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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för fenomenet emotionellt 

lönearbete och vad fenomenet innebär för butiksmedarbetare i en organisation som har 

kundinteraktion både face-to-face och via telefon och/eller e-post. Vi ville undersöka 

butiksmedarbetarnas gemensamma erfarenheter av att upprätthålla en fasad utåt mot 

kunderna. Även en jämförelse av resultatet mellan den fysiska butiken och web-shopen 

har gjorts. Den teoretiska utgångspunkten influerades av den tidigare forskningen som 

finns och grundas i Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv och Arlie Hochschilds 

teori om emotionellt lönearbete. Resultatet bygger på sex djupgående semistrukturerade 

intervjuer ur ett fenomenologiskt perspektiv. Resultatet visar inte på några större 

skillnader mellan personalen i den fysiska butiken och i web-shopen när det gäller 

upplevelsen av fenomenet emotionellt lönearbete. De få skillnader som finns är 

kopplade till deras olika roller. Båda grupperna använder sig av ”surface acting” vid 

upprätthållandet av butikens fasad utåt genom att försöka tillmötesgå kundernas 

förväntningar och lösa eventuella problem som har uppstått. De verkar dock inte 

påverkas negativt emotionellt av det. Resultatet får delvis stöd av den teoretiska 

utgångspunkten, med undantag av Hochschilds begrepp ”deep acting”. Resultatet kan 

även kopplas till vissa delar av den tidigare forskningen som presenteras i studien, 

vilket framkommer i den slutliga diskussionen. 

Nyckelord 

Dramaturgiska perspektivet, roller, emotionellt lönearbete, känslor, ”surface acting”, 

butiksmedarbetare, web-shop, kundtjänst. 
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Inledning  

I och med att fler och fler organisationer och företag börjar verka globalt ändras 

förutsättningarna för omgivningen. För företagen innebär detta att de hamnar i en mer 

konkurrenskraftig värld vilket i sin tur ställer högre krav på flexibilitet, tillgänglighet och 

service. Detta har gjort att allt fler positioner i samhället hanterar olika former av 

kundkontakter, allt från face-to-face och via telefon till sociala medier, så som internet. Det 

tillsammans med den tekniska utvecklingen har bidragit till att företag som finns i Sverige 

exempelvis kan placera sin kundtjänst i Indien för att kunna hålla kostnaderna nere. Den ökade 

globaliseringen har även bidragit till att många tillverkningsföretag i Sverige har flyttat sin 

produktion utomlands, vilket har gjort att tjänstesektorn i Sverige har vuxit. Idag är 

tjänstesektorn Sveriges största sektor och står för cirka 73 procent av sysselsättningen 

(Globaliseringen och de svenska tjänstenäringarna). Inom tjänstesektorn finns även de snabbast 

växande branscherna (Lewén, 2010).  

 

Vid ett interaktionstillfälle mellan en kund och ett tjänsteföretags medarbetare uppstår ett 

servicemöte. Som kund i ett servicemöte förväntar man sig att bli trevligt bemött och få den 

service man förväntar sig. Hochschild (1983) uttrycker detta på ett väldigt beskrivande sätt då 

hon förklarar vilka förväntningar kunderna har på flygvärdinnorna i sin studie: 

”Oh, they have to be friendly, that’s there job.” (Hochschild, 1983:190). 

Alla dessa servicemöten som verkar vara byggda på olika förväntningar kan då tänkas väcka 

upp känslor hos servicearbetarna som de dagligen tvingas hantera. Detta fick oss att fundera på 

hur människor hanterar de känslokonflikter som kan uppstå vid servicemöten mellan kund och 

servicearbetare. Om servicearbetarna tror att kunderna har dessa förväntningar som Hochschild 

(1983) pratar om kan vi tänka oss att det påverkar servicearbetarna negativt känslomässigt. Vi 

funderade även över om de eventuella känslokonflikterna i så fall påverkar servicearbetaren 

både i sitt arbete och i sitt privatliv. För att kunna förstå hur en servicearbetare påverkas 

känslomässigt i sitt arbete utifrån hur samhället ser ut idag tyckte vi det skulle vara intressant 

att undersöka fenomenet ur ett perspektiv som är baserat på teori om emotionellt arbete och 

symbolisk interaktionism. Eftersom utvecklingen idag går mot att fler organisationer erbjuder 

sin service via flera kanaler som både face-to-face, via telefon och e-post, ansåg vi att det vore 
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intressant med en studie som tittar på en organisation som erbjuder service via fler kanaler än 

bara det fysiska. Det finns tidigare studier om emotionellt arbete som handlar om den fysiska 

kontakten mellan kunder och servicearbetare (Abiala, 2000; Abiala & Ahrne, 1995; Ashforth & 

Humphrey, 1993; Bitner, Booms & Mohr, 1994; Mohr & Bitner, 1991; Norman, 2005; 

Peterson, 2003). Däremot har vi inte funnit någon forskning om emotionellt lönearbete för de 

som arbetar med service via telefon och e-post, alltså de som inte har någon fysisk kontakt med 

kunderna. De flesta studier gjorda på så kallade ”callcenters” är mer fokuserad på den generella 

arbetsmiljön och inte på det emotionella i arbetet till exempel Norman (2005). Med den här 

bakgrunden om både globaliseringen och teknikens utveckling samt hur servicearbetare 

påverkas känslomässigt i sitt arbete, anser vi att det behövs en studie om emotionellt lönearbete 

i en mer modern organisation.   

