanden. Med det menas att människor likt 

som på en scen, står och spelar olika roller inför en publik, det kallas det dramaturgiska 

perspektivet. Goffman (1959) anser att en människa kan ha fler än en roll och dessa är kopplade 

till förväntningar men också beroende på vilken situation individen befinner sig i. Människor kan 

även befinna sig i olika regioner som Goffman (1959) kallar främre och bakre regioner. Den 

främre regionen omfattar scenen, det är den platsen där individen spelar sin roll inför en publik. 

Ett exempel på det kan vara en receptionist som möter gästen i receptionsdisken, där receptionen 

är scenen och gästen är publiken. I den bakre regionen kan receptionisten ta en paus från den 

spelade rollen samt försöka att förbereda sig inför nästa föreställning. I den bakre regionen kan 

individen möta sina teamkamrater – andra som jobbar på ett hotell och för en stund ta avstånd 

från sin roll som spelas framför en gäst. Det innebär samtidigt att människor hela tiden befinner 

sig antingen i den främre eller bakre regionen eftersom det alltid finns en annan främre region i 

den bakre. Men om människor alltid intar olika roller när är man sig själv? Utifrån Goffmans 

(1959) teori är människor sig själva när de har övat in sina roller och känner sig bekväma med de, 

det vill säga är spontana. Det viktiga är att tro på den rollen som man spelar men även om en 

individ tror på det, måste även andra individer ha samma uppfattning om oss som vi själva har. 
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Det kan ske med hjälp av som Goffman (1959) kallar intryckstyrning. Det innebär att man 

försöker få andra att tro något speciellt om oss, till exempel att vi är trevliga. Man försöker att ta 

kontroll över andras intryck. Det kan ske genom att man ger uttryck, det vill säga verbal 

kommunikation samt att man avger uttryck – icke verbal kommunikation. För att klara av detta 

behövs en sorts kompetens (Thordarsson 2011).  

 

3.7 Social kompetens  

 
Persson (2009) anser att social kompetens är: 

”Individens förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället” (Persson 2009 sid. 185).  

Enligt Persson (2003) kan social kompetens tolkas utifrån två aspekter: relationsaspekten och 

gruppaspekten. Relationsaspekten syftar till att kunna hantera olika sorters människor och kunna 

kommunicera med alla, man ska kunna anpassa sitt språk utifrån vem man pratar med. Det kan 

ske med hjälp av som tidigare nämnt, Goffmans (1959) dramaturgiska perspektivet, 

intryckstyrning samt främre och bakre regioner. Gruppaspekten innebär förmågan att kunna 

samarbeta i en grupp, att vara en del av ”teamet”.  I vilka relationer behövs då social kompetens? 

Persson (2003) anser att social kompetens behövs i relationer som är mer opersonliga till exempel 

mellan personer som man inte känner, individer som man möter på offentliga platser eller mellan 

arbetskamrater (Persson 2003). Varför social kompetens inte behövs i nära relationer, som till 

exempel ett kärleksförhållande är för att i dessa relationer finns en ömsesidig moral som ersätter 

social kompetens (Persson 2003). Att vara social kompetent i dagens samhälle är av stor vikt och 

det är något som efterfrågas av många företag vid rekrytering av ny personal (Persson 2003). Men 

hur får människor kunskap om vad social kompetens är? Var kan man egentligen lära sig om 

bemötande eller professionalism? Hur ska man känna empati? Wilensky (1964) menar att 

kunskap och kompetens tillhör de viktigaste faktorer för att kunna bemöta andra på ett 

professionellt sätt. Men finns all kunskap nerskrivet på papper? Collins (2010) anser att mycket av 

det vi vet, kan inte alltid beskrivas med ord. Det finns både tyst och explicit kunskap, men vad 

menas med det? 
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3.8 Explicit och tyst kunskap  

 
Kunskap kan illustreras med hjälp av en bild på ett isberg som författarna till den här uppsatsen 

har framställt (se figur 3). Inspiration till bilden har tagits ifrån Polanyis (1966) litteratur om 

explicit samt tyst kunskap. Den synliga toppen av isberget består av explicit kunskap som går att 

uttrycka med bland annat ord, symboler eller siffror. Den osynliga delen av isberget som befinner 

sig under vattnet är den tysta kunskapen som är svårare att uttrycka. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polanyi (1966) anser att explicit kunskap är det som går att kommunicera med hjälp av tecken, 

ikoner, symboler, koder eller siffror. Explicit kunskap finns i olika databaser och handböcker 

samt är enkelt att uttrycka verbalt. Det finns också en annan typ av kunskap och den är tyst. Den 

tysta kunskapen är svårare att förmedla till andra då den riktar sig till individens sinnen och 

färdigheter (Nonaka et al. .2000). Det är en form av kunskap som är icke verbal, omedveten och 

praktisk, den baseras inte på en formell utbildning utan snarare på erfarenhet.. Jacobsen & 

Thorsvik (2008) menar att den tysta kunskapen inte kan ses av andra eftersom den är personlig. 

Det är en sorts kunskap som människor skapar sig under en längre tid, det är någonting som man 

”vet”. Enligt Polanyi (1966, s. 4) innebär tyst kunskap: "Vi kan veta mer än vi kan berätta” 

 

Johannessen & Rolf (1989) anser att det finns tre uppfattningar om tyst kunskap och dessa 

förmedlas genom lärling tradition, egen erfarenhet samt av praktik och förebilder. När det 

kommer till tyst kunskap i arbetslivet så känner man igen vissa tidigare fall inom yrket, detta 

medför erfarenhet och att man i fortsättningen vet om hur man ska agera (Rolf 1991). Vilken 

Figur 4. Explicit och tyst kunskap.  
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kunskap är då viktigare kan man fråga sig? Nonaka & Takeuchi (1995) anser att explicit och tyst 

kunskap kompletterar varandra och det går inte att avgöra vilket av begreppen är viktigare. Den 

explicita kunskapen är nödvändig för att kunna förstå den tysta kunskapen, det betyder att man 

inte kan dela på dessa två begrepp (Nonaka & Takeuchi 1995). Tyst kunskap är svårt att förmedla 

från en individ till en annan eftersom det inte går att uttrycka med ord. Förmedlingen av den 

typen av kunskap kan däremot ske med hjälp av socialisation (Nonaka & Takeuchi 1995). 

Socialisationsprocessen (Durkheim 1956) innebär hur omgivningen påverkar individer. Skolan 

och föräldrar har utifrån socialisationsprocessen den största inverkan på individen. Genom en 

sådan process grundläggs bland annat individens moralföreställningar och självuppfattning. 

 

 

Vi har nu lyft upp en del begrepp samt teoretiska utgångspunkter för att få olika perspektiv på professionellt 

bemötande inom turismnäringen samt utifrån ett generellt perspektiv. Detta har gjorts för att med hjälp av 

teoridelen kunna analysera det insamlade materialet och komma fram till ett resultat samt slutsats. Eftersom 

studiens syfte är att få reda på vad kärnan i ett professionellt bemötande är samt få reda på hur man lär sig om 

professionellt bemötande var det ett medvetet val att välja teorier som författarna till den här uppsatsen själva tror 

kommer vara relevanta. Hur fungerar då teorin i praktiken? Hur svarade de intervjuade personerna? Låt oss ta 

nästa steg till empirin, resultat av det insamlade materialet.  
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4. Empiri 

 
I det här kapitlet presenteras svaren från de genomförda intervjuerna. Svaren har kodats i olika teman för att 
underlätta analyseringsprocessen.   
 
 
Det framgår av intervjuer att alla respondenter har tidigare jobbat som receptionister eller haft en 

form av kundkontakt. Nedan redovisas det insamlade materialet från hotell A, hotell B samt 

hotell C som en sammanfattning av de viktiga frågorna för uppsatsen. Återkommande svar under 

samtliga intervjuer har delats upp i olika teman. Dessa är: 

 

• Explicit kunskap  

• Tyst kunskap  

• Roll 

• Roll – främre och bakre regioner 

• Social kompetens  

• Professionellt bemötande  

• Sympatisk introspektion = Empati 

 

4.1 Explicit kunskap 

 
Det förekommer delade meningar på hotell A, B och C angående utbildningar och kurser om 

professionellt bemötande. Receptionschefen och konferenschefen på hotell A nämner att det 

finns en intern utbildning som hotellet arrangerar vid namn Inspiring Nordic för alla anställda. 

