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Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar serveringspersonalens upplevelse av sin yrkesroll i 

restaurangbranschen. Frågeställningen fokuserar på serveringspersonalens egna 

upplevelser av kundmötet och det tillhörande emotionella arbetet. Den innefattar även 

personalens egna beskrivningar av hur de hanterar den återkommande konflikten mellan 

uppvisad och upplevd känsla. Restaurangyrket ställer höga krav på yrkeskompetens och 

sociala färdigheter men innebär också situationer som personalen kan uppleva som 

emotionellt ansträngande. Den teoretiska bakgrunden till studien utgår ifrån Erving 

Goffmans dramaturgiska perspektiv och Arlie Hochschilds teori om emotionellt arbete.  

 

Det empiriska materialet består av data från sju semistrukturerade intervjuer med 

restauranganställda i Stockholm. Respondenterna beskriver hur de anpassar sitt 

framträdande efter vilken gäst de serverar. Anpassningen består främst av de känslor 

som visas utåt, exempelvis genom samtalston, gester och ansiktsuttryck. Detta sker 

således på en ytlig nivå, och oftast innefattas inte det som serveringspersonalen känner 

på riktigt i anpassningen. Resultatet tyder på att respondenterna upplever en dissonans 

mellan de känslor de visar utåt och de känslor som de känner inombords. Studien 

utforskar därför även olika strategier personalen använder i syfte att minska den 

emotionella dissonansen. Vissa strategier tycks vara vanligt förekommande bland 

respondenterna, samtidigt som andra strategier bara används av några få. Denna 

variation kan tänkas bero på kontextuella och personlighetsmässiga skillnader.  

Slutligen så tillhandahåller denna studie en bild av hur serveringspersonal i Stockholm 

upplever sitt arbete, hur de hanterar sin yrkesroll samt hur serveringsyrket i sig till 

mångt och mycket kan betraktas som emotionellt arbete. Inom den svenska kontexten så 

är forskning av detta slag bristfällig, och vår studie fyller därför en kunskapslucka inom 

området. Avslutningsvis föreslås fortsatt forskning i området av kvantitativ karaktär.   
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1. Inledning 

I Sverige går vi allt oftare ut och äter och 2017 var ett rekordår. I Stockholm har antalet 

krogar och restauranger ökat med 20 procent de senaste tio åren samtidigt som omsättningen 

nästan har fördubblats. Det ökade antalet restaurangbesök har bidragit till ökade 

försäljningsvolymer och ökad sysselsättning. Restaurang- och köksbiträden är numera bland 

de yrken som sysselsätter flest arbetstagare, och 2016 sysselsatte branschen nära 70 000 

personer (SCB 2018). Det ökade matintresset har inte bara gett Sverige fler matprogram i tv-

tablån, utan speglas också i antalet gastronomiutbildningar runt om i landet. Men ett arbete 

inom restaurang ställer inte bara krav på goda mat- och dryckeskunskaper. Den som vill nå 

långt måste även besitta en god social kompetens för att hantera de många 

restaurangbesökarna. Det är inte heller en hemlighet att yrket kräver en hög nivå av 

stresstålighet och en välvillig inställning till de oftast obekväma arbetstiderna. I en rapport 

från Hotell- och restaurangfacket visar resultatet att majoriteten av de medverkande ser hög 

arbetsbelastning som en bidragande orsak till upplevd stress (HTF, 2017).  

Denna studie fokuserar på den del i serveringspersonalens yrkesroll som är svår att fånga 

genom siffror och anställningsstatistik. Det är välkänt att gästens bedömning av 

restaurangupplevelsen anses vara den viktigaste åsikten inom restaurang-och krogmiljöer: 

"kunden har alltid rätt!". Denna studie fokuserar därför på hur serveringspersonalens möte 

med gästen ger upphov till emotionell ansträngning och vidare hur ansträngningen 

tillsammans med kundmötet blir en del av personalens yrkesroll. Att alltid vara glad och 

tillmötesgående kan vara känslomässigt påfrestande och anställda inom restaurangbranschen 

utsätts dagligen för dessa påfrestningar från den källa som ger dem deras största intäkt - 

gästerna. Ändå betraktas vanligtvis inte serveringsyrket som ett emotionellt arbete på samma 

sätt som arbeten inom omvårdnad exempelvis gör. Utan att för den delen göra några direkta 

jämförelser så ämnar denna studie lyfta att serveringsyrket har en sida som i allra högsta grad 

innebär känslomässigt engagemang av personalen. Arlie Hochschild frågar sig i sin forskning 

vad som händer när känslostyrningen speglas av ett så ojämlikt förhållande som mötet med 

gästen faktiskt gör. De känslor som gästen visar upp är i mycket större utsträckning ett 
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resultat av individuella val. Samtidigt så måste serveringspersonalen inte bara le, de måste 

även le så pass övertygande att gästen uppfattar känslan bakom leendet som genuin och äkta 

(Hochschild 2003:19).  

Denna studie undersöker därför personalens egna upplevelse av interaktionen med gästerna 

och vilka känslor de upplever i relation till sin yrkesroll. Studien undersöker även 

serveringspersonalens egna syn på det emotionella arbetet och de strategier de använder i 

syfte att hantera dess negativa sida. Genom att studien fördjupar sig i yrkesrollen och hur 

mötet med gästen skapar emotionellt ansträngande situationer vill vi få en ökad förståelse för 

de “osynliga” kraven som ställs på serveringspersonalen i Sverige. Vi har funnit en mängd 

forskning i ämnet från USA som undersöker restaurangbranschen ur personalens perspektiv 

men vi har funnit att denna typ av forskning av den svenska restaurangbranschen är bristande. 

Samtidigt som Lagen om Anställningsskydd generellt sett bidrar till en högre 

anställningstrygghet än den i USA är en annan stor skillnad att serveringspersonal i Sverige 

inte är beroende utav dricks på samma sätt som sina amerikanska kollegor. Vidare tillåter inte 

svensk lagstiftning restauranger med ett så tydligt sexualiserat koncept som den amerikanska 

lagstiftningen gör, vilket omöjliggör etableringen av restaurangkedjor som exempelvis 

Hooters. Då en stor del av den amerikanska forskningen är baserad på denna typ av 

restauranger, blir appliceringen av den på en svensk kontext i vissa avseenden problematisk. 

Den svenska restaurangkulturen innehar alltså skillnader mot den amerikanska och vi menar 

att denna studie därför kan bidra med kunskap om en bransch i Sverige där forskningen i 

dagsläget är tunn. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ge en fördjupad förståelse av den emotionella delen av 

serveringspersonalens yrke i den svenska restaurangbranschen. Vi undersöker hur 

serveringspersonalen själva upplever interaktionen med gästen och det emotionella arbete de 

deltar i och de strategier de använder sig av. Undersökningen tar avstamp i Erving Goffmans 

antagande om att en individ som interagerar med andra individer i något avseende försöker 

kontrollera de intryck hen sänder ut i syfte att påverka de andra individernas definition av 

situationen (Goffman 2014:13). Eftersom att en positivt definierad situation görs på olika 

premisser så måste personalen skifta mellan yrkesroller. Detta innebär en bred uppsättning 

känslor och intryck som förstärks och undertrycks i syfte att anpassa rollen efter gästens 
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tycke. Samtidigt så innebär också den stora rollvariationen ibland situationer där det råder 

konflikt mellan den känsla som serveringspersonalen upplever inombords och den känsla de 

visar upp för gästen.   

 

I utförandet av studien har vi utgått från tre frågeställningar. Svaret på den första 

frågeställningen bidrar till en grundläggande förståelse av personalens upplevelse i ämnet 

medan svaret på frågeställning två fokuserar på det emotionella arbetet. Syftet med 

frågeställning tre är att ge en fördjupande kunskap i hur serveringspersonal hanterar 

situationer av emotionellt ansträngande karaktär.  

 

Hur upplever serveringspersonalen att kundmötet, inklusive det emotionella arbetet, bidrar 

till deras yrkesroll? 

Hur beskriver serveringspersonalen det emotionella arbetet?  

Hur hanterar serveringspersonalen konflikten mellan uppvisad och upplevd känsla? 

1.2 Disposition 

Denna studie inleds med en presentation av den teori som studien använt, samt tidigare 

forskning om emotionellt arbete och restaurang i allmänhet. Vidare beskrivs de 

metodologiska valet och hur urval samt intervjuer har gått tillväga följt av en kort presentation 

av respondenterna. Sedan beskrivs hur det empiriska materialet har kodats och analyserats 

följt av en kritisk reflektion av vald metod och etiska överväganden. Sedan presenteras vårt 

resultat och en analys av resultatets delar. Denna del baseras på tre huvudrubriker: 

Upplevelsen av emotionellt arbete och hur det ihop med kundmötet formar yrkesrollen, 

Hanteringen av emotionellt arbete, samt Skillnader och likheter. Slutligen diskuteras en 

sammanfattning av resultatet, andra tänkbara aspekter som rimligtvis bör påverka det resultat 

studien kommit fram till samt förslag på framtida forskning.   
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2. Teori och tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras utvalda teorier och tidigare forskning som har varit av central 

vikt under studiens gång. Litteraturramen bygger i första hand på Goffmans (2014) teoretiska 

grund om dramaturgins betydelse för självpresentation. Då Goffmans forskning om roller och 

regioner ligger som grund till ett flertal senare utvecklade begrepp är hans forskning även i 

denna studie en essentiell grundpelare som övergripande måste förstås. 

Därefter behandlas Hochschilds (2003) teori om emotionellt arbete som bygger vidare på 

Goffmans teori om roller och skådespel. Den huvudsakliga skillnaden ligger i att Goffman 

pratar om de intryck en individ gör på sin publik rent generellt. Hochschild specificerar hur 

denna intrycksstyrning ofta handlar om känslor. Hochschild menar att en konsekvens av 

emotionellt arbete kan leda till en konflikt mellan upplevd och uppvisad känsla, det vill säga 

emotionell dissonans (Hochschild 2003:90). För att tydliggöra hanteringen av emotionell 

dissonans och påföljden av denna har studien utgått från Korczynski’s (2010) fördjupade 

forskning av hur restaurangpersonal kollektivt hanterar emotionellt ansträngande situationer. 

Slutligen behandlas övrig forskning i två separata delar. Först behandlas ett flertal studier som 

inom olika områden fördjupat sig i konsekvenserna av emotionellt arbete och 

hanteringsstrategier för dess negativa sidor. Sedan behandlas tidigare forskning inom 

restaurangbranschen av mer generell karaktär för att kort visa vilka ämnen som forskare inom 

området tidigare har intresserat sig för.  