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att uppnå en ökad förståelse över hur butikspersonalen i den fysiska 

butiken och i web-shopen hanterar kontakten med kunder. Deras servicearbete och kontakt med 

kunder skulle kunna ses som ett emotionellt arbete. Vi vill se om butikspersonalen upprätthåller 

butikens ansikte utåt mot kunderna och i så fall hur. Vi vill även studera huruvida personalen 

håller inne sina egna känslor, som till exempel frustration och irritation. Eftersom utvecklingen 

idag går mot att fler organisationer tillhandahåller service via fler kanaler än bara den fysiska, 

vill vi jämföra och se om det finns någon skillnad mellan hur personalen i web-shopen och i 

den fysiska butiken hanterar och upplever sitt emotionella arbete och i sådana fall vad som är 

skillnaden. De två övergripande frågeställningarna för denna studie är: 

• Hur upprätthåller personalen i den fysiska butiken och web-shopen möbelbutikens 

ansikte utåt och på vilket sätt påverkas de emotionellt av det? 

• Hur hanterar personalen i den fysiska butiken och web-shopen de känslokonflikter som 

kan uppstå inombords under interaktion med kunder? 

Disposition 

Inledningsvis i denna uppsats kommer en beskrivning av den tidigare forskningen och teorin 

samt vilka teoretiska begrepp vi har utgått från. Därefter följer ett metodavsnitt där vi beskriver 

hur vi har gått tillväga och hur studien har genomförts. Vi berättar och motiverar även vilka 
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urval vi gjorde samt diskuterar förförståelse. Även de etiska aspekterna tas upp. Därefter 

kommer ett avsnitt där vi presenterar vårt resultat samt en analys baserad på den redovisade 

teorin. Avslutningsvis förs en diskussion samt en kritisk reflektion.  

Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att presentera centrala delar av resultatet från tidigare forskning. Vi 

börjar med att kort beskriva vilka tidigare studier vi har utgått från, för att sedan gå över till den 

första kundkontakten som bland annat Abiala (2000) menar är väldigt viktig i ett servicemöte. 

Efter detta fördjupar vi oss i hur interaktion och förhållningsregler hanteras på arbetsplatsen då 

den tidigare forskningen (Abiala & Ahrne, 1995; Ashforth & Humphrey, 1993; Bitner m.fl, 

1994; Korczynski, 2009; Mohr & Bitner, 1991; Norman, 2005) tyder på att detta kan påverka 

servicemötet. Vi kommer även att beskriva ”display rules” (Ashforth & Humphrey, 1993) som 

skulle kunna ses som en form av förhållningsregler. Då servicemöten kan innebära interaktion 

med besvärliga kunder har vi även valt att ha ett avsnitt gällande detta. Avslutningsvis kommer 

ett avsnitt om känslor och alienation för att visa hur den tidigare forskningen (Abiala, 2000; 

Abiala & Ahrne, 1995; Ashforth & Humphrey, 1993; Bitner m.fl, 1994; Korczynski, 2009; 

Norman, 2005) beskriver hur människor påverkas av emotionellt arbete.    

Tidigare studier 

Korczynski (2009) menar att forskning om service i förhållande till alienation och emotionellt 

arbete har blivit förbisett av sociologiska forskare och att det därför finns en lucka att fylla. Han 

menar att det är av största vikt att förstå servicearbetarens subjektiva upplevelse av 

kundrelationer och alienation. Den tidigare forskning som finns är mer inriktad på emotionellt 

arbete i förhållande till service (Abiala, 2000; Abiala & Ahrne, 1995; Ashforth & Humphrey, 

1993; Bitner, Booms & Mohr, 1994; Mohr & Bitner, 1991; Peterson, 2003). Både Abiala 

(2000) och Ashforth & Humphrey (1993) utgår från Hochschilds teori om emotionellt arbete i 

sina studier. Abiala (2000) undersöker relationen mellan serviceanställda, kunder och företag 

för att titta på samspelet i servicemötet samt hur man identifierar sig med sin yrkesroll och 

separerar den från den privata rollen. Ashforth & Humphrey (1993) tittar också på hur man 

identifierar sig med sin yrkesroll men lägger in ytterligare dimensioner i Hochschilds tankar om 
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emotionellt arbete så som ”display rules” och att servicearbetarens känslor som han/hon visar 

utåt kan vara genuina. Liksom Abiala (2000) ser även Bitner m.fl. (1994) och Mohr & Bitner 

(1991) på relationer men de är mer inriktade på relationen mellan servicearbetare och kund. 

Abiala & Ahrne (1995) utgår även de från Hochschilds teori men grundar även sina tankar på 

Goffmans interaktionsteori och dramaturgiska perspektiv när de analyserar servicearbetarens 

känslor i den privata sektorn. Peterson (2003) har i sin avhandling gjort en studie på 

flygvärdinnor och deras emotionella arbete liknande den som Hochschild (1983) gjorde 20 år 

tidigare. Norman (2005) tittar på servicearbete i ”callcenters” där interaktionen mellan kund 

och servicearbetare inte sker face-to-face utan med telefonen som verktyg. Det finns mycket 

forskning på arbetsförhållanden för servicearbetare i ”callcenters” men nästan ingen forskning 

på kundtjänstmedarbetare och deras emotionella arbete.  