Nyckelorden inom denna utbildning är - Be caring, be you, be bold and be a pro. Med det menas 

att i grunden handlar allting om service till gästerna samtidigt som man är sig själv. Hotellet 

jobbar mycket med service och ger sina anställda tillgång till olika kurser om vad att ge bra service 

innebär. Hotell A tycker att mycket beror på hur individen är och att alla inte kan jobba med 

service och bemötande. Receptionschefen A nämner också att bemötande mot gästerna är ett 

ämne som diskuteras på hotellet. Respondenterna på hotell B är överens om att hotellet inte 

erbjuder någon form av utbildning om professionellt bemötande, dock nämner 

receptionspersonal B att hon blev skickad på en intern kurs inom företaget som ägde rum i 

Göteborg och berörde försäljning samt hur man ska ställa frågor till gäster m.m. Hotell B jobbar 

också med enkäter som gäster som har bott på hotellet fyller i. Det är ett sätt som hotellet jobbar 

med bemötande och försöker att ta till sig alla synpunkter som gästerna kommer med. Detta 



 35 

förmedlas till alla receptionister. Hotellchefen B säger att det är viktigt att ge feedback till sina 

medarbetare och att bemötande är något som diskuteras på hotellet. Receptionisten B nämner 

även att under sin universitetstid har hon inte haft någon utbildning som inkluderade hur man 

skulle bemöta andra, dock handlade vissa delar av utbildningen om hur man kan lösa konflikter 

som kan uppkomma. Hotellpersonal C nämner att det finns en utbildning inom kedjan som heter 

Passion pilot och handlar om att personal ska vara passionerad för sitt jobb, att man ska brinna 

för det man jobbar med. Utbildningen varade under 3 dagar och ägde rum i Stockholm. Frågor 

kring hur man ska bemöta gäster togs upp. Bokningspersonal C samt receptionist C nämner att 

båda under sin tid på Universitet har gått en kurs om värdskap där de lärde sig mycket om 

bemötande. Hotell A har även en gemensam policy för hur man bör agera ifall till exempel en 

brand på hotellet äger rum. Hotell B har inte en sådan policy. Om hotell C går efter någon policy 

förblir oklart.  

 

4.2 Tyst kunskap 

 
Det intressanta är att samtliga respondenter på hotell A, B och C är överens om att det är 

individens egenskaper som efterfrågas mest när det kommer till att jobba i en hotellreception.  

Receptionistchef A nämner att det första som hon går efter vid anställning utav ny personal är att 

individen har lätt för folk, tycker om människor samt är stresstålig. Utbildning kommer i andra 

hand, det hur man är som person, alltså tyst kunskap är viktigare än utbildning. Den intervjuade 

tycker också att alla inte kan jobba inom serviceyrket, bemötande är något som man har enligt 

henne med sig samt att viljan att hjälpa andra är medfött. När det kommer till anställning av nya 

receptionister frågar receptionschefen A alltid om personen har kunskap om vad professionellt 

bemötande är genom att fråga individen om att ge ett exempel på ett tillfälle där personen har 

gett bra service. Respondenten tillägger också att mycket märks när man provjobbar på hotellet. 

Både hotellchefen och receptionschefen på hotell B, anser att vid anställning av ny personal är 

det en kombination av vilken utbildning man har samt individens egenskapers som efterfrågas. 

Hotellchefen B tillägger dock att likt hotell A är personliga egenskaper viktigare än utbildning. 

Hotell B anser att mycket på ett hotell kan man lära sig som till exempel bokningssystemet samt 

olika rutiner men att tycka om människor och serva gäster är det något man har inom sig.  

 

” det är det personliga mötet när man tar in till intervjuer som är väldigt viktigt och man märker snabbt, för det 

ska ju vara en personkemi som ska fungera mellan resterande arbetskamrater, och om man har roligt på jobbet, 

det blir också en bra produkt till gästen....” (Hotellchef B). 
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Respondenterna på hotell C anser att både utbildning och egenskaper är viktiga för att kunna 

jobba på hotell, samtidigt är det individens egenskaper som väger över utbildningen.  

 

”(…) Det finns de som inte har utbildning som kan vara minst lika bra som de som har en utbildning. Bara för 

att man har en utbildning så betyder det inte att man passar för jobbet. Men självklart är det alltid bra att ha en 

utbildning, har man båda delarna så är det jättebra.” (Bokningspersonal C)  

 

Hur ska en receptionist vara då? 

4.3 Roll 

 
Alla tre hotellen är överens om att egenskaper som karakteriserar en bra receptionist är att man 

ska tycka om människor och det är det viktiga för att kunna ge ett bra servicejobb. En 

receptionist ska också vara öppensinnad, flexibel samt kunna bemöta varje individ utifrån dennas 

behov och se gästen. Man ska även ha glädje, tycka att det är kul att ta hand om gäster, kunna 

hålla ganska många bollar i luften, vara systematisk och kommunikationen ska fungera väl. Också 

att hålla humöret uppe är en viktig egenskap som en receptionist bör ha. Respondenterna är 

överens om att en receptionist ska vara medveten om att det är gästen som går i första hand. Det 

viktiga är också att kunna ta emot klagomål från gästerna. Både receptionschefen A och 

konferenschefen A anser att en receptionist är professionell i sitt bemötande mot gäster när man 

agerar personligt.  

 

”Personlig med gästen ska man alltid vara, allt handlar om att se gästen som en individ, kanske tilltala ditt 

namn, jag ser dig när du kommer in genom dörren, man får gästen att känna sig - Åh Gud! Det är jag som ska 

checka in och du vet vad jag heter. Allting handlar om att se gästen som en individ egentligen, det är det allra 

viktigaste när man jobbar i receptionen. Se alla!” (Receptionschef A) 

 

”… tycker man om att träffa människor så syns det och då gör sig jobbet väldigt mycket själv, att man har glädje 

som finns där, att man tycker att det är kul att ta emot och ta hand om gäster.” ( Hotellchef B)  

 

” Man ska vara utåtriktad, glad och absolut kunna ta människor på rätt sätt, för alla är olika när de kommer 

till hotellet. Vissa är jätteglada och vissa är lättirriterade för att deras dag har varit annorlunda, jag har liksom 

ingen aning om vad personen har gått igenom, man ska kunna se lite olika personers egenskaper…” 

(Hotellpersonal C). 
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4.4 Roll- främre och bakre regioner 

 
På frågan angående vad respondenterna känner när de tar på sig arbetskläderna svarar 

majoriteteten att de är sig själva på jobbet och att de inte känner att de intar en roll.  

Respondenterna nämner att när man tar på sig arbetskläderna känner de flesta att de tar på sig 

servicekavajen. Samtidigt anser de intervjuade att beteende utanför jobbet är likt den på 

arbetsplatsen. De håller gärna upp en dörr för andra eller säger hej utan att känna personen men 

på arbetsplatsen blir det mer tydligare att man jobbar på hotellet och med service. 

Receptionspersonal B anser att det viktiga är att tänka på vad man ger för intryck och vad man 

säger, det viktigaste är också att hela tiden fokusera på gästerna. ”… när man har uniformen på sig så 

kanske man inte ska stå med telefon och ja, sånt” (Receptionspersonal B).  

 

En respondent anser att det är klart att man går in i en roll när man jobbar på hotell: 

”Ja man måste ha ett professionellt bemötande mot gästerna och det är klart att man går in i en speciell roll. Man 

måste kunna bjuda på sig själv och inte vara för tillbakadragen. Hitta en balans mellan det, men jag tar med en 

del av mig själv” ( Bokningspersonal C). 

 

På samtliga hotell finns personalrum som all personal får ta del av. Delade meningar förekommer 

vid frågan om personalrum är något som behövs. De intervjuade på hotell A tycker inte att 

personalrum är nödvändigt eftersom man kan slappna av vid receptionsdisken om mindre gäster 

är på plats. Respondenterna på hotell B anser att när man jobbar i receptionen måste man hela 

tiden vara tillgänglig till receptionen och ha koll ifall det kommer en gäst:  

 

”…så fort det kommer någon så måste man hålla koll, så det är inte så att man kan slappna av, luta sig bak 

och ta det lugnt en stund, det kan man inte, utan är man på jobb då är man verkligen på jobb och ska finnas 

tillgänglig” (Receptionspersonal B) 

 

Receptionspersonal på hotell C svarar att ibland kan det vara bra att gå ifrån receptionen om man 

har haft jätte otrevliga gäster för att kunna ta emot nästa gäst. Hon tillägger samtidigt att 

personalrum inte är något nödvändigt. Bokningspersonal på hotell C säger däremot att hon 

tycker att ha ett personalrum är viktigt då det gör mycket och man känner sig mindre stressad.  

Samtliga respondenter på hotell A, B och C pratar om gästerna. Diskussionerna kring gästerna är 

både positiva och negativa. ” Åh gud! Såg du den där?” (Receptionspersonal A) 
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4.5 Social kompetens 

 
De intervjuade på hotell A, B och C är överens om att det är viktigt att kunna vara självständig 

samt kunna jobba i grupp. Mycket vikt läggs i att kunna fatta egna beslut när någon chef inte är 

på plats. Det viktiga är också att kunna jobba tillsammans med andra eftersom personalen på ett 

hotell är ett team. Hotellchefen B nämner även att det finns många pass under veckan då man 

jobbar självständigt och att man ska kunna ta olika beslut på egen hand samtidigt som det också 

handlar om ett samspel med andra medarbetare.   