2.1 Goffmans dramaturgiska perspektiv  

Erving Goffman skrev The Presentation Of Self in Everyday Life i syfte att tillhandahålla ett 

sociologiskt perspektiv som kan användas för att studera det sociala livet. Boken fokuserar på 

hur aktören presenterar sig själv för andra i syfte att kontrollera de intryck som de närvarande 

personerna skaffar sig av framträdandet. Goffman liknar aktörerna med skådespelare och 

publik och lånar i allmänhet en mängd begrepp från teaterns värld. Goffman definierar 

framträdande som ”den samlade aktiviteten hos en viss deltagare som har i syfte att påverka 

någon av de andra deltagarna” (Goffman 2014:23). När deltagarna under interaktion influerar 

varandra så påverkas också det sätt som de definierar situationen. Den agerande kanske vill att 

publiken ska uppfatta den agerande som pålitlig, god, välvillig, självsäker eller professionell. 
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Genom att kontrollera de intryck som skådespelaren sänder ut till publiken kan aktören 

samtidigt kontrollera publikens reaktion och därför också kontrollera att publiken definierar 

situationen på ett sätt som är fördelaktigt för den agerande (Goffman 2014:13). Goffman 

kallar den del av personens framträdande som hjälper de närvarande att definiera situationen 

på ett allmänt plan för fasad. Fasaden består av två delar, inramning och personlig fasad. Med 

inramningen menas möbler, konst, belysning och andra fysiska saker som allihop fungerar 

som rekvisita under framträdandet (Goffman 2014:29). Hur inramningen ser ut kan variera 

från sammanhang till sammanhang men ger publiken en viss indikation på vilken typ av 

situation de för tillfället närvarar i och ger därför också en indikation på vad de sedan kan 

förvänta sig av situationen. Vid sidan av inramningen så är den personliga fasaden en annan 

del av den expressiva utrustning som påverkar publikens definition av situationen. Den 

personliga fasaden är exempelvis humör, tonläge, hållning, kön och kläder, alltså aspekter 

som publiken i större utsträckning kommer förknippa med skådespelaren själv. Den 

personliga fasaden delas ytterligare in i uppträdande och manér. Uppträdande är det stimuli 

som upplyser publiken om skådespelarens sociala status och vilken social aktivitet som 

skådespelaren för tillfället är delaktig i. Manér beskriver istället de intryck som skådespelaren 

ger publiken i syfte att signalera vilken roll som skådespelaren tänkt spela under en pågående 

situation. Manér fungerar alltså som ett stimuli som får publiken att förstå skådespelarens roll 

och rollens status i förhållande till publiken (Goffman 2014:30). Bilden nedan förtydligar hur 

fasad, inramning, personlig fasad, uppträdande och manér hänger ihop:  

 

 

 

 

   

 

Under ett framträdande så vill alltså skådespelaren göra ett specifikt intryck på publiken. Ett 

sätt att kontrollera hur skådespelaren uppfattas är att förstärka vissa sidor av aktiviteten 

samtidigt som hen undertrycker och döljer andra sidor. Genom att bete sig artigt, le och att 

lyssna uppmärksamt så kan exempelvis en individ förstärka intrycket av en person som är där 

för att uppfylla publikens behov och önskningar. Ifall ett sådant intryck är önskvärt så skulle 

en bister min och oartighet vara problematisk för skådespelaren eftersom att det står i direkt 

konflikt med det tillmötesgående intryck som skådespelaren vill förmedla. Samtidigt kan ett 

uteblivet leende, ett dominant sätt att prata och ignorering av publikens behov signalera att 
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individen ifråga innehar en position som står över publikens position i frågor om makt och 

status, vilket kan vara precis lika önskvärt inom andra sammanhang. Här skulle alltså leendet 

och artigheten, det som var önskvärt i det första exemplet, kunna tryckas undan för att inte 

äventyra intrycket av auktoritet och makt. Oavsett vilket intryck man vill ge, vilka sidor man 

vill förstärka och vilka sidor man vill undertrycka, så innebär upprätthållandet av dessa ofta 

en viss nivå av ansträngning. Den agerande kan därför behöva ta en paus från skådespelet, 

men ifall den agerande gör detta i publikens närvaro så kan som sagt pausen skada det intryck 

hen vill sända ut. Goffman skiljer utifrån detta ut platser från varandra genom att dela in dom 

i främre och bakre regioner. Den främre regionen är den plats där framträdandet, med alla 

dess förstärkta och undertryckta sidor, sker. Den bakre regionen är den plats där 

skådespelaren kan ge utlopp för alla de intryck som under framträdandet undertrycks 

(Goffman 2014:101-102). Samtidigt gör han också skillnad på den bakre regionen och det han 

valt att benämna som utsidan. Den bakre regionen är en plats som ofta ligger i anslutning till 

den främre regionen vilket kan handla om logen till en teater eller köket till en restaurang. 

Utsidan är istället en plats som inte har något med varken den främre eller bakre regionen att 

göra. Detta kan exempelvis handla om busstationen utanför teatern eller skådespelaren egna 

hem, det vill säga alla platser som är orelaterade till framträdandet (Goffman 2014:120). 

 

Med det sagt så finns det skillnader i hur aktören beter sig beroende på om hen befinner sig i 

den bakre eller främre regionen. Den typen av information som kan skada publikens bild av 

framträdandet och således undertrycks i den främre regionen kallar Goffman för destruktiv 

information (Goffman 2014:126). Samtidigt så kan kommunikation om destruktiv information 

i den bakre regionen helt klart fylla ett syfte. Goffman menar att skådespelarna upprätthåller 

en känsla av solidaritet med varandra när de i den bakre regionen säger nedvärderande och 

smutskastande saker om sin publik. Att i den bakre regionen säga det man faktiskt tycker 

istället för att bara le inställsamt när någon i publiken behandlar en illa i den främre regionen 

kan alltså fungera som en slags ventilering (Goffman 2014:152). 

2.2 Hochschilds emotionssociologi 

Då studiens syfte är att undersöka serveringspersonalens upplevelse av emotionellt arbete 

behöver först vissa begrepp om emotioner och emotionellt arbete klargöras. Det finns ett 

flertal teorier som behandlar området men i denna studie har vi valt att huvudsakligen utgå 

från Hochschilds begreppsram i The Managed Heart (2003). Hochschilds teori om 
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emotionellt arbete bygger på ett grundläggande antagande om att människans emotioner och 

känslor styrs av känsloregler. Dessa förhandlas fram genom socialt konstruerade situationer 

(Hochschild 2003). Utifrån känsloreglerna lär sig individen tidigt vilka känslor som är socialt 

accepterade att uppvisa i en specifik situation. Individen lär sig att förstärka de känslor som 

anses lämpliga, som att bli glad när man får en present. Individen lär sig också att undertrycka 

olämpliga känslor, som att bli besviken när presenten inte lever upp till ens förväntningar. 

Likaså kontrollerar individen sina emotioner i arbetslivet och Hochschild menar att 

arbetstagare i yrken med mycket kundkontakt och service, i högre grad än andra, förväntas att 

anpassa sina känslor till situationen. Exempelvis är den konstant leende flygvärdinnan 

onekligen inte alltid glad och undantrycker däribland känslor som ej anses acceptabla att 

uppvisa i dennes yrkesroll. Det är vidare denna kontroll av känslor i arbetslivet som 

Hochschild definierar som emotionellt arbete (Hochschild 2003:20). 

 

Hochschild kallar den bakomliggande processen i emotionellt arbete för transmutation. 

Transmutation beskriver delvis vad som sker i känslostyrningen, det vill säga när 

flygvärdinnan omvandlar en privat emotionell handling, som ett leende, till en standardiserad 

arbetsrutin (Hochschild 2003:109). Hochschild menar att det i transmutationen sker en 

manipulering av känslan och aktören kan således visa upp en känsla som denna egentligen 

inte känner. Problematiken med detta, att visa upp en känsla som inte stämmer överens med 

jaget, liknar Hochschild (2003:18) med Marxs teori om utnyttjandet av individen som ett 

arbetsinstrument. Det bidrar nämligen till en likgiltighet hos aktören och en känsla av 

dissonans kan uppstå mellan individens faktiska känsla och den manipulerade (Hochschild 

2003:13). Gränsen mellan aktörens privata och yrkesmässiga emotioner suddas således ut, och 

känslor blandas samman med arbetsuppgiften. Detta riskerar i sig att påverka individens 

kapacitet att känna (Hochschild 2003:28).  

 

Hochschild menar att relationen mellan upplevda och uppvisade känslor kan styras på två 

huvudsakliga sätt: surface acting och deep acting. I linje med Goffmans dramaturgiska 

perspektiv menar Hochschild att individen styr och kontrollerar sitt framträdande efter vad 

publiken förväntar sig. I surface acting tillämpas skådespelet endast på en ytlig nivå genom 

ansiktsuttryck, gester och samtalston utefter den kontext aktören befinner sig i (Hochschild 

2003:36). Ytligheten i framträdandet tyder på en brist i transmutationen då agerandet främst 

behandlar hur väl presentationen har utförts och fokuserar inte på det känslomässiga 

innehållet som visas upp. Det finns således ingen större betydelse eller djup i aktörens 
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framträdande, vilket kan leda till att de faktiska känslorna kan smyga fram och publiken kan 

då se igenom den agerandes skådespel (Hochschild 2003). 

 

I arbetslivet kan komplikationer avseende emotionellt arbete lätt uppstå i konflikt mellan 

stimulus och respons (Hochschild 2003:36). Deep acting är ett sätt att lösa konflikten som 

uppstår mellan ett stimulus, som att bli otrevligt bemött, och en respons, som att bli arg 

tillbaka på kunden (Hochschild 2003:44). I surface acting kan opassande känslor lätt skina 

igenom men i deep acting använder aktören sig av en djupare transmutation och manipulerar 

sina egna känslor för att undvika konflikter mot exempelvis kunder. På så vis kan aktören 

övertyga sig själv att istället för att känna ilska över en krävande kund förvandla känslan till 

något som i situationen anses vara mer socialt accepterat (Hochschild 2003:34). Noterbart är 

att emotioner, äkta som manipulerade, är långvariga och när individen har skapat en illusion 

av vad hen anser vara en lämplig känsla i situationen så kan det bli svårt att separera den 

påhittade känslan från verkligheten (Hochschild 2003; Jansz & Timmer 2002). Om aktören 

sedan själv inser att hen agerar efter en konstruerad känsla kan det skapa en själv-

stigmatiserad bild av att leva i en lögn. Risken med att dagligen skifta mellan äkta och 

manipulerade känslor är att aktören får svår att skilja på vilka känslor som är äkta och inte, 

vilket skapar en ambivalent känsla hos aktören (Hochschild 2003:29). Individen upplever ett 

främlingskap mot sig själv och en känsla av att hen inte känner sig själv lika bra (Hochschild 

2003:68). 

2.3 Communities of Coping 

Marek Korczynski (2003) har i sin studie undersökt kommunikationen mellan personalen i 

fyra call centers och hur kommunikationen fungerar som en viktig del i hanteringen av det 

emotionella arbetet. Korczynski motiverar sin studie med att Hochschild endast snuddar vid 

tanken på att kommunikationen bland personal är viktig för hanteringen av det emotionella 

arbetets negativa sidor. Hochschild (2003) nämner i sin forskning hur flygvärdinnorna i 

hennes studie använder kollektiva strategier i syfte att ventilera sinsemellan och även 

Goffman menar att skådespelare kan släppa sin fasad i den bakre regionen och prata öppet om 

saker de upplever som jobbiga under framträdandet med kollegor (Goffman 2014). Goffman 

och Hochschild ägnar däremot ingen djupare analys till varför dessa informella samtal är 

viktiga för hanteringen av emotionellt arbete. Communities of coping kan därför ses som en 

fördjupning av tankar som Goffman och Hochschild endast påbörjat. I sin studie undersöker 
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Korczynski interaktionen som utspelar sig mellan telefonisterna och ursprunget till, och 

konsekvensen av kollektiva strategier. I studien framkommer det att kommunikationen mellan 

anställda är viktig eftersom att den tillåter ventilation och bearbetning av påfrestande samtal 

med kunder. Samtidigt motverkar det arbetsrelaterad stress och ger medarbetarna en 

gemensam känsla av samhörighet. Begreppet syftar till hur servicepersonal tillsammans 

genom samtal hanterar den emotionella påfrestningen som uppstår av att en kund missbrukar 

sin maktposition över personalen. Noterbart är att strategin sällan är uppskattad av 

arbetsledningen. Servicepersonal tenderar att möta motstånd från chefer som anser att 

personalen ska hantera sina dåliga kundupplevelser individuellt och inte dela dessa 

sinsemellan eftersom att en missnöjeskultur på arbetsplatsen kan skapas (Korczynski 2003).  