Första kundkontakten 

Abiala (2000) skriver att den första kontakten med kunden är viktig för båda parter: 

”Den här första stunden av servicemötet präglar kundens upplevelse av tjänsten i sin 

helhet. För servicearbetaren gäller dels att uppmärksamma och ta hand om den 

nyanlända kunden, och dels att omedelbart bedöma vad kunden kan ha för önskemål 

och vad som kan säljas.” (Abiala, 2000:113).  

För att göra den första kontakten med kunden så smidig som möjligt menar Abiala & Ahrne 

(1995) att servicearbetaren i förväg övar in inledningsfraser och gester. På så sätt kan 

servicearbetaren bli den styrande och ledande i interaktionen. Det första intrycket är också 

viktigt för att få kunden positivt inställd till det eventuella köpet. Abiala (2000) skriver att 

servicearbetare kategoriserar sina kunder för att kunna göra en uppskattning om vilken grad av 

service som kan tänkas motsvara kundens förväntningar. Exempel på dessa kategorier kan vara 

kön, ålder samt kundens velighet i sitt köp. Att kategorisera kunder kan, enligt Abiala & Ahrne 

(1995), vara riskfyllt då kunderna vill bli personligt och seriöst bemötta samt att de inte vill bli 

generaliserade som en viss typ av kund.  

Interaktion och förhållningsregler 

Enligt Bitner m.fl. (1994) anser servicearbetare att människor som jobbar med service ska 

besitta vissa egenskaper för att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt, som till exempel 

att vara ”serviceminded”. De menar också att de som väljer att jobba inom serviceyrken 
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generellt har en genuin vilja att kunna hjälpa kunderna på bästa sätt och att i största möjliga 

mån få nöjda kunder. Bitner m.fl. (1994) menar att servicearbetare ändrar sitt beteende i 

interaktionen med kunden beroende på kundens reaktion och agerande för att kunna ge bästa 

möjliga service. Det är dock inte alla servicearbetare som har den möjligheten då det är 

arbetsgivaren som bestämmer vilken grad av handlingsfrihet som gäller på arbetsplatsen 

(Abiala & Ahrne, 1995; Norman, 2005). På ”callcenters” uppfattar servicearbetarna att de får 

låg stöttning av arbetsgivaren när det kommer till handlingsfrihet och de uppfattar även sin 

möjlighet till att påverka som begränsad (Norman, 2005). Enligt Bitner m.fl. (1994) tenderar 

servicearbetaren att skylla på dessa förhållningsregler då de inte lyckas uppfylla en kunds 

förväntningar på service. På samma sätt tenderar både kund och servicearbetare att skylla på 

varandra eller yttre faktorer vid konflikt. Antingen skyller den anställde på kunden eller 

systemet medan kunden skyller på den anställde eller systemet. Vad som sker i interaktionen 

mellan kunden och servicearbetaren uppfattas alltså subjektivt från vardera håll (ibid). 

Interaktionen mellan servicearbetare och kund bygger mycket på normer och rutiner. Ashforth 

& Humphrey (1993) skriver att dessa normer tenderar att vara starkare i ”face-to-face” 

interaktioner än i exempelvis interaktion via telefon eller e-post. Mohr & Bitner (1991) menar 

att det är viktigt att servicearbetaren och kunden spelar sina givna roller i interaktionen för att 

få ett fungerande samspel.  

 

Bitner m.fl. (1994) och Mohr & Bitner (1991) menar att ju mer erfaren både servicearbetaren 

och kunden är när det gäller service desto bättre går mötet dem emellan, då deras förväntningar 

på varandra i större grad överensstämmer. Det handlar alltså om ömsesidig förståelse för att nå 

högsta möjliga tillfredställelse hos kunden. Även Ashforth & Humphrey (1993) skriver att 

genom att följa de givna normerna kommer mötet att flyta på bättre och man undviker störande 

moment. De menar alltså exempelvis att det underlättar för servicearbetaren att skratta åt en 

kunds skämt fast denne kanske inte alls finner skämtet roande, detta för att slippa diskussion 

om skämtet och istället kunna fokusera på kundens eventuella köp. Att följa dessa normer 

underlättar således arbetet för servicearbetaren. Å andra sidan menar Bitner m.fl. (1994) och 

Mohr & Bitner, (1991) att om servicearbetaren har möjlighet att kringgå vissa 

förhållningsregler kommer det att generera nöjdare kunder, då de på så sätt lättare kan 

tillmötesgå kundens behov. Detta kan kopplas ihop med det Abiala & Ahrne (1995) skriver om 

att kunder vill känna sig speciella och inte som en i mängden. Det finns också yttre faktorer 

som påverkar kundernas nöjdhet som till exempel företagets vilja och ambition att vara 

kundorienterad (Mohr & Bitner, 1991). Är företaget inte det leder det till färre antal nöjda 
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kunder. Enligt Korczynski (2009) och Mohr & Bitner (1991) kan det även ligga i 

arbetsgivarens intresse att möjliggöra för servicearbetarna att kringgå de gällande 

förhållningsreglerna för att kunna ge ”det lilla extra” i vissa situationer och för att på så vis 

kunna konkurrera i högre grad med liknande företag. Kundernas förväntningar kan variera 

beroende på vilken typ av service som företaget erbjuder (Ashforth & Humphrey, 1993). 

Exempelvis förväntar sig inte kunder lika hög grad av service på en snabbmatsrestaurang som 

på en finare restaurang. Både Abiala & Ahrne (1995) och Korczynski (2009) menar att kundens 

förväntningar på service även skiljer sig åt beroende på om företaget är privat eller offentligt 

samt hur vinstintresset ser ut.  