 

4.6 Professionellt bemötande   

 

På samtliga hotell är alla överens om att vara professionell är viktigt i deras jobb. Vad betyder det 

då att vara professionell? På den frågan är de intervjuade enade med att det viktiga är att bemöta 

olika gäster utifrån deras behov samt att kunna kommunicera med alla. Det viktiga är att vara 

lyhörd och alltid försöka att vara ett steg före gästen:  

 

”Om gästen säger att bilen har gått sönder, då säger vi att, men vi ringer en hyrbil, så att de inte ska behöva 

kanske fråga själva utan att man ska erbjuda hjälp(…) du ska kunna bemöta gästen med det de kommer till oss 

vare det sig något bra eller dåligt, du ska ju tycka om folk, eller liksom, vara social, du måste ju kunna klara av 

att lyfta blicken och titta på en person, och inte bara här är jag i min dator” (Receptionspersonal A)  

 

Hotellpersonal C nämner att vara professionell handlar även om att kunna observera gästen:  

 

(…) häromdagen så kom det en kvinna som hade med sig en bebis och hon var lite upprörd för hon visste inte var 

hon skulle parkera bilen och hon hade en massa grejer så då tog vi in alla grejer och passade de i receptionen 

medans hon gick och parkerade bilen och sen frågade jag henne, för det hade blivit missat om hon skulle ha en 

spjälsäng. Att jag liksom observerade att hon kanske eventuellt behövde det och det stod inte med i bokningen, så 

det fixade vi till henne och det uppskattades jättemycket av henne. Så det gäller, att man liksom ser sådana 

situationer, ligger ett steg före gästen typ…” ( Hotellpersonal C).  

 

Receptionspersonal B anser att det viktiga inom professionalitet är även att kunna veta när en 

gäst vill prata med receptionisten: 
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”Hur man pratar med gästen är väldigt viktigt, man ska känna av det här lite, när en gäst vill prata och inte, det 

känns inte riktigt som något som man kan lära upp, det är någonting man har, antingen har man lätt att prata 

med folk eller så har man svårt…” (Receptionspersonal B ) 

 

Att vara professionell anses också innebära att man som receptionist är påläst om bland annat 

olika sevärdheter, öppettider, närmaste destinationer m.m samt kunna gå tillväga med en dator 

och betalning. Gästen ska känna sig omhändertagen.  

 

På hotell B anser respondenterna att vara professionell handlar även om att kunna hitta balansen 

mellan att inte vara för stel och korrekt och inte vara för avslappnad, man ska hitta den punkten 

där man känner sig bekväm själv. Det handlar också om att kunna möta gästen på den nivån som 

gästen är, man ska kunna fånga upp förståelsen för gästen.  

 
Vad är då kärnan i ett professionellt bemötande? På den frågan håller respondenterna från 

samtliga hotell med om att det viktiga är att se gästen framför sig, lyssna, vara en 

människokännare och kunna bemöta olika gäster på olika sätt. Av intervjuerna framgår det även 

att kärnan i professionellt bemötande handlar om att kunna ta kritik ifrån gästerna och få de att 

komma tillbaka.  

 

”… att man förstår att varje gäst är unik, att det finns ingen person som är den andra lik, att man förstår 

gästens behov, tro jag det är kärnan.” (Receptionistchef A) 

 

Konferenschefen på hotell A anser att kärnan i professionellt bemötande ligger i att vara sig själv 

samt att vara lyhörd: 

 

”…man ska vara sig själv, så att det inte blir så konstlagt, vi jobbar mycket med be you, var dig själv! För det 

tror jag att man kommer ganska långt på faktiskt” (Konferenschef A)  

 

…man ska ju vara lyhörd, måste du ju vara, väldigt lyhörd mot gästen och om det skulle vara någonting som de 

vill ha, att man verkligen försöker lösa det på plats, medans de är kvar, det är alltid lättare om någon har gjort 

fel, eller jag har gjort fel eller om det inte blir så bra till exempel, då är det viktigt att man kan lösa det på plats 

tycker jag, innan gästen har gått härifrån ” (Konferenschef A)  
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Hotellchef B nämner att kärnan i professionellt bemötande är att kunna känna av gästen och 

situationen som gästen befinner sig i: 

 

” Jag tror det viktigaste är att känna av gästen, att möta den på den nivån som den är om den är, väldigt glad 

eller väldigt ledsen, förbannad, att känna av situationen och leverera därifrån. Det tror jag väl är kärnan” 

(Hotellchef B) 

 

Hotellpersonal på hotell C nämner att en personlig kontakt är en viktig aspekt när det kommer till 

professionellt bemötande: 

 

” (…) att få en personlig kontakt, jag vill att det ska kännas personligt när gästerna är här, det ska kännas att 

jag har passion för det här, att det inte är något som jag har blivit upplärd, det ska komma naturligt och gästerna 

ska se att jag faktiskt mår bra här, tycker om att vara här, rätt person på rätt plats, det är kärnan” 

(Hotellpersonal C). 

 

”(…) att se gästen tycker jag, se allas olika behov och vad de vill ha, det är inte alltid som gästen säger rakt ut 

vad de vill ha utan man får läsa lite mellan raderna…” (Receptionspersonal C). 

 

Har gästen alltid rätt då? 

 

På hotell A och B förekom det delade meningar om gästen alltid har rätt eller inte.  De 

intervjuade på hotell C är enade om att gästen inte alltid har rätt men det är viktigt att inte visa 

det för gästen. Enligt receptionschefen A har gästen alltid rätt och mycket handlar om att 

kompensera gästen ifall någonting blir fel, så att gästen kommer tillbaka. Detta håller dock 

konferenschefen A samt receptionist A inte med om.  ”Nej gästen har inte alltid rätt…alltså det att 

gästen har rätt, det är ett ordspråk som finns, tror jag” (Konferenschef A)  Hotellchefen B anser att både ja 

och nej. ” Utan gäster har vi inget jobb, det är de vi jobbar för (…) det är en svår fråga! Men gäster är otroligt 

viktiga!” Receptionschefen B anser att gästen alltid har rätt, dock finns det gränser:  ” Ja men i det 

största så är det väl så, sen så har man väl ändå någon typ av vad man kan ta själv, alltså man kan ju inte bli 

kallad vad som helst, ja det finns gränser också, men ja, det är väl så att gästen har rätt i stort sätt faktiskt.” 

Receptionspersonal B svarar att gästen inte alltid har rätt och att många är endast ute efter 

kompensation. Mycket handlar också som tidigare nämnt om att kunna lyssna på gästen! Det 

håller både hotell A, B och C med om. 
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4.7 Sympatisk introspektion - empati 

 
De intervjuade på samtliga hotell anser att kunna känna empati för gäster är väldigt viktigt i deras 

jobb. Man ska kunna lyssna på gästen, vara lyhörd samt intresserad av gästen. Många gäster som 

checkar in kan vara pratsugna och det gäller att kunna ta sig tid och visa att man bryr sig. Också i 

samband med missnöjda gäster är det viktigt att kunna lyssna och tacka gästen att den tar upp 

sina synpunkter. Man ska inte bli arg även om gästen är aggressiv, det gäller att lyssna och ta in 

och visa att man har hört och uppfattat, att man ska ta tag i problemet. Ofta kan det vara så att 

gästen har haft en dålig dag och att gästen tar ut det på en receptionist, det viktiga är då att som 

receptionist kunna lyssna och förstå gästen.  

 

”Man måste ju känna med gästen, kunna sättas in i vad gästen vill ha, typ om det skulle vara bröllop på hotellet, 

det är jätteviktigt att man verkligen lyssnar, förstår vad gästen vill ha, det är så viktigt att det blir bra” 

(Receptionspersonal B).  

 

” Man måste först och främst lyssna på vad är det du har upplevt här och ta det från den synvinkeln, sen ska 

man ju vara med, ja det finns ju de som har haft en dålig dag redan från morgonen och så får man ut på det, 

alltså som receptionist tolv timmar senare, man råkar bara vara där och då. Och det har vi alla varit med om(…) 

det är det som är att vara professionell också, men samtidigt också att man får med det personliga, det gör otroligt 

mycket. Att du inte bara är den här dockan som ler utan att det finns empati och en känsla för vad man gör” 

(Hotellchef B).  

 

 

 

Det finns mycket gemensamt mellan hotell A, hotell B samt hotell C när det kommer till professionellt bemötande, 

men det finns också delade meningar angående till exempel om gästen alltid har rätt. Då studiens syfte var att 

undersöka vad kärnan i professionellt bemötande är samt får reda på hur inlärning av professionellt bemötande 

sker, har kapitel tre lyft upp hur olika forskare ser på professionalitet och kapitel fyra har gått in på 

respondenternas svar. Det är dags att väva ihop de två kapitlen för att kunna se vad som stämmer överens med 

tidigare teorier och vad som inte gör det och föra en diskussion kring det.  
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5. Analys och diskussion  

 
I det här kapitlet knyts tidigare forskning om professionellt bemötande ihop med det empiriska materialet, det vill 

säga respondenternas svar som togs fram genom intervjuer på tre hotell i Karlstad. Även våra egna förslag och 

hypoteser tas upp i det här kapitlet. Stämmer forskarnas tankar med de intervjuades svar?  