2.4 Tidigare forskning om yrkesroller och 

emotionellt arbete  

Mossberg och Lundberg studerar vilken kunskap som anses som essentiell för att klara av 

serveringsyrket. Deras resultat visar på att det i huvudsak finns tre typer av färdigheter som 

serveringspersonalen anser att de måste besitta: tekniska, sociala och estetiska färdigheter.  

De tekniska färdigheterna handlar om kunskap om den mat och dryck som restaurangen 

erbjuder. De sociala färdigheterna utgörs av social kompetens, samtidigt som de estetiska 

färdigheterna beskriver en förmåga att presentera sig själv med finess och elegans 

I resultatet framkommer det att sociala och estetiska färdigheter är viktigast och att dessa 

tränas in genom interaktion med kollegor respektive interaktion med kunden. De sociala och 

estetiska färdigheterna kan betraktas som olika former av mjuk kompetens i förhållande till 

hur de tekniska färdigheterna kan betraktas som hård kompetens (Lundberg & Mossberg 

2008). 

 

Ett flertal andra studier har bidragit till forskningen om den mjukare formen av kompetens, 

vilket delvis innefattar studier om strategier individer använder sig av i syfte att hantera det 

emotionella arbetets negativa sidor. Jansz och Timmer (2002) utforskar exempelvis vilka 

känslokonflikter lärare upplever mellan deras professionella yrkesidentitet och känslor i 

klassrummet som inte är förenliga med rollen som lärare. Likt Jansz och Timmers har ett 

flertal andra studier gjorts för att djupare undersöka konsekvenserna av upplevd emotionell 

dissonans. Abraham (1999) har baserat sin forskning på tidigare litteratur som förespråkar att 
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emotionell dissonans skapas av rollkonflikter hos individen när personens egna känslor inte 

matchar med den önskade eller begärda nivån i arbetet (Kahn, Wolfe & Quinn et al 1964). 

Emotionell dissonans uppstår således vid konflikt mellan den uppvisade och upplevda känslan 

(Abraham 1999:442). Det kan leda till att den anställda antingen anpassar sig till att visa de 

emotioner som krävs i arbetet och upplever känslor av falskhet eller att personal som väljer att 

motstå dubbelspelet upplever sig bli ett subjekt för organisatorisk påtryckning tills dem väljer 

att kapitulera. Denna dissonans påverkar de anställdas psykiska välmående och leder till 

sämre arbetstrivsel och emotionell utmattning (Abraham 1999). I sin studie av serviceyrken 

har Abraham fått signifikanta resultat som styrker påståendet att emotionell dissonans hos 

anställda leder till minskad arbetstrivsel och därmed ökad personalomsättning.  

 

Även flera andra studier har visat resultat som stödjer att minskad arbetstrivsel påverkar 

personalomsättning (Brayfield & Crockett 1955; Locke 1975; Vroom 1964). Det har också 

visat sig att anställda som i högre grad använder sig av självobservation (engelskans self 

monitoring) också upplever en högre dissonans. Självobservation är ett begrepp myntat av 

amerikanen Synder, som syftar på en individs möjlighet att styra hur vi vill bli uppfattade 

(Synder 1974). Detta ligger i linje med Goffmans syn på hur en individ kan kontrollera de 

intryck hen gör på andra människor. Enligt Synders teori så orsakar servitrisers sätt att ändra 

och förstärka vissa beteenden en högre risk för upplevelser av sämre trivsel. Vi har valt att ha 

med dessa teorier då de ger en fördjupad bild av vilka konsekvenser rollkonflikter och 

emotionell dissonans kan leda till. Även om Abraham m.fl. har stöd från tidigare forskning 

finns det också andra studier vars resultat visar på att självobservation och rollkonflikter inte 

per definition behöver leda till sämre trivsel. Snarare kan ett lyckat utfört känsloarbete också 

förmedla en positiv känsla av kompetens, ökad motivation och glädje hos personalen (Cho, 

Rutherford & Park 2013).  

  

Mann (2004) sammanställer i sin artikel ett flertal studier som behandlar olika strategier som 

används av personal för att hantera det emotionella arbetets negativa sidor. Hon tar bland 

annat upp Shuler’s forskning av larmpersonal, där Shuler lyfter att arbetsplatser som 

förespråkar mer öppna känslouttryck också sänker de emotionella förväntningarna på 

personalen (Shuler 2001). Mann (2004) argumenterar däremot att detta i vissa serviceyrken 

kan vara svårt att tillgodose då det alltid finns ett krav på hur personal bemöter kunder. En 

annan strategi kan därför vara att tillskriva arbetet en mer meningsfull och legitim betydelse. 

Emotionellt arbete kan exempelvis upplevas som mer destruktivt om personalen känner det 
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som att att de säljer sina känslor. Om verksamheten istället lyfter det emotionella arbetet som 

kompetenta uppgifter bidrar det till att personalen istället ser sig själva som skickliga, starka 

och omöjlig att rubba och känsloarbete flyttas från att anses vara något negativt till något 

positivt (Mann 2004). I studien av larmpersonal visade det sig också att en av de vanligaste 

strategierna för hantering av emotionellt arbete var att ta en time-out från uppgifterna genom 

att exempelvis gå ut på korta raster för att återhämta sig emotionellt (Shuler 2001). 

 

Rationalisering är också en teknik som är välanvänd för att undvika emotionell dissonans som 

även Hochschild (1983) har beskrivit i sin studie av flygvärdinnor. Exempelvis omdefinieras 

en uppmärksamhetskrävande resenär till flygrädd och flygvärdinnan tillskriver då personen en 

känsla av empati istället för att känna irritation. På samma sätt kan flygpersonalen bibehålla 

ett trevligt bemötande mot otrevliga eller arga passagerare genom att rationalisera och 

föreställa att individen innan har gått igenom en traumatisk upplevelse (Hochschild 1983:25; 

Mann 2004). I linje med detta visar resultatet i Huebners (2008) studie hur sjuksköterskor och 

servitriser kan möta liknande former av sexuella trakasserier i sitt arbete men förklara det på 

helt olika sätt. Huebner beskriver hur servitriserna kan uppfatta sexuella trakasserier som en 

jobbig men naturlig del av jobbet, samtidigt som sjuksköterskor kan uppfatta en snarlik 

handling som ett resultat av en patients sjukdomstillstånd och därav se handlingen på ett mer 

förstående sätt (Huebner 2008). Även humor har visat sig vara ett användbart sätt för 

servicepersonal att på en individuell nivå hantera stress i sitt arbete. Studier har även visat att 

humor är en återkommande strategi för yrken inom service- och uniformsyrken där 

personalen handskas med emotionellt arbete. Humorn fungerar då som ett sätt att få ut ilska, 

att lätta till stämningen eller i syfte att distansera sig från situationen (Mann 2004). På 

liknande sätt visar Billingsley hur serveringspersonal kan använda sig av rasism och 

klassförakt när de pratar om kunder i den bakre regionen i syfte att bearbeta den emotionella 

ansträngningen som restaurangyrket ofta innebär (Billingsley 2016).  

 

Avslutningsvis har autonomin i arbetet också visat sig ha effekt på hur personalen förhåller 

sig till det emotionella arbetet. En individ med hög autonomi kan förstås som en person som 

mer självmant ansvarar för vilken nivå av känslokontroll hen ägnar sig åt i sitt dagliga arbete. 

I motsats till detta så kan en individ med låg autonomi förstås som en person vars 

arbetsledning har mer inflytande över personens nivå av känslokontroll än vad individen själv 

har (Mann 2004). En person med hög autonomi antas uppleva den emotionella insatsen i 

arbetet som mer socialt givande och tillfredsställande i relation till en person med låg 
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autonomi som i större utsträckning antas uppleva den emotionella insatsen som exploaterande 

(Sharma & Black 2001).  

2.5 Tidigare forskning om restaurang i allmänhet 

Det finns mycket forskning om restaurang och service-personal vid sidan av den forskning där 

Goffman och Hochschild utgör den teoretiska grunden. Dessa teorier om roller och 

emotionellt arbete förekommer dock ofta i forskningen i någon utsträckning men behöver 

alltså inte alltid vara de mest centrala teoretiska byggstenarna. Nedan presenteras därför 

övriga studier för att ge en djupare förståelse kring vad forskare tidigare har intresserat sig för 

i området.  

 

Dricks är ett återkommande centralt inslag i forskningen inom servicebranschen. Nicolas 

Guegen och Celine Jacob visar exempelvis hur färgen på en servitris kläder kan påverka 

manliga gästers benägenhet att dricksa men också storleken på dricksen i sig (Guegen & 

Jacob 2014). Det har även forskats på andra faktorer som påverkar kundens benägenhet att 

dricksa, storleken på dricksen och skillnader mellan serveringspersonal och kunders 

uppfattningar om vad som är de viktigaste aspekterna som påverkar dricksen (Harris 1995). I 

USA är restauranger som tvingar servitriser att bära sexuellt objektifierande yrkesuniformer 

vanligare än i Sverige, och det har gjorts studier som visar hur den sexuella objektifieringen 

av servitriser inom dessa institutioner korrelerar med servitrisers känslor av utbrändhet och 

benägenhet att säga upp sig (Szymanski & Mikorski 2016). Studier har också visat hur detta 

kan leda till en internalisering av kulturella skönhetsideal, depression och lägre 

arbetstillfredsställelse (Szymanski & Feltman 2015). LaPointe (1992) visar hur manliga 

kollegor och arbetsgivare etablerar en dominerande position över servitriser genom att 

sexuellt trakassera dem. I sin studie visar hon också hur en social differentiering mellan könen 

uppstår genom att servitriser tvingas att ha på sig sexuellt objektifierande eller löjliga kläder. 

Hon visar också hur den sociala differentieringen kan orsakas av att servitriser tilltalas på 

nedvärderande sätt och att värdet i deras arbete underordnas manligt arbete trots att det ofta 

rör sig om exakt samma arbetssysslor (LaPointe 1992). Hunter och Penney (2014) undersöker 

vad som ökar risken för serveringspersonalens kontraproduktiva yrkesbeteende riktat mot 

gästen. De visar hur olika former av dåligt beteende från gästen ökar risken för att 

serveringspersonal beter sig illa tillbaka. De visar också hur emotionell dissonans och 

utmattning har en medlande funktion i detta samband, och hur risken för sådana känslor 
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dessutom ökar ifall gästen beter sig dåligt (Hunter & Penney 2014). Studier har även som 

tidigare nämnts undersökt serveringspersonalens olika färdigheter (Lundberg & Mossberg 

2008), såsom Stevens (1993) undersökning av servitrisers arbetsminne.  

3. Metod och data 

Då syftet med denna studie har varit att undersöka restaurangpersonalens egna upplevelser 

togs beslutet att använda kvalitativ metod med fokus på semistrukturerade intervjuer för att 

analysera och samla in empiriskt material. Nedan följer en beskrivning om val av 

forskningsdesign och vilka metodologiska övervägningar som gjorts under studiens gång. 