 

Ashforth & Humphrey (1993) använder sig av begreppet ”display rules” för att beskriva hur 

och vilka känslor som man ska visa upp under ett kundmöte. ”Display rules” är något som 

arbetsgivaren bestämmer och är mer detaljerade än de generella normerna för hur ett möte ska 

gå till. Exempelvis ska man enligt de generella normerna vara glad när man hälsar på någon 

men ”display rules” kan innebära att man även tar i hand och/eller nickar igenkännande vid 

hälsningen. Det handlar alltså om ett slags beteende som ska efterlevas under det här mötet. De 

menar att om man följer dessa ”display rules” kommer det att underlätta ens arbete. Enligt 

Korczynski (2009) är det dessa förhållningsregler (eller ”display rules”, se ovan) som säger att 

kunden alltid har rätt och är i maktposition. Arbetsgivaren bestämmer på så sätt både 

känsloregler och förhållningssätt som servicearbetaren ska ha gentemot kunden (Peterson, 

2003).  

Besvärliga kunder 

Att kunden inte alltid har rätt är något som visas i resultatet av studien som Bitner m.fl. (1994) 

utförde. De menar att roten till problemet med besvärliga kunder faktiskt kan ligga hos kunden 

som många gånger går utanför normerna och reglerna för hur en kund ska bete sig. Kunden är 

alltså ofta själv orsaken till sin egen missnöjdhet men inser inte det själv då de tenderar att ha 

svårt att se problemet från servicearbetarens perspektiv (Mohr & Bitner, 1991). Ju lättare de har 

att se situationen från den andres synvinkel desto större ömsesidig förståelse får de för varandra 

och desto bättre kommer de båda att uppleva servicemötet. Abiala (2000) beskriver även vad en 

besvärlig kund är och innebär för servicearbetaren. En besvärlig kund, enligt henne, kan vara 

de som stjäl, är arroganta, klagar eller kräver ständig uppmärksamhet. Abiala & Ahrne (1995) 

menar att besvärliga kunder även är jobbiga att hantera emotionellt, särskilt för nya inom 
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serviceyrket som ännu inte hunnit lära sig hur man hanterar sina känslor i dessa situationer. 

Likaså skriver Bitner m.fl. (1994) att de servicearbetare som har längre erfarenhet av yrket har 

lärt sig att kunden inte alltid har rätt, att kunden inte alltid beter sig korrekt samt hur man ska 

hantera dessa kunder.  

Känslor och alienation 

Abiala (2000) skriver om vikten av att känslor som uppstår hemma inte får tas med till arbetet 

och påverka rollen på arbetet. Hon menar att gränsen mellan privatlivet och arbetsrollen är svår 

att tydliggöra på ett känslomässigt plan. Detta kan även innebära att starka känslor som väcks 

på arbetet följer med hem, till privatlivet (Abiala, 2000; Abiala & Ahrne, 1995). Det är viktigt 

att ta hjälp av arbetskollegorna för att hantera sina känslor på arbetet och detta måste då ske 

”bakom scenen”, exempelvis i fikarummet (Abiala & Ahrne, 1995). Abiala (2000) menar att 

arbetskläder kan fungera som en skiljevägg och kan vara ett hjälpmedel för servicearbetaren att 

få en känslomässig gräns mellan arbetslivet och privatlivet. Det finns både positiva och 

negativa konsekvenser av att arbeta med service (Abiala, 2000). Det positiva kan exempelvis 

vara att servicearbetare får större förståelse för olika slags människor samt att deras egna krav 

på god service har ökat. Det negativa, enligt Abiala (2000) och Abiala & Ahrne (1995), kan 

vara att man som servicearbetare blir socialt överansträngd, vilket leder till att man inte vill 

umgås med människor på fritiden i samma utsträckning som man skulle ha gjort annars, man 

drar sig undan. Abiala (2000) menar att alla anställda hanterar balansen mellan yrkesroll och 

privatliv på olika sätt. Ashforth & Humphrey (1993) skriver att det finns både positiva och 

negativa aspekter av att identifiera sig med ett emotionellt arbete. Det positiva är att man kan 

känna glädje för sitt arbete och på så sätt öka sitt välbefinnande. Det negativa med att 

identifiera sig med arbetet är att det kan medföra olika emotionella risker som till exempel att 

ens välbefinnande beror på huruvida det går bra på jobbet eller inte.   

 

De som arbetar inom service och har ett emotionellt lönearbete där de behöver visa upp känslor 

de inte känner har större risk att få låg självkänsla, bli deprimerade samt att bli alienerade 

(Ashforth & Humphrey, 1993). När man försöker framkalla känslor man inte känner kan det 

också leda till alienation från sig själv då man förlorar greppet om sitt verkliga jag. Det kan 

också påverka ens förmåga att känna och känna igen äkta känslor. Även att behöva hålla 

tillbaka känslor på arbetet som man egentligen känner kan leda till stress. Korczynski (2009) 

skriver att det främst är tre olika skäl till att alienation uppstår hos servicearbetaren. Det första 
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är att arbetet är enformigt, det andra är att kunden är den dominerande parten och det tredje är 

när servicearbetare och kund har väldigt korta interaktioner. Bitner m.fl. (1994) nämner också 

att det i huvudsak är korta möten som sker mellan kunder och servicearbetare. Vidare menar 