 

5.1  Professionellt bemötande  

 
Tjänster har under de senaste 40 åren fått mer plats inom forskningsvärlden. Tjänster som bland 

annat bemötande kan inte sparas för framtida konsumtion utan uppkommer i stunden då till 

exempel personal på ett hotell bemöter en gäst (Corvellec & Lindquist 2005). Receptionspersonal 

på ett hotell har ett ansvar att få gästen att känna sig välkommen eftersom en bra service kan i sin 

tur påverka gästens helhetsupplevelse på hotellet. Det hur en gäst uppfattar servicen på ett hotell 

är en bidragande faktor för företagets framgång (Cook et al. 2002). Att kunna bemöta gäster på 

ett bra sätt är betydelsefullt både för turismnäringen men också olika företag som jobbar med 

service. 

 

Thordarsson (2011) anser att professionellt bemötande är viktigt i arbetet som receptionist på ett 

hotell. Smith & Westerbeek (2004) nämner också att professionalism är en förutsättning för 

framgång av den turistiska branschen. Detta överensstämmer med de intervjuades svar från både 

hotell A, B och C som säger att professionalitet är viktigt i deras vardagliga arbete och att det är 

något som diskuteras på samtliga hotell. Enligt Fossum (2013) handlar bemötande om att kunna 

komma överens med olika typer av människor samt att det är en sorts samtalsmetodik. 

Respondenterna på hotell A samt C anser att det är viktigt att kunna bemöta en gäst på ett 

personligt sätt och att kunna se gästen som en individ, att bemöta olika gäster på olika sätt, vilket 

överensstämmer med Fossums (2013) tankar om bemötande. De intervjuade på hotell B nämner 

att det är viktigt med kommunikation och att mycket handlar om hur man samtalar med en gäst, 

att kunna bemöta en gäst på den nivån som den själv är på, det gäller att kunna känna av 

situationen. Även det överensstämmer med att bemötande är en sorts samtalsmetodik som 

Fossum (2013) nämner. Respondenternas svar kan också kopplas till den symboliska 

interaktionismen (Blumer 1986) där människor kommunicerar med varandra med hjälp av olika 

symboler som ord, gester och tankar. Receptionspersonal från hotell C anser att mycket måste 

läsas mellan raderna och att gästen inte alltid berättar rakt ut vad den behöver. Det kan kopplas 

till symbolisk interaktionism då receptionisten ska kunna förstå vad gästen vill ha utan att ibland 

använda ord. Det betyder att tankar så som i den symboliska interaktionismen spelar en viktig roll 



 43 

när det kommer till att jobba i en hotellreception. Respondenterna på samtliga hotell hade svårt 

att sätta ett ord på vad professionellt bemötande är och alla tolkade begreppet utifrån sitt eget 

perspektiv. Det kan betyda att ordet professionellt känns som ett universellt och enkelt ord 

samtidigt som människor inte riktigt kan beskriva vad det egentligen innebär då de flesta kanske 

inte tänker på betydelsen av begreppet. Eftersom undersökningen syftar till hotell och 

receptionspersonal, förekom ändå liknande svar om vad professionellt bemötande innebär.  

 

Den symboliska interaktionismen fokuserar på att mänskliga handlingar är konsekvenser av hur 

individen definierar och tolkar situationen utifrån sitt eget perspektiv. Mycket beror på vilket 

paradigm en individ har. Respondenternas svar passar in och kan tolkas utifrån den symboliska 

interaktionismen då alla tolkade begreppet professionellt bemötande utifrån vad de själva tyckte 

om det. Det betyder att uppsatsen har uppnått sitt syfte och nått ut till respondenternas egna 

perspektiv och egna tolkningar av det undersökta fenomenet.  

 

Utifrån Husseys (2011) forskning om professionalitet framgår det att det är problematiskt att 

sätta ett finger på vad professionellt bemötande egentligen innebär. Respondenterna på hotell A, 

B samt C hade svårt att säga vad professionellt bemötande betyder. Långa tankestunder förekom 

på hotellen när frågan angående professionellt bemötande ställdes, det kan betyda att det är svårt 

att veta vad professionellt bemötande är, som Hussey (2011) anser. Respondenterna på alla tre 

hotellen är dock överens med om att vara professionell i samband med sitt jobb betyder att det är 

gästen som ska prioriteras. Detta stärker det fjärde steget inom attitydsdimensionen, i modellen 

som Lee (2014) har utvecklat om professionalism inom turismnäringen. Det verkar de intervjuade 

på hotell A, B och C vara medvetna om. Alla tre hotellen anser att vara självständig och kunna 

fatta egna beslut är viktigt i deras arbete och detta stämmer överens med det andra steget i Lees 

(2014) modell inom attitydsdimensionen- self management som syftar till att personalen måste 

kunna hantera olika situationer på egen hand. Även det första steget inom den strukturella 

dimensionen samt attitydsdimensionen, i Lees (2014) modell stärker respondenternas svar på 

hotell A, B och C. Att kunna agera professionellt är något som skapas genom bland annat olika 

träningskurser och utbildningar enligt Wilensky (1964). En intern utbildning om service är något 

som de anställda på hotell A får ta del av där de kan bredda sina kunskaper om bemötande. Även 

om hotell B inte har någon egen utbildning om professionellt bemötande erbjuds bland annat en 

kurs om försäljning samt hur man ska ställa frågor till gästerna. En utbildning på hotell C om hur 

man ska vara passionerad på jobbet samt kunna bemöta gäster finns att ta del av. Man skulle 

kunna säga att de anställda kan utveckla sin potential inom bemötande genom att vara närvarande 
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på sådana kurser och utbildningar som stämmer överens med det första steget i Lees (2014) 

modell.  Samtidigt anser respondenterna på hotell A, B och C att tycka om människor och viljan 

att serva de är något som man måste ha med sig från början och att det kan vara medfött.  

 

Att ha en gemensam policy kan vara en fördel för receptionspersonalen för att kunna agera 

snabbt och lösa oväntade situationer. Endast hotell A har en policy där olika situationer är 

beskrivna som bland annat brand på hotellet och hur man bör agera. Respondenternas svar från 

hotell A kan kopplas till vår egen modell där policy spelar en viktig roll eftersom det ligger stort 

ansvar på receptionspersonalen ifall en olycka skulle ske och det viktiga då är att agera rätt. 

Varför ingen policy finns på hotell B kan betyda att mycket diskuteras muntligt och därför finns 

inga skrivna regler. Det kan dock vara problematiskt om till exempel en ny anställd på hotellet 

befinner sig själv i receptionen då en allvarlig situation sker. Individen kan då känna sig stressad 

och nervös och det skulle kunna underlätta och bespara tid om en policybok fanns på plats. 

 

5.2 Att vara professionell 

 

Respondenterna på samtliga hotell är enade om att vara professionell betyder att man ligger ett 

steg före gästen och på det sättet visar att man vet vad gästen behöver. Respondenterna anser att 

om till exempel gästens bil går sönder ska man som receptionist erbjuda hjälp och fråga om en 

hyrbil behövs. En gäst ska inte behöva vänta och förklara för receptionisten vad den behöver, 

utan receptionisten ska i många fall kunna förstå vad gästen behöver. De intervjuade på hotell C 

nämner en bokning där det missades att hotellrummet skulle utrustas med en spjälsäng. 

Receptionisten observerade detta och tillfrågade gästen om man eventuellt behövde en spjälsäng, 

vilket uppskattades av gästen. Utifrån det svaret kan man resonera kring att det också är viktigt 

att observera en gäst och därefter kunna fatta ett beslut som i det här fallet om en spjälsäng 

behövs eller inte. En receptionist ska inte vara rädd för att fråga en gäst om man har observerat 

att något saknas i en bokning.  

 

Att vara professionell handlar även mycket om man tycker att en gäst har rätt eller inte. Något 

som väcker intresse är att delade meningar förekom på den frågan. Flera respondenter tyckte att 

gästen alltid har rätt, och andra tyckte inte det. De intervjuade var dock överens med varandra att 

man aldrig ska visa för en gäst att den inte har rätt. Det viktiga är att gästen inte ska gå ifrån 

hotellet missnöjd och för att undvika det används ofta kompensationer i olika former. ”Utan gäster 

har vi inget jobb, det är de vi jobbar för (…)” (Hotellchef B). Ett resonemang kan föras kring det här 
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citatet att gäster är viktiga och att vara professionell handlar om att inte förlora sina gäster utan få 

de att komma tillbaka till hotellet även om de inte alltid har rätt. Därför är det viktigt att en 

individ som söker jobbet som receptionist ska brinna för sitt jobb och känna passion för det. En 

annan diskussion kring om gästen alltid har rätt eller inte kan kopplas till den symboliska 

interaktionismen där mänskligt handlande beror på hur man definierar situationen man befinner 

sig i. Det att kunna förstå gästen, även om den inte har rätt är viktigt för att gästen ska kunna 

komma tillbaka till ett hotell. Det hur en receptionist uppfattar situationen som man befinner sig i 

kan vara betydelsefullt för hotellets framtid. Om en receptionist tror att gästen endast är ute efter 

en kompensation gäller det att agera lugnt och kunna förklara för gästen varför man till exempel 

inte håller med om något, men kanske inte säga ” du har fel”. Hotellchef B nämner: ” utan gäster 

har vi inget jobb”, därför är det av största vikt att kunna bemöta en gäst på ett så bra sätt som 

möjligt. Hotellchefens B svar kan också kopplas till den andra dimensionen inom värdskap- 

generositet som enligt Hanefors (2010) handlar om att personalen ska kunna ge något till gästen 

utan att förvänta sig att få något tillbaka. Gäster är hotellets prioritering och något som hotell 

jobbar för. En receptionist ska kunna jobba för gästen och vara beredd på ett bra eller dåligt 

bemötande tillbaka från gästen och samtidigt kunna ta det på ett bra sätt.  