Först behandlas val av metodologisk ansats, urval och intervjuer samt en redogörelse av 

informanterna. Sedan diskuteras hur materialet har kodats och analyserats. Avslutningsvis 

kommer ett avsnitt med reflektion kring metoden och metodens koppling till teorins svaga och 

starka delar samt ett avsnitt om etiska överväganden som gjorts under studiens gång.  

3.1 Val av metodologisk ansats 

Skribenternas ursprungliga intresse av restaurangbranschen och serveringspersonalens 

upplevelse härrör från egna arbetserfarenheter inom serviceyrket. Avsaknaden av tidigare 

forskning på området var även det en bidragande faktor till valet av ämne. Den nuvarande 

frågeställningen har under studiens gång reviderats och omformulerats men det ursprungliga 

ämnesområdet har alltid varit detsamma. Litteratur som använts under studiens gång har i sin 

helhet klassats som vetenskapligt publicerad och Peer Reviewed. Sökord som ”waiters”, 

”waitresses” och ”restaurants” har använts när teoriinsamling skett i Stockholms Universitets 

databaser.  

 

Samhällsvetenskapen i sig använder ofta kvalitativ analys som ett verktyg för att undersöka 

upplevelser, attityder och känslor hos individen. Inom kvalitativ metod anses därför 

redogörelser via språk, handling och kunskap vara tillräckliga som utgångspunkter för 

insamlandet av empirisk data. Dessa förmedlas genom att respondenten delar med sig av 

personliga upplevelser och händelser till intervjuaren. Som många andra sociologiska ämnen 

baseras även denna studie på serveringspersonalens egna upplevelse och därmed har studien 
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utgått ifrån antagandet att språket kan ses som ett instrument som möjliggör tolkningar av 

respondentens egna perspektiv (Ahrne & Svensson 2016:20-21). En kvalitativ studie bidrar i 

detta fall även till en förståelse av respondentens subjektiva upplevelse av området som inte 

hade möjliggjorts genom enkätundersökning eller andra kvantitativa analysmetoder (Ahrne & 

Svensson 2016:11).  

 

Semistrukturerade intervjuer är den metod som valts då den ansågs som mest lämplig att 

generera relevant data på området. Detta kan motiveras utifrån att flera sociologer (Ahrne & 

Svensson 2016; Aspers 2014) förespråkar att semistrukturerade intervjuer inom kvalitativ 

analys anses som en relevant metod vid mindre studier, såsom uppsatsskrivning. Metoden ger 

intervjuaren möjligheter att ställa följdfrågor och ger därmed en djupare insikt och förståelse 

för hur respondenten resonerar kring vissa ämnen. Känslor, attityder, gester, blickar och 

tonfall, som inte alltid kan förstås i en enkät eller uppfattas via telefon fångas lättare upp vid 

ett personligt möte och bidrar således till en djupare och mer korrekt bild av verkligheten 

(Ahrne & Svensson 2016:53). 

  

Anledningen till att observationer valdes bort som metod kan motiveras utifrån två aspekter. 

För det första är observationer tidskrävande då både planering och flertal återkommande 

besök av platsen för observation behövs för insamling av ett givande datamaterial. Analys och 

sammanställning av observationsmaterial är också en krävande process som tar tid och många 

gånger kan observatören behöva gå tillbaka till platsen för att samla in tillräckligt med 

användbar information. Då projektet har en smal tidsram var en observation därför inte 

relevant. För det andra, och samtidigt den främsta anledningen till varför observation ej har 

varit aktuell, är på grund av att metoden ej lämpar sig för frågeställningen och syftet som 

studien ämnar undersöka (Ahrne & Svensson 2016:113). Personliga upplevelser är dessutom 

svåra att mäta utan att prata med individen och observation har därför i detta fall uteslutits 

(Ahrne & Svensson 2016:31). Om studien däremot hade haft en längre tidsram skulle 

observationer vara passande som komplement till intervjuerna. 

3.2 Urval och intervjuer 

Urvalet av respondenter har utgått ifrån ett snöbollsurval som från ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv anses vara passande då frågeställningen inte är inriktad mot en specifik 

organisation utan till restaurangbranschen i sin helhet (Ahrne & Svensson 2016:41). Då båda 
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skribenterna har bekanta som arbetar eller har arbetat inom restaurangbranschen blev ett 

naturligt steg att utgå från att fråga dessa personer om andra kontakter i restaurangbranschen 

och sedan intervjua de föreslagna personer som ville ställa upp. Fyra av intervjuerna hölls av 

Andreas Rasmuson och de tre resterande hölls av Lisa Stenmark. Urvalet består av både 

deltids- och heltidsanställda servitriser och sommelierer som arbetar på restauranger i 

Stockholmsområdet. Samtliga respondenter arbetar eftermiddags- och kvällstider på 

restauranger som serverar både alkohol och mat. Alla restauranger anses också som ”finare” 

och lockar till sig gäster som förväntar sig bra service vilket därmed ställer höga krav på de 

anställda då de behöver vara både kompetenta inom mat, dryck och service. En naturlig 

konsekvens av snöbollsurvalet kan vara att det blir alltför snävt och därav resultera i ett 

felaktigt urval (Ahrne & Svensson 2016:41). Risken för detta har minskats i och med att 

skribenterna har skilda kontaktnätverk.  

 

För att få tillgång till ett brett urval är det generellt önskvärt med så många respondenter som 

möjligt. Då studien däremot har en begränsad tid så har antalet intervjuer hållits nere till sju. 

Enligt Ahrne och Svensson (2016) är mellan sex till åtta intervjuer ett acceptabelt antal som 

kan ge tillräcklig förståelse för det ämne som ska undersökas. Vidare finns det alltid risker 

som framkommer vid intervjuer som kan påverkas av den varande maktobalansen mellan 

intervjuaren och den intervjuade. Denna obalans har vi under intervjuernas gång försökt att 

undvika så mycket som möjligt genom öppna samtal i avslappnade miljöer där även 

respondenten getts plats att ställa frågor (Ahrne & Svensson 2016:54). Trots det är det ideala 

samtalet som Habermas benämner som ”den perfekta intervjun” svår, om inte omöjlig, att 

uppnå. Problematiken med detta kan minska genom att forskarna förhåller sig till obalansen 

på ett medvetet sätt under intervjuerna (Habermas 1981 se Aspers 2014:141).  

  

Framställandet av intervjufrågor har byggt på den forskningslitteratur som studerats och har 

utformats utifrån tre teman som fångats upp av litteraturen: Kundbemötande, Rollkonflikt och 

Hanteringsstrategi. Frågorna har sedan formulerats öppet för att följa den metodologiska 

ansats som har valts men har även baserats på tidigare forskning i fältet. En pilotintervju 

genomfördes i syfte att försäkra att samtliga frågor gav relevanta svar och höll sig till önskad 

intervjulängd (60-90 minuter). Efter genomförd pilotintervju som varade i 1 timme och 41 

minuter bestående av 30 frågor utfördes en bearbetning av ansatsen för att korta ner tiden.  

Irrelevanta frågor togs då bort, vissa frågor formulerades om och intervjumallen bestod efter 

korrigeringen av 23 frågor. Det är sedan denna version som har använts i de resterande sex 
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intervjuerna och den slutgiltiga intervjumallen behandlar frågor kring respondentens 

bakgrund, kundmöte, rollkonflikt och hanteringsstrategi. De senare intervjuerna har tagit 

mellan 41 och 90 minuter. Under genomförandet av intervjuerna har en semistrukturerad 

metod använts. Detta innebär att samtliga intervjuer har utgått ifrån grundmallen men att vissa 

fördjupande frågor har ställts i syfte att förtydliga eller utveckla vissa svar (Ahrne & Svensson 

2016:38). Följdfrågorna som ställts har därmed varit anpassade efter varje enskild intervju och 

har inte följt något mönster. 

3.2.1 Informanter 

Nedan kommer en kort beskrivning av samtliga respondenter. Av informanterna som har 

intervjuats har fyra av sju genomgått en sommelierutbildning på ett till två år, samtidigt som 

övriga arbetar som servitriser. De intervjuade har mellan 3 till 15 års arbetserfarenhet av 

restaurangbranschen och åldersspannet är mellan 21 och 29 år. Några av respondenterna 

jobbar med varandra.  

 

A: Man som arbetat inom restaurang i 4 till 5 år. Idag arbetar han som sommelier och har 

tillsammans med sina kollegor ansvar över restaurangen han jobbar på. Restaurangen är en 

vinbar med ett stort utbud av viner som kostar mellan hundra till tiotusentals kronor.  

J: Kvinna som arbetat inom restaurang i 7 år. Hennes titel är i dagsläget sommelier och hon 

ansvarar tillsammans med sina kollegor över den restaurang hon jobbar på. Restaurangen 

beskrivs som ett avslappnat ställe i förhållande till den höga kunskap de anställda besitter, och 

nivån på den mat och dryck de serverar.  

O: Man som arbetat inom restaurang i 10 år. Arbetar som ansvarig sommelier på en krog vars 

koncept kan sammanfattas som personligt, avslappnat men med stort fokus på mat och dryck.  

L: Kvinna som har arbetat inom restaurang i 3 år. Är idag anställd som servitris på en mindre 

fine-dining-restaurang.  

E: Kvinna som arbetat till och från inom restaurang i totalt 15 år. Arbetar idag på en finare 

kvarterskrog. Prisnivån och det generella intrycket av restaurangen är något högre och finare 

än hur den allmänna kvarterskrogen brukar se ut.   

B: Man som arbetat inom restaurang i 9 år. Idag arbetar han som assisterande restaurangchef 

och sommelier på en av Sveriges bästa restauranger.  

S: Kvinna som arbetat inom restaurang i 6 år. Arbetar idag som servitris på en restaurang som 

erbjuder en varierad meny med högre prisklass och stor variation av viner.  
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3.3 Analys och kodning av empiriskt material 

Nästa steg i studien har, som Ahrne och Svensson (2016:23) förespråkar, bestått av att 

transkribera det insamlade datamaterialet. Vi har i denna studie valt att transkribera varandras 

intervjuer i syfte att snabbare erhålla en bred och helhetlig bild av det empiriska materialet. 

Samtidigt har detta också varit en metod för att minska risken för felaktiga tolkningar som kan 

uppstå vid interpretation av egen insamlad data. Vid transkriberingen har även känslig 

information och namn anonymiserats. För att underlätta bearbetningen av materialet har 

transkriberingarna sedan sparats i datafiler för att lättare hantera och få överblick av 

materialet. Under analyseringen av datamaterialet har studien utgått ifrån Rennstam och 

Wästerfors grundläggande principer om hur kvalitativt material bör bearbetas. Denna bygger 

på 3 grundläggande arbetssätt som innebär att sortera, reducera och argumentera det 

empiriska materialet. Dessa tre tillvägagångsätt beskriv i nästa del (Rennstam & Wästerfors 

2016) 

3.3.1 Kodning 

Initialt har sorteringen av material utgått från en öppen kodning av pilotintervjun där 

intressanta citat lyfts fram. Steg för steg kunde den öppna kodningen av pilotintervjun ge en 

sammanfattad överblick av vilken information som var värdefull i förhållande till den 

utformade frågeställningen. Därefter sorterades materialet ner från de övriga intervjuerna 

utefter denna information och allt eftersom kunde teman och mönster ta form. 