Korczynski (2009) att de som jobbar med service fast inte ”face-to-face”, som till exempel via 

telefon och/eller e-post, tenderar att i högre utsträckning uppleva alienation då det oftast 

handlar om väldigt korta möten. Detta problem är vanligt förekommande hos ”callcenters” som 

endast har interaktion med kunder på detta sätt. De som arbetar i ”callcenters” känner ofta att 

de har små påverkningsmöjligheter på arbetssituationen och samtidigt känner de även stora 

emotionella krav under hela arbetsdagen (Norman, 2005). För att motverka alienation menar 

Korczynski (2009) att det måste finnas en genuin vilja hos servicearbetaren att hjälpa kunden, 

att servicearbetaren och kunden ska vara lika dominerande samt att interaktionen blir mer 

långvarig och helst vid flera tillfällen. Det här kan man koppla till det Abiala & Ahrne (1995) 

säger om att serviceföretag vill skapa långvariga relationer med kunderna för att på så sätt både 

gynna företaget och servicearbetarna.  

Sammanfattning 

Den mesta forskningen inom det här området utgår från Hochschild (1983) och/eller Goffmans 

(1998) teorier. Forskningen visar att den första kontakten som servicearbetaren har med kunden 

är väldigt viktig för att servicemötet ska fortlöpa smidigt. Interaktionen med kunden bygger på 

normer och rutiner, handlingsfrihet samt förhållningsregler. Dessa är till för att skapa ömsesidig 

förståelse mellan de två aktörerna för ett fortsatt bra servicemöte. Ibland verkar det som att 

servicearbetarna måste kringgå de föreskrivna förhållningsreglerna i organisationen för att möta 

kundens förväntningar. Den tidigare forskningen tyder även på att dåliga servicemöten till stor 

del kan bero på kundens bristande beteende. Att ha ett emotionellt lönearbete gör ibland att den 

känslomässiga gränsen är svår att dra mellan yrkesliv och privatliv. Arbetet kan även leda till 

alienation hos servicearbetaren och det som påverkar alienationens uppkomst är till exempel 

längden och frekvensen på servicemötena. 

 

Utifrån den tidigare forskningen har vi valt att basera vår studie på Erving Goffmans (1998) 

teori om interaktion och hans dramaturgiska perspektiv samt Arlie Hochschilds (1983) studie 

om emotionellt arbete, då deras teorier inte bara ligger till grund för den tidigare forskningen, 

utan även passar bra in på vår studies syfte. Då det inte finns så mycket forskning på 

emotionellt lönearbete för de som inte har fysisk kontakt i servicemötet, som till exempel 
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”callcenters”, tyckte vi att det skulle vara intressant att jämföra och se hur deras upplevelser av 

servicemötet skiljer sig från de som jobbar i exempelvis en fysisk butik. Hanterar de kunder på 

olika sätt? Upplever de olika typer av emotionellt arbete? Därför har vi i vår studie jämfört en 

fysisk butik med en web-shop inom samma organisation för att se om det är någon skillnad och 

vad den skillnaden i sådana fall är. Vår studie bidrar med en djupare förståelse för hur 

servicearbetare inom en och samma organisation upplever servicemöten och det emotionella 

lönearbetet utifrån om de har en fysisk kontakt med kunder eller inte. Vår studie bidrar även 

med ett nytt perspektiv på Goffmans (1998) dramaturgiska perspektiv då vi även studerar 

interaktion som inte är fysisk.  

Teori 

För att kunna besvara våra frågeställningar kommer vi att utgå från Goffmans (1998) 

dramaturgiska perspektiv och Hochschilds (1983) teori om emotionellt lönearbete. Vi börjar 

med att kort förklara symbolisk interaktionism och varför vi har valt att utgå från just Goffman. 

Därefter följer ett avsnitt om det dramaturgiska perspektivet där vi först tar upp begreppen 

framträdanden, roller och fasad som kan hjälpa oss att se huruvida butiksmedarbetarna kliver in 

i olika roller och med hjälp av ett framträdande upprätthåller butikens fasad utåt. Efter detta 

beskriver vi begreppet team som kan hjälpa oss att se huruvida butikspersonalen samarbetar för 

att upprätthålla butikens ansikte utåt. Även begreppet region tas upp då det är relevant vad 

butikspersonalen gör på och bakom scenen i förhållande till att upprätthålla fasaden. Vi avslutar 

avsnittet om Goffman med en kritisk syn på hans teori. Därefter fortsätter vi med en 

beskrivning av Hochschilds (1983) teori om emotionellt arbete. Vi har valt att fördjupa oss i 

begreppen ”surface- och deep acting” då vi tror att det är något som butikspersonalen använder 

sig av i sin kontakt med kunder och vi tror att begreppen kommer hjälpa oss att se huruvida 

personalen upplever och i så fall hanterar känslokonflikter som kan uppstå i servicemötet. För 

att kunna se hur butikspersonalen påverkas av sitt emotionella arbete har vi även valt att 

fördjupa oss i hur Hochschild (1983) beskriver detta. Vi kommer även avsluta avsnittet om 

Hochschild med en kritisk syn på hennes teori.  
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Symbolisk interaktionism   

Mead (1972) studerar hur människor utvecklas i social interaktion samt hur de konstruerar 

mening. Han utvecklade teorin om ”I and me” som bygger på hur människor skapar sig själva i 

olika sociala sammanhang. Blumer (1986) har sedan vidareutvecklat Meads (1972) teori och 

grundat begreppet symbolisk interaktionism. Grunden i symbolisk interaktionism är att 

interaktioner mellan människor bygger på symboler som gester, minspel och ord. Blumer 

(1986) menar att en individ skapar mening genom interaktion med andra människor med sin 

egen livsvärld som utgångspunkt. Utifrån symbolisk interaktionism har Goffman (1998) sedan 

utvecklat det dramaturgiska perspektivet. Hans perspektiv, till skillnad från Mead (1972) och 

Blumer (1986), beskriver på ett väldigt tydligt och konkret sätt hur och varför individer agerar 

och beter sig på ett visst sätt i interaktion med andra människor. Vi ansåg därför att hans teori 

var bäst lämpad för denna studies syfte och frågeställning.  