 

5.3 Vad är kärnan i professionellt bemötande? 

 

Det gemensamma för alla tre hotell är att kärnan i professionellt bemötande inte kan beskrivas 

med ett ord. Många olika egenskaper togs upp av respondenterna när det kom till vad kärnan i 

professionellt bemötande är. Det överensstämmer med Lees (2014) forskning angående att 

begreppet professionellt bemötande fortsätter att bli bredare. Alla intervjuade gav utförliga svar 

och berättade vilka egenskaper de tycker utmärker kärnan i professionellt bemötande. 

Respondenterna på hotell A nämner att det är viktigt att förstå att varje gäst är unik och att det 

inte finns en gäst som är lik den andra. Alla individer är olika och det är av stor vikt att kunna ha 

förståelse för det, för att gästen exempelvis ska återvända till hotellet. Respondentens svar går in 

under begreppet värdskap och dess fjärde dimension - omsorg, det vill säga att kunna känna 

empati för gästen. En receptionist ska vara medveten om att alla människor är olika och att olika 

behov förekommer bland gästerna. Värdskap bidrar också till hållbar utveckling vilket nämndes i 

problemformuleringen. Social hållbarhet som fokuserar på att kunna förstå gästens behov kan 

även kopplas till respondentens svar. Det är viktigt att kunna ta hänsyn till gästernas olika 

önskemål och alltid behandla dem med respekt. Även en koppling till Holms (2009) definition 

som har studerat bemötande inom vården kan sättas in i den här kontexten. Holm (2009) 
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nämnde att man bland annat alltid ska lyssna på gästens behov, visa intresse samt empatisera. 

Även receptionschefen A går in på att det viktiga är att kunna förstå gästens behov samt vara 

medveten om att alla är olika. Det kan kopplas till empati som handlar om att kunna lyssna på 

andra individer med alla våra sinnen och hela vårt väsen. Detta kan även kopplas till värdskap 

som går in på att kunna tillgodose gästens behov. Konferenschefen på hotell A tyckte att kärnan i 

professionellt bemötande handlar även om att vara lyhörd, kunna lösa olika situationer på plats 

innan gästen har lämnat hotellet. Även det svaret går in på sympatisk introspektion, det vill säga 

empati eftersom att vara lyhörd anses av respondenterna vara en central del i professionellt 

bemötande. Lees (2014) modell om professionalitet kan även kopplas till respondentens svar. 

Den tredje dimensionen som behandlar att receptionspersonal ska snabbt kunna lösa olika 

situationer överensstämmer med respondentens svar. Det är viktigt att snabbt kunna tänka i 

mötet med missnöjda gäster och kunna lösa uppkomna problem på plats för att gästen inte ska gå 

ifrån hotellet på dåligt humör. Detta kan påverka gästens helhetsupplevelse men också word of 

mouth där nöjda eller missnöjda gäster muntligt sprider information om vistelsen på ett hotell, 

vilket i sin tur kan påverka hotellets rykte. En annan respondent tyckte att kärnan i professionellt 

bemötande ligger i att kunna anpassa sig till hur en individ är. Är en gäst ledsen eller glad, ska 

detta kännas av och sedan ska man som en receptionist leverera därifrån. Det kan kopplas till 

Fossums (2013) tankar kring bemötande som menar att den som bemöter andra individer måste 

oftast kunna rätta sig efter hur den andra individen är, beroende på vilket humör gästen är på 

eller vilken ålder den har. Utifrån det här svaret kan även en tolkning dras till som tidigare nämnt 

empati, att kunna känna med den andra och antingen glädjas med en individ eller sörja med den 

vid behov. Det viktiga är också att receptionisten ska kunna se sådana situationer och kunna 

känna av när det är bäst att småprata eller inte. Thordarsson (2011) anser att bemötande är en 

skapande process och står inte still, därför finns det inga givna regler för hur man bör bemöta 

andra, dessutom är alla individer olika och har olika behov. Därför gäller det att kunna förstå 

gästen och kunna erbjuda gästen ett personligt bemötande. Hotellpersonal C nämner att kärnan i 

professionellt bemötande är en personlig kontakt mot gästerna och att det inte är något som 

receptionisten har blivit upplärd. De intervjuade på hotell C anser att det är viktigt att rätt person 

ska befinna sig på rätt plats när det kommer till jobb som receptionist. Dessa tankar kan kopplas 

till den rutinmässiga service som Hanefors (2010) nämner och respondentens svar går emot den 

teorin. Den rutinmässiga service på hotell kan innebära att samma service erbjuds till alla gäster, 

att allt sker på löpande band som incheckning eller utcheckning. Utifrån det föds en tanke kring 

det hur hotellpersonal C har svarat. Det finns många moment på ett hotell som sker på löpande 

band som incheckning. Det kanske är så att respondenten måste utöva saker som man har blivit 
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upplärd som till exempel hur incheckning på en dator fungerar, dock tillsammans med den 

personliga aspekten. Det kanske ska vara en blandning av den rutinmässiga service och personlig 

kontakt som respondenten inte har tänkt på. Att arbeta på hotell är belastande och kräver mycket 

från personalen. Gästerna ska gå före allt annat och det är även viktigt att kunna samarbeta med 

andra och vara en i ”teamet” som Persson(2009) nämner. Hotellpersonal C nämner också att för 

att kunna utöva professionellt bemötande är det viktigt att må bra och tycka om att vara på sitt 

jobb, att rätt person ska vara på rätt plats.  Detta kan kopplas till Perssons (2009) definition av 

social kompetens: ”Individens förmåga att hantera relationer mellan sig själv, de andra och samhället”. En 

receptionist ska kunna hantera olika typer av sociala möten och samtidigt må bra utav det. Därför 

gäller det att som hotellpersonal C nämner: att rätt person är på rätt plats. Med rätt person kan 

menas en individ som tycker om att möta och servera gäster, är glad och social kompetent. Om 

en person som inte älskar människor jobbar i hotellreceptionen kan detta vara problematiskt både 

för medarbetarna men också gästerna som ofta kan känna av hur den sociala situationen på 

hotellet ser ut. Svaren från personal på hotell C kan även kopplas till den femte dimensionen 

inom värdskap som är öppenhet och innebär att hotellpersonalen ska vara öppen mot gästerna 

genom att till exempel berätta om sig själv. Det kan vara ett sätt att vara personlig med gästen och 

försöka kommer gästen närmre.  

 

Kärnan i professionellt bemötande handlar även om att kunna se gästen, se allas olika behov och 

det är samtidigt inte alltid som gästen säger rakt ut vad den vill ha. Ibland måste receptionisten 

kunna läsa mellan raderna anser receptionspersonal på hotell C. Det här svaret går som tidigare 

nämnt under symbolisk interaktionism som menar att även tänkande är en interaktion. En 

receptionist ska utan ord kunna förstå gästen. Det kan därför vara värdefullt att ha kunskaper om 

sin gäst innan gästen anländer till hotellet för att som respondenten nämner kunna förstå vad en 

gäst behöver utan att gästen nämner det. En annan aspekt av symbolisk interaktionism kan också 

kopplas till det här svaret. Utifrån den symboliska interaktionismen förändras en individ 

beroende på vem man träffar men också beroende på vilka erfarenheter en individ har samlat på 

sig. Det kan därför betyda att en receptionist ska ha förmågan att kunna använda sina 

erfarenheter, det vill säga den tysta kunskapen i mötet med en gäst. Rolf (1991) anser att den tysta 

kunskapen i arbetslivet används när en receptionist känner igen vissa tidigare fall inom yrket och 

på det sättet skapar erfarenheter. Därigenom kan en receptionist veta hur man ska agera i 

liknande fall som tidigare skett på arbetsplatsen. Hanefors (2010) nämner att värdskap handlar 

bland annat om att man ska ha kunskaper om sin gäst vilket kan kopplas till respondentens svar, 

dock beror mycket på hur man förstår respondentens svar och vad man själv anser menas med 
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att en receptionist ska kunna ” läsa mellan raderna” (Receptionspersonal C).  Det kan vara värdefullt att 

vara påläst om en gäst för att sedan kunna utöva den bästa möjliga servicen och veta vad gästen 

kommer att behöva. Ett exempel på en bra service som respondenterna nämner är att kunna 

tilltala sina gäster med namn. Ett resonemang kan föras kring dessa tankar och det är att i vissa 

fall kan det vara problematiskt att vara personlig med gästen, då inte alla gäster tycker om att bli 

tillkallade med sitt namn av någon de själva inte har en relation till. Samtidigt är ett bra 

välkomnande en del av värdskap där receptionisten ska välkomna gästen med ”öppna armar” 

som Hanefors (2010) anser.  