Sorteringsprocessen kunde därav bli mer selektiv då mönster i materialet noterades och 

delades upp efter teorin. Denna avgränsning av materialet kodades upp efter färger i 

förhållande till de begrepp vi ville lyfta och de analytiska poänger vi i studien ville göra. Som 

Rennstam och Wästerfors specificerar, är teorins spårbarhet i kodningen nödvändigtvis inte 

ett problem. Vi har under analysens gång varit väl medvetna om teorins inflytande i 

bearbetningen av materialet och har även noggrant noterat avvikande beteenden orelaterat till 

detta (Rennstam & Wästerfors 2016:228).  

 

Sortering efter färg gjorde att materialet sedan reducerades ner till att bestå utav fem 

huvudsakliga teman. Dessa teman har utgått från följande begrepp: Kundens påverkan; 

Emotionella krav; Professionella krav; Strategi för att hantera krav; Inställning till yrket.  

Målet med reducering av materialet är att materialet fortfarande ska delge en så representativ 

bild som möjligt. Detta har vi försökt att uppnå genom att återge det som respondenterna 
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berättat på ett oförändrat och rättvist sätt, samt genom att vi tagit med exempel som i vissa 

avseenden avvikit mot den normativa bilden som de andra respondenterna målat upp 

(Rennstam & Wästerfors 2016:229). Genom att vi plockat ut samtliga citat och grupperat 

dessa efter samma färger och begrepp har en språkligt orienterad reducering utförts. Utöver 

detta har även en sjätte kategori benämnts som ”intressanta citat” som består av uttalanden 

som har stuckit ut ur sammanhanget för att dessa ej ska falla i skymundan. Avslutningsvis så 

har vi argumenterat i resultat, analys och diskussion för hur de utvalda citaten förhållit sig till 

teori och tidigare forskning.  

3.4 Kritisk reflektion av metod 

Inom all forskning och vetenskap fungerar trovärdighet, generaliserbarhet, reliabilitet och 

validitet som övergripande måttstockar på värdet av det slutgiltiga materialet. Trovärdighet 

och transparens i materialet är något som denna studie i största möjliga mån har haft som mål 

att uppfylla. För att behålla en transparens i studiens genomförande så har vi genomgående i 

uppsats och metod tydligt resonerat och kritiserat egna tillvägagångssätt om valen som gjorts 

under studiens gång. Eftersom att vissa av respondenterna jobbar med varandra så har vi fått 

beskrivningar av samma situationer fast av olika personer. Detta kan ses som en form av 

triangulering där en mer objektiv verklighet kan låsas in mellan olika subjektiva beskrivningar 

av samma fenomen. I kvalitativ forskning så ska triangulering tas med viss försiktighet då 

metodens resultat förutsätter att en objektiv beskrivning av något faktiskt existerar (Ahrne & 

Svensson 2016:26). Vi menar också att ett antagande om att den objektiva beskrivningen av 

exempelvis emotionellt arbete i vissa avseenden är meningslös då det emotionella arbetet i 

stor utsträckning måste förstås utifrån hur individen själv upplever det. Trovärdigheten av 

studien påverkas av dess generaliserbarhet på andra respondenter och miljöer. 

Generaliserbarhet handlar således om att studiens resultat går att generalisera på större 

populationer (Ahrne & Svensson 2016:25-26). Mycket av våra resultat ligger i linje med 

tidigare forskning vilket ökar trovärdigheten i vår studie. Samtidigt gör den kvalitativa 

ansatsen att vi omöjligt kan veta vilket resultat en ytterligare studie av andra respondenter och 

miljöer skulle ge och uttalanden om studiens generaliserbarhet ska därför göras med stor 

försiktighet.  

 

En annan aspekt av denna studie som behöver problematiseras är forskarnas egna roll och 

förståelse av ämnet som tidigare verksamma inom servicebranschen. Forskarens sätt att 
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tillskriva undersökningen mening påverkas av vilka tidigare influenser, erfarenheter, 

perspektiv och åsikter hen har om ämnet (Ahrne & Svensson 2016:30). Då båda skribenter har 

tidigare erfarenhet av serviceyrket och dess påfrestningar av jobbiga kunder kan denna 

erfarenhet möjligtvis påverka neutraliteten. En forskares erfarenhet av området påverkar hur 

forskaren tillskriver mening till det resultat som studien ger. En icke-existerande erfarenhet av 

ämnet underlättar för forskaren att förhålla sig objektiv till resultatet. Samtidigt så innebär det 

en risk att forskaren tillskriver resultatet en mening utifrån en världsbild som inte delas av de 

subjekt hen studerar. Erfarenhet av området kan med det sagt göra det svårare för forskaren 

att förhålla sig objektiv till resultatet. Erfarenheten kan å andra sidan underlätta för forskaren 

att förstå sitt resultat på samma sätt som de individer hen studerar gör (Ahrne & Svensson 

2016:39). Därför anser vi själva att vår egen roll och motiv i studien tål att problematiseras i 

relation till varför studien har utförts och hur den av oss själva rättfärdigas. Stundvis har 

skribenterna förhållit sig till materialet allt för kritiskt, och i diskussion med varandra och 

handledare så har detta justerats genom att också lyfta positiva sidor av emotionellt arbete.  

 

Ytterligare kritik av studien kan vara att urvalet kan antas bestå av en alltför homogen grupp 

vilket enligt Ahrne & Svensson i sig är problematiskt då ett alltför likt resultat inte bidrar med 

någon ny forskning och därmed i sig är meningslös (2016:41). Våra respondenter arbetar alla 

inom high-end restauranger vilket i sig exkluderar barer, fast-food, krogar, caféer med flera. 

Även åldern på samtliga respondenter sträcker sig mellan ett intervall på 9 år vilket kan tyckas 

vara snävt i en urvalsgrupp. Å andra sidan består respondenterna både av kvinnor och män, 

utbildade/outbildade och med bakgrund från olika delar av landet vilket i sig kan anses vara 

tillräckligt heterogent för att studien faktiskt ska möjliggöra relevanta skillnader. Samtidigt så 

innebär homogeniteten en mer tillförlitlig beskrivning av hur det är att arbeta inom just high-

end-restauranger. Självklart så gör homogeniteten att vi utifrån vår studie inte kan förstå hur 

det är att arbeta inom alla restauranger men det bidrar å andra sidan till en ökad förståelse för 

hur arbetet är inom restauranger av högre nivå.  

 

Avseende litteraturramen finns en viss problematik gällande den forskning av 

hanteringsstrategier som används. Då studien har utgått ifrån den sammanställning av 

strategier i Manns artikel (2004) finns möjligheten att andra relevanta strategier inom 

emotionellt arbete har förbisetts. Således finns en risk att respondenterna använder andra 

strategier som ej har registrerats av skribenterna. Urvalet av sju personer är för litet för att det 

ska anses vara möjligt att jämföra resultatet med andra grupper. Däremot har studien trots 
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fåtal informanter uppnått en viss mättnad då flera svarsmönster under intervjuerna var 

återkommande och har liknat varandra. Detta tyder på att studien uppfyller vissa krav på 

representativitet (Ahrne & Svensson 2016:42). Samtidigt så skapas i princip allt kvalitativt 

material i samspel med forskaren. Därav ska det respondenterna säger alltid tas med viss 

försiktighet då det kan ha påverkats av förutsättningar under intervjun, och därför inte 

betraktas som något som är representativt för den verklighet som studien försöker återge 

(Ahrne & Svensson 2016:54). 

3.5 Etiska överväganden 

Under studiens gång har hänsyn tagits till de forskningsetiska riktlinjerna som 

Vetenskapsrådet förespråkar. Forskningsetiska regler och direktiv är även reglerade i svensk 

lagstiftning och dessa måste tas i beaktning under hela forskningsprocessens fortgående. Då 

studien innefattar material från intervjuer har stor vikt lagts vid följande etiska direktiv: 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet, informationskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). För att följa de forskningsetiska principerna har samtliga 

respondenter informerats om studiens syfte, om att deras deltagande är helt frivilligt och att de 

när som helst kan avbryta sin medverkan (Ahrne & Svensson 2016:29). När den inspelade 

intervjun blivit transkriberad så har varje respondent fått läsa igenom transkriberingen och 

därefter ta ställning till huruvida hen håller med om det som skrivits, och om hen fortfarande 

är bekväm med att materialet används i studien (Vetenskapsrådet 2002:9). För att möta kravet 

på konfidentialitet så har fingerade namn på personer och platser använts redan under 

transkriberingsprocessen. När intervjuerna transkriberats klart har ljudfilerna i sin tur raderats 

(Vetenskapsrådet 2002:12). I syfte att värna om nyttjandekravet  så har det insamlade 

materialet endast använts i denna studie. Det insamlade materialet kommer i framtiden heller 

inte att användas i kommersiella syften (Ahrne & Svensson 2016:29). 

4. Resultat & analys 

I denna del presenteras en sammanfattning av de viktigaste resultaten från intervjuerna. Vi har 

valt att dela upp resultatet i tre delar utefter den empiri som har insamlats. Först behandlas 

respondenternas upplevelse av emotionellt arbete i samband med kundmötet samt hur detta 
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tillsammans med kundmötet konstituerar en del av yrkesrollen. Sedan beskrivs strategier för 

hanteringen av de tillfällen då serveringspersonalen upplever en konflikt mellan uppvisad och 

upplevd känsla, det vill säga emotionell dissonans (Abraham 1999:441). Slutligen behandlas 

en problematisering av vissa skillnader mellan respondenterna som vi anser vara nödvändiga 

att nämna i relation till frågeställningarna. Genomgående i resultatet relateras empirin till teori 

och tidigare forskning.  

4.1 Upplevelsen av emotionellt arbete och hur det 

ihop med kundmötet formar yrkesrollen 

 

Lundberg och Mossberg (2008) menar i sin studie av serveringspersonal att de färdigheter 

som serveringspersonalen måste besitta för att hantera kundmötet består av tre huvudsakliga 

kategorier: de tekniska, de sociala och de estetiska. De tekniska färdigheterna handlar om 

kunskap om den mat och dryck som restaurangen erbjuder. De sociala färdigheterna utgörs av 

social kompetens, samtidigt som de estetiska färdigheterna beskriver en förmåga att 

presentera sig själv med finess och elegans (Lundberg & Mossberg 2008:49). Det 

respondenterna i denna studie beskriver möjliggör inte en lika tydlig särskiljning i tre 

kategorier, men det påminner ändå om det som Lundberg och Mossberg menar vara 

grundläggande krav för att lyckas inom serveringsyrket. För att göra gästen nöjd så har 

respondenterna beskrivit hur de måste besitta kunskap om den mat och den dryck de serverar. 

Vid sidan av de tekniska färdigheterna så berättar respondenterna även om hur ett väl utfört 

servicejobb kräver att personalen kan tilltala gästen på ett mer emotionellt och personligt plan:  

L: ”...det är just att man ska vara liksom social, glad, trevlig och kunden ska alltid ha rätt, alltså den saken 

liksom som man alltid måste tänka på.”  

 

E: ”I denna del av Stockholm,, framför allt med äldre klientel så blir jag ju mycket mer artikulerande och jag 

sparar väl på slangorden och...ändå fast jag är mig själv, alltså jag är ju ingen, jag har ju aldrig varit uppväxt 

med en pinne i röven, så det kan jag ju inte förmedla heller. Men jag är väl ganska bra på att anpassa mig efter 

sällskap liksom. På söder kan det ju vara mycket mer att jag drar på slangen, och hajar tugget liksom”.  