Erving Goffman 

Vi valde att använda oss av Goffmans (1998) teori då den kan belysa interaktionen och 

samspelet i butiken och på så sätt ge oss en ökad förståelse för hur butikspersonalen 

upprätthåller sin roll och butikens ansikte utåt i interaktion med kunderna.  

Goffman definierar interaktion: 

”…som individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att 

fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro” (Goffman, 

1998:23). 

Det dramaturgiska perspektivet grundar sig i den symboliska interaktionismen och begreppen 

som Goffman (1998) använder sig av för att beskriva sin teori kommer från teatervärlden. De 

centrala begreppen är identitet, roller och masker, bakre och främre regionen, fasad samt 

publik. 

Framträdanden, roller och fasad 

Goffman (1998) framhåller att vi dagligen utför en form av framträdande där vi iklär oss en roll 

och tar på oss en mask. I interaktionen med andra människor förväntar vi oss att personen vi 

möter besitter de egenskaper som tillhör rollen som den spelar, på samma sätt som den andre 

förväntar sig att jag har de egenskaper som min roll visar. Ett tydligt exempel är när vi kliver in 

i en butik, då förväntar vi oss att personen klädd i butikens uniform ska bete sig på ett visst sätt 
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och inneha kunskap om deras produkter. Vi förväntar oss alltså att butikspersonalen ska spela 

en viss roll. Dessa roller bestäms vid den första kontakten och därför är det viktigt att redan 

från början visa vad man förväntar sig av den andre i interaktionen samt vilken roll man själv 

innehar (Goffman, 1998). För de som arbetar inom serviceyrket är det en viktig förmåga att 

kunna behålla initiativet i servicerelationen för att på så sätt vara den dominerande parten. Det 

är inte bara i vårt arbete vi tar på oss roller utan detta gör vi dagligen i vårt privatliv. Vår roll är 

det vi strävar att leva upp till och den uppfattning vi har bildat om oss själva (ibid). För att 

kunna styrka vår roll och mask upprätthåller vi en fasad utåt för att på så sätt definiera 

situationen för de personer som observerar framträdandet. Goffman (1998) menar att fasaden 

kan liknas med:  

”…den del av individens framträdande som regelbundet fungerar på ett allmänt och 

fastställt sätt”(1998:28).  

Goffman (1998) skriver vidare att man visar vilka egenskaper man vill representera genom sin 

personliga fasad som kläder, utseende, talmönster, röstläge, gester och liknande. Framträdandet 

kan sägas ske på en scen där roller spelas som i en föreställning där aktörer visar upp sig och 

försöker övertyga omgivningen om sin roll. För att upprätthålla fasaden menar Goffman (1998) 

att aktörer och publik i interaktion med varandra hjälper till att rädda varandras ansikten. Det 

kan beskrivas som att upprätthålla masken eller att inte tappa masken, genom att inte avslöja 

varandras misstag. När det handlar om en given social fasad, som till exempel den fasad som 

upprätthålls av ett butiksbiträde, blir den vanligtvis institutionaliserad och blir på så sätt en 

kollektiv representation för alla butiksbiträden. Då en person tar på sig exempelvis 

butiksbiträdets fasad så har denne redan givna normer och förväntningar att leva upp till. 

Önskade handlingar som inte är förenliga med de givna normerna utförs istället i hemlighet 

(Goffman, 1998). Exempelvis när ett butiksbiträde blir irriterad på en kund kan han/hon inte 

visa det för kunden utan får agera ut frustrationen i hemlighet, bakom scenen.  

Team 

När Goffman (1998) talar om team i förhållande till det dramaturgiska perspektivet menar han: 

”…en samling individer som samarbetar i framställningen av en rutin” (Goffman, 

1998:75). 

Det är samarbetet i teamet som skapar butikens fasad. Teammedlemmarna har ett ömsesidigt 

beroende av varandra för att upprätthålla den givna fasaden inför publiken på ett 

tillfredställande sätt, de måste lita på att de övriga teammedlemmarna uppträder enligt de 

gällande normerna (Goffman, 1998). När någon medlem av teamet gör ett misstag inför 
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publiken är det viktigt att de övriga medlemmarna inte tillrättavisar personen i fråga på plats, 

utan gör det vid ett senare tillfälle då publiken inte är närvarande. Skulle tillrättavisandet ske 

framför publiken skulle den pågående interaktionen störas (Goffman, 1998). Man skulle kunna 

säga att de övriga medlemmarna räddar ansiktet på den som begått misstaget. Samarbetet är 

viktigt för att skydda verklighetsintrycket och samarbetet mellan teammedlemmarna är viktigt 

för att upprätthålla ordning och kontroll av framträdandet på scenen samt ge en känsla av 

säkerhet (Goffman, 1998).  