5.4 Empati 

 
Samtliga respondenter var enade om att empati är en viktig aspekt när det kommer till 

professionellt bemötande på hotell. Att kunna empatisera, sätta sig in i den andra individens 

perspektiv är enligt Cooley (1909) en viktig utgångspunkt inom den symboliska interaktionismen. 

Detta överensstämmer med respondenternas svar som nämner att receptionspersonal ska kunna 

känna med gästen i situationer som till exempel ett bröllop på hotellet samt missnöjda gäster. Att 

visa att man bryr sig och lyssnar är enligt respondenterna en viktig aspekt inom professionellt 

bemötande. Respondenterna anser även att en receptionist ska kunna ta kritik från gästerna och 

att det är en del av professionalitet. Det viktiga är att inte ta synpunkter från gäster personligt, 

utan det gäller att vara medveten att receptionspersonalen kanske endast råkar befinna sig där och 

då när gästens frustration brister ut. I sådana situationer är det då viktigt att kunna förstå gästen 

och kunna vara medveten om att alla har någon gång haft en dålig dag, även vi själva. Att kunna 

ta kritik utan att ta det personligt och sedan behöva må dåligt på grund av det är också en viktig 

aspekt inom professionellt bemötande. Empati är definitivt ett upprepande ord under samtliga 

intervjuer och något som krävs för att kunna agera professionellt. Samtidigt kan det vara svårt att 

känna empati för alla människor. Det kräver en viss inställning. Oftast kan det vara så att man 

behöver gå in i en speciell roll.  

5.5 Roll 

 

Något som väcker intresse är respondenternas svar från både hotell A, B och C som går emot 

Goffmans (1959) rollteori som syftar till att människor intar olika roller. På hotell A finns som 

tidigare nämnt en intern utbildning som handlar mycket om att man ska vara sig själv på jobbet. 

Också hotell B är på liknande tankespår även om ingen utbildning erbjuds. De intervjuade på 

hotell B anser att det viktiga är att hitta en balans mellan att inte vara för stel och inte för 

avslappnad utan kunna vara sig själv när man jobbar i receptionen. Det är endast en person av 
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alla nio intervjuade som tycker att man intar en roll. Utifrån tidigare forskning och 

respondenternas svar uppstår en tanke: hur är man sig själv på jobbet, speciellt när man jobbar i 

receptionen på ett hotell som innebär ständiga möten med individer som man inte har en relation 

till? Det kanske är så att respondenterna intar en roll omedvetet? Hur vet de egentligen att de inte 

är i en roll? Receptionspersonal B säger att hon är väldigt mycket sig själv på jobbet samtidigt 

som hon på frågan angående vad hon känner när hon tar på sig arbetskläderna svarar att det 

viktiga är att tänka på vad man ger för intryck och vad man säger till gästen, att man hela tiden 

fokuserar på gästen och inte står med sin privata mobil eller liknande när man befinner sig på 

jobbet. Är man verkligen sig själv när man måste begränsa sig till att tänka på vad man ger för 

intryck och vilka ord man använder? Och vad betyder det egentligen att vara sig själv? Svaren 

från hotell B går även emot Goffmans (1959) teori om att vara sig själv som innebär att en 

individ är sig själv när den agerar spontant. Om respondenterna på hotell B måste tänka på sina 

intryck och hur de kommunicerar med andra sker det inte spontant. Detta kan kopplas till den 

egna modellen som skapades av författarna till den här uppsatsen om att en receptionist kanske 

omedveten intar en roll samtidigt som en del av individens ”sanna jag” finns med i den tagna 

rollen. Också Meads (1934) teori om rollövertagandet känns relevant att koppla till det hur 

respondenterna på både hotell A, B och C har svarat. De intervjuade anser att de är sig själva på 

jobbet men det kan lika gärna vara så att respondenterna tror att de är sig själva men istället 

agerar de och bemöter andra utifrån hur andra individer förväntar sig att de ska vara. Endast en 

av de intervjuade tyckte att det var självklart att man intog en roll när man påbörjade arbetet 

vilket stärker Goffmans (1959) teori om roller. Varför endast en person tyckte att hon intog en 

roll kan som tidigare nämnt tyda på att respondenterna inte har tänkt över att de omedvetet intar 

en roll. Ett annat resonemang kan föras kring varför majoriteten svarade att de är sig själva på 

jobbet och inte intar en roll kan vara att ordet ”roll” kan vara laddad med en negativ uppfattning 

och kan av många jämföras med att på något sätt vara falsk. Det kan ha varit så att 

respondenterna har tolkat begreppet ”roll” på det sättet och därför har svarat att de är sig själva.  

 

5.6 Roll – främre och bakre regioner 

 

Det förekom delade meningar om behovet av personalrum då många tyckte att det inte behövs. 

Även detta går emot Goffmans (1959) teori om bakre regioner där en individ, i det här fallet en 

receptionist behöver ta en kort paus ifrån gästerna. Några tyckte också att man kan slappna av i 

receptionsdisken om det är färre eller inga gäster på plats. Det kan tyda på att en bakre region 

finns i den främre regionen, det vill säga receptionsdisken, vilket däremot stärker Goffmans 
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(1959) tankar. En annan reflektion kring de bakre och främre regioner kan lyftas upp och det kan 

vara att receptionspersonalen känner att de inte kan gå bakom receptionen och njuta av en ledig 

stund då jobbet i receptionen innebär att man ständigt måste vara tillgänglig. Personalen kan 

känna sig stressad när den går ifrån receptionen och därför inte känna att något större behov av 

att ha ett personalrum finns. 

5.7 Social kompetens 

 

De intervjuade håller med varandra om att det är viktigt att kunna jobba självständigt samt kunna 

jobba i grupp. Detta stärker Perssons (2009) tankar om social kompetens både utifrån 

relationsaspekten och gruppaspekten. Att vara social kompetent är av stor vikt på en arbetsplats, i 

mötet med individer som man inte känner samt mellan arbetskamrater. Varför respondenterna 

var överens om att det är viktigt att kunna agera självständigt men även jobba tillsammans med 

andra kan betyda att ett jobb på ett hotell handlar mycket om både självständighet men också 

grupparbete. För att kunna få kunskap om bland annat vad social kompetens är men också vad 

professionellt bemötande innebär behövs både explicit och tyst kunskap. 

 

5.8 Explicit och tyst kunskap  

 

De intervjuade på alla tre hotell är också överens med varandra när det kommer till vilka 

kunskaper som är viktigare för att en person ska kunna jobba i en hotellreception. Hotell A, B 

samt C anser att personliga egenskaper är viktigare än utbildning. Respondenterna tillägger att 

utbildning kommer i andra hand samt att viljan att hjälpa andra är medfött och att kunna servera 

gäster är något som man har inom sig. Några av respondenterna från hotell C nämner att en 

kombination av både utbildning och individens egenskaper är en jättebra kombination för att 

kunna jobba i en hotellreception. Respondenterna på hotell C nämner också att individer som 

inte har en utbildning kan vara minst lika bra som de som har en utbildning. Det svaret kan 

kopplas till figur fyra där den tysta kunskapen oftast överväger den explicita. Det kan betyda att 

för att kunna jobba som receptionspersonal behövs tyst kunskap som Johannessen & Rolf (1989) 

anser skapas genom lärling tradition, egna erfarenheter, praktik och förebilder och inte kan 

förmedlas genom olika utbildningar eller kurser. Respondenternas svar går även in på Durkheims 

(1956) socialisationsprocess som menar att omgivningen har ett stort inflytande på en individ där 

kunskaper om hur man bör bete sig när man jobbar i en hotellreception kan skapas. Detta går 

även in på den symboliska interaktionismen där omgivningen spelar en viktig roll för människans 
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agerande. Intresseväckande är att trots att majoriteten anser att det är individens egenskaper, det 

vill säga den tysta kunskapen som är viktigare när det kommer till att jobba som 

receptionspersonal och att viljan att hjälpa andra är medfött, erbjuder två av tre hotell kurser och 

utbildningar som handlar om bemötande. Be caring, be you, be bold and be a pro, handlar om att 

kunna vara sig själv samtidigt som man ger bra service till gästerna. Passion pilot är den andra 

utbildningen som hotell C erbjuder sina medarbetare och handlar om att man ska brinna för sitt 

jobb. Trots att respondenterna på hotell B anser att de inte erbjuder någon form av utbildning på 

hotellet har några av medarbetarna blivit skickade på en intern utbildning inom kedjan som 

handlade mycket om försäljning samt hur man ska bemöta gäster. Det kan betyda att explicit 

kunskap också är viktig när det kommer till bemötande. Detta stärker Nonaka & Takeuchi (1995) 

tankar om att explicit och tyst kunskap kompletterar varandra, den explicita kunskapen är viktig 

för att kunna förstå den tysta. Också vår egen modell som berör både den tysta och den explicita 

kunskapen kan kopplas till respondenternas tankar. En tolkning kan dras till varför majoriteten av 

respondenterna anser att den tysta kunskapen överväger den explicita är för att de kanske inte 

anser att samtliga kurser som erbjuds på hotellen kan påverka personalens agerande och därmed 

inte bli en del av den explicita kunskapen. Det kan vara så att receptionspersonalen faktiskt kan 

lära sig mycket om bemötande på samtliga utbildningar dock vid anställning av ny personal är det 

individens egenskaper som överväger utbildningen. Ett resonemang kan föras kring det att 

samtliga hotell inte har tagit upp något om etik i samband med professionellt bemötande. En 

anledning till det kan vara att inga direkta frågor om etik ställdes till respondenterna. Ingen av de 

intervjuade kan därför ha tänkt på etik när det kommer till professionellt bemötande. En annan 

anledning kan också vara att samtliga respondenterna inte tycker att etik hör ihop med 

professionellt bemötande. 