 

Att arbeta i restaurang handlar alltså mycket om förmågan att kunna leverera en 

helhetsupplevelse till gästen. Vid sidan av de mer generella förväntningar en gäst ofta har på 

ett servicemöte så kan vissa av gästens förväntningar av serveringspersonalens tekniska 

kunskap och personlighet variera. Det L beskriver handlar alltså om den mer generella 
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förväntningen om att serveringspersonal alltid ska vara trevliga och tillmötesgående. Denna 

form av förväntning kan nästan ses som en institutionaliserad del av rollen som servis. E 

beskriver sedan hur en förfining av den institutionaliserade rollen nästan alltid görs från gäst 

till gäst. Variationen beror alltså dels på vilken gäst det handlar om men även om vilket 

specifikt restaurangbesök som gästen är delaktig i, och att tillfredsställa dessa förväntningar är 

nyckeln till att uppnå en hög andel nöjda gäster. Utifrån det dramaturgiska perspektivet så kan 

en nöjd gäst förstås som en medlem av publiken som definierar situationen till skådespelarnas 

fördel (Goffman 2014:13). I intervjuerna så framgår det att gästens definition av situationen 

görs på vitt skilda premisser beroende på vilken gäst det handlar om. Respondenterna 

beskriver därför hur de använder olika framträdanden och anpassar den personliga fasaden 

(Goffman 2014) i syfte att tillmötesgå det faktum att definitionen av ett bra restaurangbesök 

varierar mellan gäster: 

A: ”Alltså jag jobbar alltid professionellt i alla fall. Det är de, jag skulle nog aldrig gå ner till nåt 

oprofessionellt. Där är det verkligen att läsa gästen, se bemötande… alltså som sagt, vill dem ha lite skojigare 

lite roligare, lite latjo, amen då kanske jag när jag ska dra över en flaska i en karaff bara sätter den upp och ner, 

alltså kör polsk dekantering och så ställer jag den på bordet.”  

 

Att dekantera en vinflaska på ett mindre formellt sätt och att skoja utgör exempel på en 

personlig fasad som ingår i ett mer avslappnat framträdande. Att A “alltid jobbar 

professionellt” vittnar om att uppträdandet, det vill säga den del av den personliga fasaden 

som upplyser publiken om skådespelarens sociala status, är oförändrat från kundmöte till 

kundmöte. Samtidigt beskriver han hur han läser av gästen, och som i detta fall, spelar en mer 

skämtsam och avslappnad roll om han uppfattar att en sådan roll kommer att uppskattas mer. 

Det A förändrar från kundmöte till kundmöte handlar alltså om det Goffman kallar för manér, 

vilket är den del av den personliga fasaden som upplyser publiken om vilken roll 

skådespelaren planerar att anta under interaktionen (Goffman 2014:30). Det framgår alltså 

tydligt att interaktionen mellan serveringspersonal och gäst skiljer sig från andra interaktioner 

eftersom att gästen ofta har tolkningsföreträde i huruvida situationen definieras som ett bra 

eller dåligt restaurangbesök. Gästen har ofta förtur i denna definiering vilket tydligt 

exemplifierar hur interaktionen i en restaurang inte sker på jämlika premisser. Mötet med 

gästen bidrar alltså till serveringspersonalens yrkesroll eftersom att serveringspersonalen vill 

påverka hur gästen definierar restaurangbesöket. Samtliga intervjuade respondenter beskriver 

alltså att uppträdandet är bestående i relation till hur föränderlig en persons manér kan vara 

beroende på vilken gäst de serverar. I slutändan resulterar det i framträdanden med något 
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skiftande karaktär baserat på vad serveringspersonalen uppfattar som lämpligt med den gäst 

de för tillfället interagerar med (Goffman 2014). Samtidigt så framgår det även tydligt att 

restaurangen i sig gör att gästernas förväntningar på personalens tekniska och personliga 

egenskaper varierar stort. Restaurangen karaktäriseras av en lite mer avslappnad stämning 

med mycket stamgäster:  

A: ”Dels tror jag också, om man nu ska snacka stammis-gäst och gäst liksom. Vissa stammisar är på en sån nivå 

att man liksom, dem kommer in och frågar amen "hur är läget" och man kanske är så här, nja, idag är jag  lite 

trött och lite hängig liksom. Men då är det ändå, dom fattar det, dom är med på det och sen så är det liksom, då 

har vi kommit till ett läge då man faktiskt känner den här personen”.  

 

Vi väljer därför att tolka uppträdandet som något som i större utsträckning förändras beroende 

på kontexten snarare än gästen (Goffman 2014). Att särskilja uppträdande från manér är 

däremot inte helt lätt. Detta beror på att det ofta finns, och att människor ofta förväntar sig en 

samstämmighet mellan uppträdande och manér. Den roll som aktören tänker spela ger ofta en 

indikation på rollens sociala status (Goffman 2014:31). Rollen som servitris uttrycker 

exempelvis att servitrisen är den som passar upp gästen och inte tvärtom. Vi väljer däremot att 

ha kvar distinktionen mellan uppträdande och manér eftersom att den rent begreppsmässigt 

möjliggör en åtskillnad mellan den institutionaliserade delen och den mer kundspecifika delen 

av serveringsrollen. I en annan interaktion, med en annan gäst eller på en annan restaurang, så 

hade det som A beskriver kunnat utgöra exempel på det som Goffman kallar för destruktiv 

information, det vill säga information som kan skada det intryck av framträdandet som 

skådespelaren försöker förmedla (Goffman 2014:126). Respondenterna beskriver också hur 

denna typ av information i de flesta fall undertrycks:  

J: ”Men det kan också vara så att jag, att det bara varit exhausting, att man blir helt… utmattad av att behöva 

spela. Det är klart att det är jobbigt att inta en roll som man inte själv känner att man sitter i liksom”.  

 

Respondenterna beskriver också hur förmågan att undertrycka vissa intryck är en del av 

serveringsyrket. Respondenterna beskriver dessutom hur det som undertrycks i vissa fall 

handlar om känslor, vilket innebär att serveringsyrket till mångt och mycket kan betraktas 

som ett emotionellt arbete (Hochschild 2003:7). Detta innebär att personalen inte bara 

försöker påverka gästen genom att variera sin personliga fasad avseende exempelvis tal och 

gester. Personalen påverkar också gästens upplevelse av besöket genom att kontrollera de 

känslor de visar utåt. Sammantaget så gör mötet med gästen att serveringspersonalen anpassar 

sina roller i tal, rörelsemönster, jargong men också rent känslomässigt.  
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Respondenterna beskriver hur kundmötet delvis fungerar som en stor drivkraft till varför de 

jobbar inom just restaurangbranschen, och den emotionella sidan av yrket kan alltså inte 

enbart betraktas som någonting negativt. Två respondenter beskriver också hur personliga 

kvaliteter ibland kan lösa problem av teknisk karaktär som att maten kommer ut för sent. 

Även om alla respondenter beskriver hur de nästan alltid använder sig av skådespel i sitt 

arbete så beskriver också några hur skillnaden mellan den dramatiserade yrkesrollen och det 

privata jaget ibland är väldigt liten. I vissa fall kan också yrkesrollen ge dem styrka, mod och 

självsäkerhet i vissa situationer som de i sitt vardagliga privatliv ibland saknar. I kontrast till 

detta så framgår det även att det emotionella arbetet innebär en viss ansträngning: 

E: “För när jag går in för mycket i den här rollen så...blir det som att jag utplånar mig själv lite för att uttrycka 

mig dramatiskt.”  

 

Respondenterna beskriver hur den emotionella delen av arbetet ibland är jobbig. Att ’utplåna 

sig själv’ indikerar på ett själv med känslor och tankar som i sin helhet inte är förenliga med, 

och som får ge plats för, de känslor och tankar individen är tvungen att visa upp i enlighet 

med yrkesrollen. Denna känslokonflikt är det som kallas för emotionell dissonans (Abraham 

1999:441). Även gästens tongivande uppfattning om huruvida besöket var bra eller dåligt 

innebär att respondenterna ibland måste visa upp en en annan känsla än den de faktiskt 

känner:  

B: ”Nej, det brukar jag väl inte göra, det är mer så här, det är en del av det här yrket och jag tycker att det är 

ganska kul att spela teater liksom, man är en teaterapa lite grann i grunden. Så jag har inga problem med att klä 

mig i  den rollen, eller att visa upp en annan del än vad jag egentligen tycker.” 

 

Detta är exempel på det som Hochschild kallar surface acting. Eftersom den dramatiserade 

känslan saknar faktiskt djup så innebär surface acting en större risk att gästen ser att den 

uppvisade känslan egentligen bara är ett spel för gallerierna (Hochschild 2003:33). Ifall den 

uppvisade känslan står i konflikt mot den upplevda känslan så innebär också surface acting en 

starkare upplevelse av emotionell dissonans (Abraham 1999:441). Ett sätt att gardera sig mot 

den emotionella dissonansen är att övertyga sig själv om att den uppvisade känslan faktiskt är 

äkta, det vill säga genom deep acting (Hochschild 2003:36). Några av våra respondenter ger i 

intervjuerna exempel på detta:  

E: ”Fast det är både och. För att det kan vara terapeutiskt också att ha en dålig dag och bara nu klistrar jag på 

leendet och ibland kan ju det leda till att jag faktiskt blir glad.”  
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B: ”Ibland så kan man fascineras lite över sig själv om man haft hand om en sån gäst en hel kväll och när 

gästen går så tänker man: jag har alltså stått här, han tyckte nog att jag var ganska trevlig, och om jag inte 

tänker efter skulle jag nog kanske tycka att vi har haft ganska trevligt tillsammans men egentligen tycker jag att 

han är en fullkomlig idiot. Det händer inte ofta, men det har hänt.” 

Det E och B beskriver är alltså hur de lyckas manipulera en känsla till att stämma överens 

med den känsla som den sociala omgivningen förväntar sig av dem och som de således visar 

utåt. Under interaktionerna så upplever både E och B en emotionell samstämmighet. B inser 

dock i efterhand att den känsla han känt i själva verket bara var en manipulation, och 

upplevelser av emotionell dissonans och sämre trivsel kan riskera att bli större (Abraham 

1999). I slutändan så beskriver både E och B hur deep acting fungerar som ett 

tillvägagångssätt för att minska upplevelsen av emotionell dissonans och vi ska i nästa sektion 

utforska flera sådana strategier mer utförligt.   

4.3 Hanteringen av emotionellt arbete 

Enligt Stenross & Kleinman så kan det emotionella arbetet upplevas som mer hanterbart ifall 

det ges en högre status (1989:436). Många respondenter ger exempel på hur de ibland kan se 

den emotionella insatsen som en skicklig konstform snarare än något emotionellt 

exploaterande:  

O: ”Jag blir väldigt sällan sårad, jag brukar kunna se det lite som en utmaning vilket jag tycker kan vara lite 

roligt ibland. Att jag ser det som en utmaning att vända gästen. Att du ska få dem på ett bra humör, du ska få 

dem att gå glada härifrån.” 