Regioner 

Interaktion kan utspela sig både i den ”främre regionen” och i den ”bakre regionen”, enligt 

Goffman (1998). Han menar att den främre regionen är själva platsen där framträdandet sker 

och att det är där aktören använder sig av sin fasad. Det är här som publiken har tillträde och 

det är därför viktigt att man har kontroll över den främre regionen så att man inte hamnar 

utanför normerna för sin roll. Till exempel kan den främre regionen vara den del av butiken dit 

kunderna har tillträde till. Den bakre regionen definierar Goffman (1998) som en plats där man 

kan agera ut det som inte är tillåtet enligt normerna i den främre regionen. Denna plats finns 

oftast i anknytning till den främre regionen men skillnaden är att publiken inte har tillträde till 

den bakre regionen. Här kan aktörerna slappna av och för stunden lägga sin roll åt sidan samt 

samla kraft och energi. I den bakre regionen kan teamet prata om dagens händelser utan 

närvaro av publik (ibid). Exempelvis kan ett fikarum fungera som en bakre region för 

butiksanställda, där de har en chans att prata av sig med sina medarbetare och beklaga sig över 

jobbiga kunder. Här finns även tillfälle för teammedlemmarna att få råd och att bli motiverade 

av övriga medlemmar så att de kan agera bättre i den främre regionen.  

Kritik 

Goffman (1998) klargör på ett tydligt och bra sätt varför och hur människor beter sig i 

interaktion med varandra och vilka normer och regler man tenderar att följa. Hans teori 

fokuserar dock väldigt mycket på face-to-face interaktion och berör inte hur interaktion går till 

via till exempel telefon, då man saknar den fysiska kontakten. Trots detta har vi ändå valt att 

använda hans teori i web-shopen, då vi tror att en stor del av Goffmans (1998) teori fortfarande 

går att tillämpa. Dock saknar vi perspektivet hur vi påverkas känslomässigt av att agera och 

spela en eller flera roller. Därför vill vi även inkludera Arlie Hochschilds (1983) teori om 

emotionellt lönearbete. 
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Arlie Hochschild 

Vi valde att komplettera Goffmans (1998) dramaturgiska perspektiv med Arlie Hochschilds 

(1983) studie som beskriver hur servicearbetare kan påverkas emotionellt av sitt arbete. Hennes 

studie tillför en djupare förståelse för hur butikspersonalen hanterar de eventuella 

känslokonflikter som kan uppstå i ett servicemöte samt hur de påverkas av detta. Arlie 

Hochschild (1983) har i sina studier utgått från Goffmans interaktionsteori och har 

vidareutvecklat detta till att handla om emotionellt arbete. Hon har studerat flygvärdinnor och 

hur de arbetar med känslor i sin arbetsroll under början av 80-talet. Enligt Hochschild (1983) är 

det tre faktorer som avgör huruvida ett arbete klassificeras som ett emotionellt lönearbete. För 

det första ska arbetet innebära en personlig kontakt i någon form, till exempel mellan 

butiksbiträde och kund. Det andra kriteriet är att arbetet innebär att man försöker påverka 

kundens känslor, exempelvis att få kunden positivt inställd till att vilja ha en viss vara. Sista 

kriteriet är att någon (ofta arbetsgivaren) övervakar och i viss mån bestämmer vad som ska 

kännas, eller åtminstone vilka känslor som ska uppvisas utåt mot kunden. Hochschild (1983) 

utgår från att man arbetar mycket med känsloregler inom det emotionella arbetet. Hon 

definierar känsloregler: 

”Feeling rules are what guide emotion work by establishing the sense of entitlement 

or obligation that governs emotional exchanges.” (Hochschild, 1983:56).  

I privatlivet och när det inte finns några specifika känsloregler att utgå från är det de sociala 

normerna som styr (ibid.). 

Surface acting 

”Surface acting” är ett annat begrepp som Hochschild (1983) använder sig av, vilket innebär att 

man visar upp en känsla som man egentligen inte känner, man simulerar alltså känslan. Detta 

kan uttryckas genom gester, ansiktsuttryck samt genom röstläget. På detta sätt låtsas till 

exempel säljaren i en butik att han/hon är exalterad över ett otroligt erbjudande som denne kan 

erbjuda kunden. Hochschild (1983) gör en liknelse med en skådespelare/aktör som står på en 

scen och ska få publiken att tro att han känner den känslan han visar upp. Hochschild (1983) 

menar att: 

”In surface acting we deceive others about what we really feel, but we do not 

deceive ourselves. Diplomats and actors do this best, and very small children do it 

worst (it is part of their charm).” (Hochschild, 1983:33).  
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”Surface acting” innebär alltså inte att man inte har några känslor utan att ens egna känslor får 

stå tillbaka för de känslor man visar utåt. I exempelvis en butik är det arbetsgivaren som 

bestämmer vilka känslor som personalen ska visa utåt mot kunderna. Det kan till exempel vara 

att butiksbiträdet ska le och vara vänlig mot kunderna även fast biträdet kanske känner sorg för 

någonting som händer i privatlivet. Känslorna de visar och känner kan alltså vara 

motsägelsefulla.  

Deep acting 

I vissa situationer kan man uppleva att känslan som visas upp inte känns äkta som till exempel 

när ett butiksbiträde ler kan man få känslan av att leendet är ”påklistrat”. För att en känsla ska 

kännas äkta och att kunden verkligen ska tro på det underlättar det för biträdet om känslan är 

äkta. Hochschild (1983) kallar detta ”deep acting” och med det menar hon att man verkligen 

försöker känna den känslan man visar upp. Medan man i ”surface acting” endast skapar och 

visar upp en känsla men känner något annat, så skapar man en inre känsla i ”deep acting” som 

man samtidigt visar upp (Hochschild, 1983).  