 

5.9 Professionellt bemötande – egen definition 

 
Utifrån teoretiska utgångspunkter om vad professionellt bemötande innebär samt 

respondenternas svar har författarna till den här uppsatsen skrivit en egen definition av vad 

professionellt bemötande är samt skapat en egen modell (se figur 5) baserat på Lees (2014) 

forskning om professionalitet (se figur 2). Vi anser att teorierna som togs upp i uppsatsen samt 

respondenternas svar ger en klarare bild av vad professionellt bemötande innebär samt hur man 

kan lära sig om det. Dessa två delar har sedan satts ihop av oss och bildat vår egen definition utav 

professionellt bemötande samt vår egen modell.  
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Professionellt bemötande inom turismnäringen handlar om att prioritera gästen, kunna prata med olika typer av 

människor, sträva efter att tillgodose andras behov framför sina egna samt att kunna få alla gäster att känna sig 

välkomna och kunna känna empati för dem (Fryszkiewicz & Musika).  

 

 

Professionalism likt Lees (2014) modell borde enligt oss bestå utav två dimensioner, det vill säga 

den strukturella dimensionen samt en attityds dimension. Den förstnämnda dimensionen syftar 

till olika nedskrivna regler som det går att ta del av genom till exempel olika kurser, utbildningar 

eller böcker. Första steget inom den dimensionen behandlar explicit kunskap som tidigare nämnt 

i kapitlet är den kunskap som går att kommunicera med hjälp av bland annat siffror eller tecken. 

En individ kan ta del av den explicita kunskapen genom att till exempel läsa en bok. Att ha en 

kunskap om vad professionellt bemötande innebär är enligt oss en grund för att sedan kunna 

utveckla sin potential inom professionalitet och lära sig mer. Det andra steget inom den 

strukturella dimensionen handlar om policy. Med det menas att varje hotell bör ha skrivna regler 

om hur man bör agera som receptionist ifall till exempel en olycka sker på arbetsplatsen, om det 

börjar brinna eller om en gäst beter sig aggressivt. Genom att ha sådana skriva regler kan det 

underlätta för hotellpersonalen att agera professionellt ifall en oväntat och samtidig allvarlig 

situation sker. Det sista steget är etik. Med etik menas regler som varje hotell bör ha, till exempel 

gentemot gästerna. En gäst ska kunna lita på att hotellet drivs på ett professionellt sätt, att all 

personal får rättvis lön eller att ett hotell jobbar för att minska miljöpåverkan. En annan aspekt 

Figur 5. Professionalism – egen modell. Källa: Fryszkiewicz & Musika 2017. 
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som är viktig att ta upp inom etik är till exempel om en gäst begår någon form av brott som 

stöld, då ska personalen vara medveten om att alltid anmäla sådana situationer till sin chef. Det 

viktiga är dock att alltid behandla en gäst med respekt eftersom personalen kan ha missuppfattat 

en händelse. Utan gäster finns inte ett hotell därför är det jätteviktigt att ta hänsyn till de etiska 

riktlinjerna för att ett hotell inte ska förlora sina gäster.  

 

Den andra delen av figur 5 består av en attitydsdimension och likt Lees (2014) modell handlar om 

individers egna egenskaper. Den dimensionen är den viktigaste när det kommer till professionellt 

bemötande därför att även om en individ inte har en utbildning, så kan den ändå ha en känsla för 

att kunna bemöta andra individer på ett professionellt sätt. Det bästa är dock att ha en blandning, 

det vill säga att ha en utbildning som en grund och sedan egna erfarenheter som fungerar som en 

sorts utfyllnad för det som man inte kan lära sig med hjälp av bland annat böcker.  

Det första steget och andra steget går in i varandra och dessa berör explicit och tyst kunskap. Det 

är en fördel inom professionalitet att ha en utbildning, dock kan den tysta kunskapen som 

inkluderar individens erfarenhet överväga utbildningen. Den tysta kunskapen är en viktig punkt 

inom professionellt bemötande som kan skapas med hjälp av bland annat olika 

arbetslivserfarenheter eller feedback från andra människor. Att inta en roll när man agerar 

professionellt kan enligt oss ofta ske omedvetet. Vi kan aldrig vara oss själva i mötet med en 

främling. Det viktiga är att rollen som intas ska vara en blandning av våra ”sanna jag” samtidigt 

som en distans till rollen ska finnas. Det gäller att hitta en balans och agera spontant. Att kunna 

känna empati för gästen är en av de absolut viktigaste punkter när det kommer till professionellt 

bemötande på hotell. Att lyssna och förstå gästen, att känna med den och se saker utifrån den 

andras perspektiv är ett lyckat förhållningssätt inom professionalitet. För att kunna vara 

professionell är det också viktigt med social kompetens, det vill säga att kunna jobba självständigt 

men också tillsammans med andra. Hotellpersonal är ett team som måste samarbeta med 

varandra för att gästen ska kunna få en så bra vistelse på ett hotell som möjligt. 
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6. Slutsats samt framtida forskning  

 
Uppsatsens sista kapitel. I den avslutande delen diskuteras slutsatser som är kopplade till uppsatsens syfte samt 
frågeställningar. Vad skulle kunna gjorts annorlunda samt rekommendationer för framtida forskning är även 
något som tas upp i kapitlet.   
 
 

6.1 Vad har uppsatsen kommit fram till?  

 
Studien handlade om att förstå och få reda på hur hotellpersonal definierar begreppet 

professionellt bemötande samt hur inlärning av det sker enligt dem med hjälp av det symbolisk 

interaktionistiska perspektivet. Fokus har varit att kunna förstå bemötande utifrån någon annans 

perspektiv och inte få reda på till exempel varför något sker.   

 

Respondenterna hade svårt att sätta ord på vad ett professionellt bemötande innebär och de 

tillfrågade tolkade begreppet på olika sätt samtidigt som många likheter lyftes upp under 

intervjuerna. Olika aspekter av professionellt bemötande togs upp och ingen av hotellen hade en 

tydlig riktlinje om hur man bör agera professionellt gentemot gäster. Alla intervjuade ansågs sig 

vara professionella i sitt arbete dock visade de upp professionellt bemötande hur de själva 

definierade och tolkade begreppet och inte hur hotellets ledning jobbar med det. Uppsatsen har 

kommit fram till att ingen utav dessa tre hotellkedjor har några direkta regler för hur man ska 

bemöta gäster på ett professionellt sätt. Samtidigt förekom det utbildningar och kurser på hotell 

A samt C som tar upp hur man som hotellpersonal ska bemöta och agera när man träffar gäster. 

Trots att ingen utbildning på hotell B berör ämnet professionalitet har en kurs om försäljning 

förekommit.  

 

6.2 Vad är kärnan i professionellt bemötande?  

 
Utifrån alla svaren som respondenterna på samtliga hotell har angett har de viktigaste aspekterna 

samt liknande svar omvandlats till några punkter. En slutsats kan dras att kärnan i professionellt 

bemötande är följande:  

 

• Förmågan att kunna känna av en gäst! 

• Kunna förstå att varje gäst är unik! 

• Vara ett steg före gästen! 

• Var dig själv! 
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• Empatisera! 

 

Med förmågan att kunna känna av en gäst menar respondenterna att man ska kunna se mellan 

raderna och själv förstå vad gästen vill. Som receptionspersonal på ett hotell ska man kunna se 

ifall någon är glad och vill småprata eller ledsen/arg och vill hellre vara för sig själv.  

 

Att kunna förstå att varje gäst är unik samt har olika behov menar respondenterna att ingen gäst 

är lik den andre och därför är det viktigt med ett personligt bemötande för att kunna tillgodose de 

olika behoven. Ett exempel på det kan vara att vissa gäster tycker om att bli tilltalade med namn, 

medan andra inte gör det, detta ska receptionspersonalen kunna förstå.  

 

Att kunna vara ett steg före gästen innebär enligt respondenterna att en receptionist ska vara 

påläst om sin gäst samt vara observant. En gäst ska inte behöva fråga om hjälp utan en 

receptionist ska kunna erbjuda den hjälpen som behövs.  

 

Att vara sig själv är också en kärna i professionellt bemötande utifrån de tillfrågade då samtliga 

respondenter tyckte att de är sig själva i mötet med gästen. På hotell A erbjuds en utbildning som 

berör ämnet att vara sig själv som receptionist.  