 

O beskriver alltså en strategi som går ut på att se skådespelet som en utmaning som kräver 

skicklighet vilket liknar den strategi som Stenross och Kleinman (1989) även funnit i sin 

studie där personalen ger det emotionella arbetet en meningsfull betydelse och därav 

rekonstruerar kognitionen till något positivt. Även J använder sig av denna strategi när hon 

beskriver hur hon “älskar” att vända gästen till att bli nöjd och att hon därför frivilligt kan ta 

på sig rollen som medlare. En annan strategi som påminner om detta är rationalisering av 

rollen. Enligt Hochschild så kan känslor av exempelvis ilska riktad mot en arg kund 

rationaliseras om personalen istället förstår kundens ilska som ett resultat av flygrädsla. Att 

betrakta kunden på detta sätt gör att personalen i vissa fall kan se på kunden med mer 

förståelse istället för irritation som påverkar framträdandet (Hochschild 2003). 
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Respondenterna ger exempel på hur de använder sig av rationalisering i sitt arbete men på 

olika sätt:  

B: ”Man märker när de kliver innanför dörren att de är här för att klaga eller hitta fel. Då brukar jag känna så 

amen stackars människa. Att behöva leva sitt liv på det sättet och bara leta efter problem och fel hela tiden. Men 

ofta så, det är väl kanske den vanligaste känslan, kanske inte initialt, först blir man ju kanske lite frustrerad lite 

så här fan kom igen nu, var lite medgörlig bara. Men sen så, ah, sympati eller liksom förståelse i viss grad.” 

 

B:s exempel på rationalisering sticker ut eftersom att det liknar de exempel på rationalisering 

som både Hochschild (2003) och Huebner (2008) gör samtidigt som majoriteten av 

respondenterna ger exempel på en annan form av rationalisering:  

E: ”...även fast dom kan vara jävligt snofsiga ibland så...jag tar inte åt mig längre. Jag tar det inte ens 

personligt, jag bara "jaja, såna är dom, såna är dom", och som sagt, dom betalar i alla fall för sig.” 

 

Vår tolkning av citatet är att E rationaliserar bort gästens beteende som något som inte 

kommer från en vettig person. På så vis skapar E en viss distans mellan gästen och sig själv. 

Utifrån Hochschild (2003) skulle detta mer utförligt kunna tolkas som ett sätt att lösa 

komplikationen mellan stimulus och respons. Genom att se gästens stimulus som något 

irrationellt så finns ingen direkt anledning för E att svara med en arg respons som även S 

uttrycker exempel på:  

S: ”Alltså när man började jobba då var man ju mycket känsligare. Så var det gud ja. Så nu.. nu tar jag inte åt 

mig, jag kan bli lite mer frustrerad liksom men inte ta åt mig det personligt.” 

 

Annorlunda uttryckt så kan detta tolkas som att respondenterna låter yrkesrollen ta emot 

aggressionen. Ifall skådespelaren ägnar sig åt surface acting så blir det alltså lättare att se en 

viss respons på ett visst stimulus som onödig eftersom att allt ändå bara är på låtsas. En 

liknande likgiltighet kan återigen även uppnås genom att se gästen som den med de verkliga 

problemen:  

B: ”Då brukar jag bara liksom. Aa, så här är det. Den här människan var tappad liksom. Så muttrar man lite 

för sig själv och sen släpper man det. Det är väldigt sällan att jag grubblar över det i efterhand.” 

Vi tolkar detta som att våra respondenter ibland ser det stimulus som gästen ger på samma sätt 

som man hade betraktat det stimulus ett argt barn kan ge. En respons av förståelse och 

överseende i likhet med sjuksköterskorna i Huebners (2008) studie och flygvärdinnorna i 

Hochschilds (2003) studie ses därav som den rimliga till skillnad från en respons av ilska.  

Den vanligast förekommande strategin som används är communities of coping (Korczynski 

2003). Respondenterna beskriver hur kommunikationen i den bakre regionen eller på utsidan, 
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kan fungera som en del av det praktiska planerandet (Goffman 2014) eller som ett sätt att 

ventilera ansträngande upplevelser av kundmötet (Korczynski 2003). Några respondenter 

beskriver hur de kan byta bord med sina kollegor ifall de upplever att de inte klickar eller når 

fram till gästen:  

B: “Fan, jag kommer inte överens med dem här gästerna, vi klickar liksom inte, det spelar ingen roll hur trevlig 

jag är och hur mycket jag är där och gullar och gosar. Då jobbar vi så att vi i personalen har byggt upp en 

kommunikation om det, att, “amen jag klickar inte med bord 3 där borta, det går inte, jag kommer inte in, de 

bara stänger ute mig varje gång". Då byter man och ser till att någon annan går fram”  

 

Bordsbytet föregås alltså alltid av kommunikation i den bakre regionen, och sker i syfte att ge 

gästen en bättre upplevelse. Detta ligger i linje med hur Goffman beskriver att skådespelare 

kan planera och förfina ett framträdande i den bakre regionen utanför gästens 

perceptionsförmåga (Goffman 2014:102). Vissa respondenter ger även exempel på hur en 

kollegas gästspel vid bordet kan vara en del av framträdandet när de upplever att de inte 

uppfattas som kompetenta inom ett visst kunskapsområde. E förklarar exempelvis hur hon 

ibland upplever att hon blir sedd som “en dum tjej som inte kan något om vin” och blir 

ombedd att hämta sin sommelierkollega när vinet ska beställas. Gästspelet kan också fungera 

som ett sätt att få gästen att uppleva känslor av specialbehandling:  

O: ”Där kan vi också ta hjälp av köket om vi känner att några gäster är lite jobbiga och kanske inte bryr sig. Då 

kan vi kanske ibland låta en kock gå ut med maten och presentera maten för då kan ibland gästerna bli lite mer, 

så här "åh vad häftigt nu kommer en kock" och de lyssnar lite mer på en kock som är stor och har lite mer 

pondus liksom.”  

 

Samtidigt som E kallar på sommeliern för att gästen vill få ett kvalificerat uttalande om vin så 

anses kockens uttalade om mat av gästen som mer tillförlitligt och en form av 

specialbehandling. Det vanligaste är dock att bordsbyten sker om den som ursprungligen har 

ansvar för bordet upplever någon form av emotionell påfrestning:  

L: ” ...men sen om en gäst får en sur under kvällen så är vi är ganska duktiga på att "kan inte du gå och ta det 

bordet?". Då behöver man inte gå dit, om man känner att man orkar inte med det just nu”.  

 

Genom att frågan ställs i den bakre regionen (Goffman 2014) så kan personalen undvika att 

gästens syn på framträdandet försämras. När L:s kollega tar över bordet så behöver hon heller 

inte fortsätta undertrycka den respons som gästens stimulus gett upphov till (Hochschild 

2003). Ett undertryckande av responsen ger onekligen upphov till starkare emotionell 

dissonans (Abraham 1999:441) och bordsbytet fungerar alltså som en strategi till att minska 
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denna. Kommunikationen mellan kollegorna i den bakre regionen (Goffman 2014) behöver 

dock inte alltid leda till ett bordsbyte utan kan i sig fungera som en strategi att hantera den 

emotionella dissonansen som kundmötet i vissa fall ger upphov till (Mann 2004). Samtliga 

respondenter beskriver hur samtal innan, under och efter serveringstiden sker där personalen 

släpper sin fasad och ventilerar känslor som normalt sett inte passar in i det framträdande de 

vill genomföra:  

Intervjuare: ”När du säger att du fortfarande är med dina kollegor, känner du att du kan släppa din fasad?”  

J: ”Aa men det har ju väldigt mycket att göra med att de jag jobbar med är mer än kollegor, dom är ju mer 

vänner för mig. Vi har ju jobbat med varandra nu i två år så att...jag kan ju absolut släppa fasaden där. (...) För 

att det är så viktigt att vi...känner varandra så väl i privatlivet också. Så det är jätteskönt att få den möjligheten 

att kunna slappna av.” 

 

Vi tolkar det som att relationen kollegor emellan är av stor betydelse för att individen ska 

känna sig trygg i att släppa sin fasad. En dålig relation med kollegor kan således tänkas 

försvåra denna strategi. Samtalen kan också präglas av en jargong fylld av skämt och 

förolämpningar av gästen som i sig kan underlätta för personalen att undvika stress och 

hantera påfrestande situationer (Mann 2004).    

E: ”Att så här känner jag någonting gentemot en kompis så måste jag säga det. Men i servicebranschen så har 

man inte den skyldigheten mot någon så då måste man ju ventilera någonstans. Och då blir det ju kollegorna 

och man sitter i samma båt och bara "dom är så jävla dumma i huvudet!”, liksom "när fick dom ligga 

senast?"...vilket jag aldrig skulle säga om vänner.”  

 

Det E beskriver är alltså dels ett exempel på hur hon tillsammans med sina kollegor släpper 

sina fasader under samtal i den bakre regionen eller på utsidan (Goffman 2014). Under dessa 

samtal kommer de känslor som de framför gästen undertrycker fram i syfte att ventilera. 

Genom att uttrycka det de faktiskt känner för lyssnande kollegor så upplever 

serveringspersonalen dels stöd och samhörighet med varandra (Korczynski 2003). Att 

jargongen som i detta fall dessutom är nedvärderande och raljerande är även i sig ett sätt för 

kollegor att bearbeta emotionellt arbete (Billingsley 2016; Mann 2004:217).  

4.4 Skillnader och likheter  

Respondenterna ger även andra exempel på när otillåtna intryck släpps fram eller i vissa fall 

slutar undertryckas. E beskriver hur hon ibland låser in sig på toaletten för att få en paus i 

arbetet vilket liknar det Shuler (2010) beskriver med begreppet time-out. Detta exempel 
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skiljer sig också från andra då E samtidigt beskriver hur hennes äldre manliga kollega kan 

kritisera henne för att hon kollar mobilen samtidigt som han själv ogenerat tar rökpauser 

under servicetid. E sticker ut då hon är den enda av respondenterna som uttrycker att hon får 

någon form av kritik från kollegor. E är även en av få som ser sitt yrke som tillfälligt och har 

även uttryckt ett visst missnöje gällande samarbetet med just denna kollega:  

E: ”Jag har ju tänkt mycket på min roll som servitris i jämförelse med andra kollegor, och alla har ju sin egen 

grej. Vi har ju han lite äldre då som är lite mer excentriker. Han kan liksom komma med en grappa-flaska och 

sätta sig bland sällskapet och bara "här ska ni få smaka liksom". Han tar för sig och, samtidigt som han, du vet 

när han har fullt upp med ett sällskap då blir det ju att andra sällskap glöms bort och då blir det ju mer att jag 

går runt och städar efter honom och bara "ja hej vill ni ha dessert?" och liksom... så att hans roll skulle inte 

fungera om det inte var någon som höll koll efter honom.”  

 

Intervjuare: ”Känns det som att ni kan, brukar du kunna ha någon strategi att ni kan byta bord då eller att man 

får hålla ut och kanske bara så här...spela?” 

E: ”Nej jag biter ihop. Men sen kan ju min äldre kollega vara så här han bara "det där är ett jävla skitsällskap 

jag vill inte ta dom!" jag bara "vadå då tycker du att jag ska dom eller?" han bara "jag kommer inte göra det!".   

 

Studiens begränsningar gör att vi inte kan dra några direkta slutsatser kring vad detta får för 

konsekvenser för E:s helhetliga möjlighet till hantering av emotionell dissonans i relation till 

de andra. Vi menar däremot att hennes möjlighet till communities of coping i något avseende 

ändå är begränsad eftersom att hon antyder på någon form av konflikt i den bakre regionen 

(Korczynski 2003). A:s och J:s beskrivningar av sina arbetsplatser kan i motsats till detta 

förstås som restauranger med väldigt bra förutsättningar för communities of coping då 

medarbetarna känner tillit och trygghet till sina kollegor. De båda beskriver hur de gick i 

samma klass som sina kollegor under sommelierutbildningen. Deras arbetsgivare har också 

gett dom väldigt mycket ansvar i driften av restaurangerna:  

A:  ”Vi blir lite våra egna chefer där. Så jag tycker inte att han (chef) har någon saying i det. Det är jag själv 

som ansvarar och jag själv som får se till att jag ändå är liksom den servicemänniskan som jag tycker att jag ska 

vara mot gästen.”   