 

Att känna empati är den sista aspekten, den är dock viktigt då alla tillfrågade ansåg att kunna 

empatisera med andra individer är centralt i jobbet som receptionist. Att vara lyhörd och kunna 

förstå den andra individen samt sätta sig in i den andra individens perspektiv är viktigt för att 

kunna ge ett professionellt bemötande.  

 
 

6.3 Hur lär man sig om professionellt bemötande, sker det genom explicit (utbildning) 

eller tyst (erfarenhet) kunskap?  

 

Samtliga respondenter tyckte att individens egenskaper är viktigare än utbildning när det kommer 

till att jobba som receptionspersonal på hotell och att det finns mycket som en individ ”bara vet” 

när det kommer till bemötande. Det betyder att många ansåg att den tysta kunskapen är viktigare. 

Några av de intervjuade tyckte även att både explicit och tyst kunskap är viktigt, att de överlappar 

varandra. En slutsats utifrån respondenternas svar kan dras att förmågan att kunna bemöta andra 

finns inom en individ och att det kan vara medfött. Att tycka om människor ska man kunna från 
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början och det kan inte ske så mycket genom utbildning. Samtidigt erbjuds utbildningar på hotell 

A och C om service och en kurs om försäljning samt hur man bör ställa olika frågor till gästerna 

på hotell B. En annan slutsats kan dras att både explicit och tyst kunskap är viktigt när det 

kommer till professionellt bemötande men att utbildningar undervärderas eftersom att kunna 

bemöta andra handlar inte om teori utan om praktik. Det kan vara en anledning till varför 

samtliga respondenter anser att tyst kunskap är viktigare när det kommer till läran om 

professionellt bemötande.  

 

6.4 Författarnas slutsatser 

 

Uppsatsen har kommit fram till är att inom turismnäringen borde bättre forskning göras inom 

ämnet professionellt bemötande. Detta för att fastställa en definition och sedan kunna använda 

sig utav det när man arbetar med professionellt bemötande inom turismbranschen. Det skulle 

kunna underlätta inlärningen om professionellt bemötande om en fast definition kunde tas fram.  

 

Vi som har läst Turismprogrammet på Karlstads Universitet har inte haft någon kurs om 

bemötande eller professionalitet. Efter den genomförda studien har en tanke föds kring varför 

professionalitet inom turismnäringen är ett så outvecklat och ointressant område? Vi som 

blivande nyexaminerade studenter anser att bemötande samt professionalitet borde lyftas upp 

mer inom program som berör mötet med andra individer.  

 

6.5 Reflektioner 

 
Det har varit en lång process att jobba med uppsatsen och många delar av den har ändrats med 

tiden. Frågorna som ställdes till respondenterna kunde ha formulerats om, då vissa var svåra att 

förstå samt känsliga (se bilaga 1 och 2). Många av frågorna gick även in i varandra vilket gjorde att 

respondenterna repeterade samma svar. Det skulle även höja studiens reliabilitet om den 

kvalitativa metoden kompletterades med den kvantitativa i form av gästernas åsikter. Detta var 

dock inte möjligt att genomföra på grund av tidsbrist.  

6.6 Rekommendationer för framtida forskning 

 
I framtiden skulle en undersökning utifrån gästernas perspektiv kunna ge en bättre förståelse för 

fenomenet. En metodtriangulering som innebär att en forskare använder sig både utav en 
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kvalitativ och kvantitativ metod skulle kunna genomföras. Gästerna på samtliga hotell skulle 

kunna fylla i en enkät om de anser att hotellen jobbar med professionellt bemötande samt vad 

professionellt bemötande innebär enligt gästerna. Det skulle vara intressant att jämföra 

professionellt bemötande både utifrån ett personalperspektiv samt gästernas perspektiv. 

 

Efter att studien är avslutad har en ny frågeställning uppstått: vad betyder det att vara sig själv på 

en arbetsplats som hotell? Hur agerar man? Det kan vara så att människor intar olika roller 

omedvetet och tror att de är sig själva, eller att man agerar utifrån vad andra förväntar sig. Dock 

kan det vara en svår studie att genomföra på grund av att i dagens samhälle finns det många olika 

faktorer som kan påverka individens personliga egenskaper och tankesätt. Några av dessa 

faktorer kan vara media, familj, vänner och samhällsnormer. Det kan också vara så att vi 

förändras när vi reser till andra länder och att vi till och med måste anpassa oss till andra kulturer. 

Vad betyder det då att vara sig själv i mötet med andra individer i samband med resor? Det kan 

samtidigt vara värt ett försök att studera det valda ämnet och försöka att bidra med ny kunskap.  

6.7 Avslutande ord  

 
Vi hoppas att vår studie har gett dig som läsare en djupare inblick om vad som menas med ett 

professionellt bemötande utifrån ett turismperspektiv och även väckt idéer och tankar kring 

ämnet som har berört denna studie. Och juste! Glöm inte bort att ” Be a Pro” i mötet med andra 

människor!  
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8. BILAGA 1 

Intervjuguide 1.  

Frågor till receptionspersonalen: 

 

Bakgrund 

• Hur gammal är du? 

• Har du utbildning inom hotell? Om inte, vad för utbildning? (Explicit kunskap) 

• Har du jobbat någon annanstans än på hotell? Vilka är dina tidigare 

arbetslivserfarenheter? (Tyst kunskap) 

Nuvarande arbete 

• Berätta om dina arbetsuppgifter, berätta hur en vanlig arbetsdag ser ut. 

• Vilka är dina arbetstider?  

 

Social kompetens - Gruppaspekt 

• Hur skulle du beskriva din relation med dina kollegor? 

• Brukar du prata om gästerna med dina kollegor?  

Roller 

• Känner du att du behöver gå in i en annan roll när du tar på dig arbetskläderna? 
  

• Hur skiljer sig ditt beteende när du lämnar din arbetsplats?  
 

 
• Finns det något personalrum, en plats där du kan ta en paus? (Bakre/främre regioner) 

Om ja, brukar du använda det?  

 

Empati/Social kompetens 

• Vilka egenskaper ska en receptionist ha? (tyst kunskap) 
 

• Är du en bra lyssnare? (kopplat till empati)  
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• Tycker du om att jobba i grupp eller självständigt? 

 

Utbytesteori 

• Trivs du på ditt jobb? 

• Varför har du valt just det yrket? 

• Vad är det bästa med ditt jobb? Att träffa gäster? Kollegor? 

Professionalism 

• Hur du deltagit i någon kurs om hur man bör bemöta gästen? 

• Vad betyder det för dig att vara professionell i samband med ditt jobb? 

• Hur skulle du definiera professionellt bemötande?  

• Kan du ge exempel på en situation där du, enligt dig har agerat professionellt?  

• Vad är enligt dig kärnan i professionellt bemötande på hotell?  

• Vilka egenskaper/kunskaper/redskap behövs för att kunna bemöta en gäst professionellt? 

• Har kunden alltid rätt? Varför? Varför inte? 

• Hur bemöter du en missnöjd gäst? Beskriv.  

 

Situationer som kan uppstå i arbetet 

• Ge exempel på situationer i mötet med gästen som kan utgöra en positiv upplevelse i ditt 

arbete och utmaning i ditt arbete 

• Kan du ge exempel på feedback som du har fått från gästerna? 

 

 

 

9. BILAGA 2 

Intervjuguide 2. 

Frågor till hotellcheferna/receptionscheferna: 
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Bakgrund 
 

• Vad har du för utbildning? (explicit kunskap) 
 

• Vilka är dina tidigare arbetslivserfarenheter? (tyst kunskap) 
 

• Hur gammal är du? 
 

Nuvarande arbete 
 

• Hur länge har du haft rollen som chef på hotellet? 
 

• Jobbade du på hotellet innan du blev chef? 
 
Roller 
 

• Vilka egenskaper karakteriserar en bra receptionist? (tyst kunskap) 
 
• På vilket sätt bör en receptionist vara professionell i sitt bemötande? 

 
 
Rekryteringsprocessen 
 

• Hur går rekryteringsprocessen till på hotellet? 
 

 
• Vad är viktigast som du tar hänsyn till när du rekryterar ny personal? Utbildning? 

Individens egenskaper? I så fall vilken utbildning och vilka egenskaper? 
 
 

• Är betydelse av tidigare erfarenhet av arbete inom serviceyrken och kontakt med 
gäster/kunder viktigt?  

 
Social Kompetens 

• När du anställer ny personal, är det viktigare att personen är självständig, kan jobba med 
andra i grupp eller både och? 

 
Professionalism 

• Finns det någon sorts utbildning som hotellet arrangerar för att få kunskap om vad 
professionellt bemötande är? 

 
• Vad är kärnan i professionellt bemötande enligt dig?  

 
• Finns det någon gemensam policy för hur man ska bemöta/agera i vissa situationer? 

 
 

• Hur skulle du agera ifall en gäst ville prata med dig och klaga på hotellets arbete med 
bemötande? 
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• Hur ger du feedback till dina medarbetare? På vilket sätt diskuteras bemötande? 

 
• Har gästen alltid rätt? Varför? Varför inte? 
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10. BILAGA 3 

 
Modell om professionalism. Källa: Hall (1968) 

 
 
 

 
 
 