 

Korczynski menar att arbetsledningen i vissa fall har intresse av att motverka communities of 

coping (2003:59) då det som avhandlas under dessa informella samtal kan bestå av de som 

Goffman (2014) kallar destruktiv information, och därav ligga i konflikt med restaurangens 

strävan efter ökad omsättning. A och J kan i något avseende ses som sin egna arbetsledning 

och deras arbete omfattas alltså inte av denna problematik i samma utsträckning som andra 

respondenter. I intervjuerna framgår det att både A och J betraktar nivån, och typen av sitt 
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emotionella arbete som ett resultat av egna val snarare än som resultat av påtryckande chefer. 

Enligt Mann så kan denna form av autonomi minska det emotionella arbetets negativa 

påfrestningar (Mann 2004:217). I kombination med att de även känner och uppskattar sina 

kollegor privat så kan detta tolkas som en extra stor möjlighet till just communities of coping 

(Korczynski 2003).  

 

I slutändan så är strategierna för att hantera den emotionella dissonansen många, och denna 

studie kan inte besvara vems totala uppsättning strategier som är bäst. Respondenternas 

upplevelse av kundmöte och tillhörande emotionellt arbete är i stor utsträckning 

överensstämmande men innehar även vissa skillnader. Sammantaget så utgör detta viktiga 

skillnader mellan respondenternas situationer, vilket vi menar är något som tål att ytterligare 

problematiseras i diskussion och eventuell framtida forskning.  

5. Diskussion 

Sammanfattningsvis så har det framkommit flera aspekter under våra intervjuer som tyder på 

att kundmötet och tillhörande emotionellt arbete påverkar en del i serveringspersonalens 

yrkesroll. Samtliga respondenter beskriver hur det delvis finns en institutionaliserad del av 

yrkesrollen som bland annat mynnar ut i talesättet ”kunden har alltid rätt”. Vid sidan av detta 

så använder respondenterna även en mer varierande och strategisk självpresentation som 

bland annat styr hur personliga eller professionella de presenterar sig själva som, vilket i sin 

tur varierar mycket beroende på den gäst de serverar. Det emotionella arbetet innefattas delvis 

i den mer institutionaliserade delen av yrkesrollen och rör i stora drag en förmåga att kunna 

bita ihop och bemöta nästan vad som helst med ett leende. Detta sipprar igenom till den mer 

kundspecifika anpassningen av yrkesrollen, och respondenterna beskriver hur ett visst mått av 

professionalitet så gott som alltid närvarar även om de ibland kan skämta och vara personliga 

med gästen. Den emotionella delen av serveringsyrket beskrivs också ibland som något roligt 

som i stor utsträckning motiverar personalen att fortsätta arbeta med det dom gör, vilket ligger 

i linje med tidigare forskning (Cho, Rutherford & Park 2013).        
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De delar av det emotionella arbetet som beskrivs i mer negativa ordalag handlar i huvudsak 

om det som forskare kallar för emotionell dissonans (Abraham 1999; Janz & Timmers 2002). 

Respondenternas svar ger en antydan på hur restaurangyrket nästintill per definition leder till 

en viss nivå av emotionell dissonans och i intervjuerna framkommer det även att 

informanterna ägnar sig åt strategier i syfte att hantera denna. Av de strategier som denna 

studie har undersökt så finns exempel på hur alla används men i olika stor utsträckning. 

Utifrån resultatet så är de vanligast förekommande strategierna communities of coping, olika 

former av pauser eller bordsbyten i syfte att släppa fasaden, rationalisering av gästens 

beteende samt att se sin emotionella insats som något som kräver skicklighet snarare än något 

emotionellt påfrestande. Mindre vanliga strategier verkar utifrån vårt resultat vara humor och 

deep acting. Detta kan bero på att intervjumallen i denna studie inte lyckas fånga upp dessa 

fenomen men det kan också spegla individuella och kontextuella skillnader. Generellt sett så 

lyckas inte intervjun fånga upp skillnader i hur vanligt förekommande vissa strategier är och 

varför, och studien lyckas heller inte besvara hur lyckade dessa strategier i slutändan är. Å 

andra sidan är inte dessa frågor något som egentligen innefattas i studiens frågeställning, men 

vi menar att dessa frågor är naturliga följder av kunskapen som studien har gett oss och är 

dessutom viktiga för den framtida sociologiska forskningen om restaurang. Vi anser att 

intervjuerna har gett vissa indikationer på att olika strategier varierar avseende deras 

möjlighet att genomföras i praktiken. Dessa möjligheter beror delvis på kontextuella 

förhållanden, hierarkisk position och samspelet mellan kollegor, men individens personlighet 

och inställning till jobbet bör också påverka detta stort. Exempelvis borde personalens 

sammanhållning påverka dess möjligheter till communities of coping. Deras generella 

inställning till jobbet borde även i hög grad inverka på den mening de tillskriver gästens 

beteende och detta bör i sin tur även påverka hur stor effekt interaktionen med gästen har på 

framträdandet. Rimligtvis borde också en person med högre hierarkisk yrkesposition uppleva 

högre erkännande av gästen, vilket skapar förutsättningar som minskar risken för upplevelser 

av emotionell dissonans. En individ med högre hierarkisk position bör även känna sig mer 

personligt ansvarig kring nivån och karaktären av känsloarbetet och därav känna sig mindre 

exploaterad.  

 

Å andra sidan så menar vi att den raka motsatsen är långt ifrån orimlig. En högre hierarkisk 

position kan innebära interaktioner med gäster som ställer högre förväntningar på dig i din 

yrkesroll. Detta innebär en högre risk för upplevelsen av emotionell dissonans eftersom att 

högre förväntningar från kunden ofta går hand i hand med en lägre förståelse för om något går 
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fel. I linje med den första hypotesen så menar dock forskare (Wharton 1993; Mann 2004) att 

en individs autonomi kan minska den emotionella dissonansen i sig men också ha medierande 

effekter i korrelationen mellan emotionell dissonans och arbetstrivsel. Intervjuerna med både 

A, J och B ger indikationer på att de i högre grad ser sig själva som personligt ansvariga i sin 

känslokontroll, något som utifrån Mann (2004) kan förstås som att de har en hög nivå av 

autonomi. Vissa aspekter i deras intervjuer tyder också på att de trivs väldigt bra på sina 

arbeten. Det stannar dock vid just indikationer. Intervjumallen lyckas inte mäta 

respondenternas autonomi på ett tillförlitligt sätt och autonomins effekter på 

serveringspersonalens upplevelser förblir i denna studie oklar.  

 

Det som nämnts i stycket ovan innefattar frågor av en karaktär som egentligen ligger utanför 

studiens frågeställning. I och med att svaren rimligtvis kan påverka denna studies resultat så 

kan de ändå anses intressanta men det är rimligt att anta att den kvalitativa ansatsen som 

sådan har klara begränsningar i bemötandet av dessa frågeställningar. I USA så är mängden 

forskning inom detta område av både kvalitativ och kvantitativ karaktär omfattande. Som 

tidigare nämnts så skiljer sig den amerikanska och den svenska restaurangkontexten från 

varandra avseende både kultur och lagstiftning. Detta gör att den amerikanska forskningen på 

området inte i sin helhet kan appliceras på den svenska kontexten och vi menar att mer 

forskning på området i Sverige vore berikande. Som förslag på framtida forskning vill vi 

därför föreslå en kvantitativ studie som studerar samband mellan emotionell dissonans, 

generell arbetstrivsel, prisnivå på restaurangen, hierarkisk position, autonomi, kön, och 

självskattad psykisk hälsa.  
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Bilaga 1 
 

Intervjumall 
1. Namn: 
2. Ålder: 
3. Hur länge har du arbetat inom restaurang? 
4. Har du arbetat inom flera olika restauranger, i så fall vilka? 
5. Vad har du för position idag? 
Upplevelse av kundmötet och rollkonflikt 
6. Kan du beskriva din favoritkund? (stereotyp) 
7. Kan du beskriva din “hatkund”? (stereotyp) 
8. Vilka förväntningar upplever du att kunden ställer på dig? 
9. Av professionell karaktär? Av personlighetsmässig karaktär? Av för stor karaktär?(dvs utanför din roll)  
10. Hur brukar dom för stora karaktärerna se ut? t.ex. Ber om saker, säger saker, ex. be att hämta ut pengar. 

eller liknande. 
11. Varierar förväntningarna som kunden har, beroende på vilken kund det är? 
 ålder, kön, klass, osv 

 fråga följdfråga - hur skiljer sig kvinnor/män åt 

 Stockholmare/inte stockholmare 

12. Har dessa förväntningar varierat mellan ställen du arbetat på? 
13. Hur upplever du att kunderna ser på dig? 
 I form av respekt, status, osynlighet? 

 Varierar denna “syn” beroende på kund? kön, ålder, klass, restaurangvana?  

14. Vilka saker brukar du försöka tänka på avseende ditt språk, ditt sätt att röra dig och ditt sätt att bemöta 

kunden när du serverar? 
 Finns det skillnader här i hur du är privat? 

 Finns det skillnader här beroende på vilken kund du serverar? 

 Känner du att du lyckas att vara en sån servitris/sommelier som du vill vara? 

 Känner du ibland att du inte lyckas? Exempel! 

Hanteringsstrategier (hantering av dissonans) och teamwork   
15. Händer det att du visar upp en annan känsla för kunden än den du faktiskt känner? (surface acting) 
16. När du upplever en situation där du uppvisar en annan känsla än vad du faktiskt känner, hur ser du på 

dig själv och det du gör då och vad känner du inför det? 
17. Tycker du att det är ett problem att du ibland måste uppvisa dig glad när du inte är det? 

18. Har du möjlighet att ta raster/pauser under dina arbetspass? Vart? Hur? Ensam?  
19. Känner du att du då kan släppa din fasad?  
20. Hur känner du då? 
21. Finns andra tillfällen under arbetspassets gång där du inte behöver upprätthålla/kan ta pauser från 

fasaden? 
22. Händer det att du tillsammans med dina kollegor hanterar och hjälps åt med svåra kunder? Hur ser det 

ut rent praktiskt?  
23. Hur handskas du rent personligt med att ta emot jobbiga kunder? Arg? Ledsen? Sårad? Kan du känna 

förståelse? Sympati? Likgiltighet?  
24. Om du har en dålig dag privat, hur hanterar du det på jobbet? Hur känns det? Hur känns det när du 

kommer hem? 
22. Jag antar att du i något avseende kontrollerar det du visar utåt? Kanske inte blir jättearg på en kund på 

samma sätt som du hade blivit på en kompis vid samma beteende?  

23. När du jobbar, vem eller vad är drivkraften bakom denna känslokontroll/hantering? Du själv? Din chef? 

Ditt yrke i sig? Kulturen på just din arbetsplats? Kunden?  

24. Vilka känslor brukar du uppleva efter ett arbetspass? När du har packat ihop dinasaker och är på väg 

hem? 

  