”…by pretending deeply she alters herself.” (Hochschild, 1983:33). 

Hochschild (1983) menar att det finns två sätt att skapa denna inre känsla. Det första är att man 

aktivt försöker framkalla en känsla genom att exempelvis intala sig själv att man verkligen ska 

vara glad på ett bröllop fast man kanske har svårt för att känna glädje. För att få en känsla av 

glädje kan personen intala sig att han/hon är glad och framkallar på så sätt glädjekänslan. Det 

andra sättet som Hochschild (1983) talar om är att använda sig av sin fantasi och sinnesbilder 

för att skapa en inre känsla. Man tänker alltså exempelvis på roliga situationer eller minnen för 

att skapa och känna glädje. Som i exemplet ovan så kan man tänka på sitt eget bröllop eller 

något annat roligt och trevligt minne för att känna glädje över det bröllop man är på.   

Påverkan på person och privatliv 

Hochschild (1983) menar att emotionellt arbete kan vara väldigt påfrestande för individen i 

fråga. Det är viktigt att vi förstår den emotionella påverkan som finns i vissa yrken för att 

kunna motarbeta denna. Hon skriver vidare att det är viktigt att man håller en viss distans till 

arbetet för att inte riskera att bli stressad och utbränd. Hochschild (1983) beskriver tre olika sätt 

som visar hur en person kan förhålla sig till arbetet och hur arbetet påverkar denne. Det första 

är att servicearbetaren identifierar sig för mycket med jobbet och har svårt att separera sin 

yrkesroll från sin privata roll. Dessa personer tenderar att ta all kritik från kunder personligt 

vilket ökar risken för att bli utbränd. Det andra förhållningssättet är att servicearbetaren kan 
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distansera sig från sin serviceroll och på så sätt minska risken för utbrändhet. Dessa personer 

kan dock fortfarande känna sig som en skådespelare och ha dåligt samvete för att allt bara är ett 

skådespel och inte känns äkta. Tredje sättet att förhålla sig till arbetet är att helt distansera sig 

från själva skådespelet som ses som positivt och nödvändigt för att klara av jobbet. Dessa 

personer känner inget dåligt samvete då de vet att allt är ett skådespel och att arbetet innebär ett 

rollspel, dock kan de bli cyniska och mentalt frånvarande. I alla dessa tre förhållningssätt är det 

huvudsakliga problemet: 

”…have to adjust one’s self to the role in a way that allows some flow of self into the 

role but minimizes the stress the role puts on the self.” (Hochschild, 1983:188).  

Hochschild (1983) menar att det även finns en skillnad i senioritet när det gäller att distansera 

sig till det emotionella arbetet. De med större erfarenhet har lärt sig att separera yrkesroll med 

den privata rollen och på så sätt skapat ett mer hälsosamt förhållningssätt. Detta innebär att de 

blir mindre påverkade av stress och därav minskar de även risken för att bli utbrända. 

Kritik   

Hochschild (1983) beskriver att det endast finns två olika sätt att visa känslor på (surface- och 

deep acting) men Ashforth & Humphrey (1993) menar att det även finns ett tredje sätt. De 

menar att servicearbetaren faktiskt kan känna de känslor han/hon visar upp utan att behöva 

arbeta fram dem som Hochschild (1983) menar. Exempelvis kan en sjuksköterska känna empati 

för ett sjukt barn utan att för den skull ”låtsas”. 

 

Hochschilds (1983) studie är gjord för nästan 30 år sedan och speglar för den tiden ett 

kvinnodominerat yrke. Man skulle kunna tänka sig att tidsaspekten skulle kunna vara ett 

problem då samhället såg annorlunda ut för 30 år sedan. Peterson (2003) gjorde en liknande 

studie som Hochschild (1983) hade gjort fast 20 år senare. Peterson drar i princip samma 

slutsatser som Hochschild (1983) vilket gör att vi ändå anser att Hochschilds (1983) studie 

fortfarande är aktuell idag. Att vi ändå valde att utgå från Hochschild (1983) och inte Peterson 

(2003) beror på att Hochschilds (1983) studie är teorigenererande medan Petersons (2003) 

studie är helt baserad på Hochschilds (1983) teori.   

Sammanfattningsvis 

Utifrån Goffmans (1998) och Hochschilds (1983) teorier kommer vi att försöka svara på våra 

frågeställningar och undersöka huruvida butikspersonalen tar på sig en roll i sitt arbete och i så 
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fall huruvida de använder sig av ”surface- och deep acting” under sitt framträdande i butiken. 

Vidare funderar vi över om butiksmedarbetarna samarbetar för att upprätthålla butikens fasad 

utåt och om de beter sig olika när de är framför och bakom scenen. En annan fråga som väcks 

är om butikspersonalen identifierar sig med sitt emotionella arbete och vilken roll deras 

senioritet spelar i deras hantering av olika känslor som kan uppstå under servicemöten med 

kunder. För att kunna göra en jämförelse mellan personalen i den fysiska butiken och i web-

shopen har vi använt oss av samma teoretiska bakgrund för att se eventuella skillnader och 

likheter mellan de två olika grupperna.  

Metod och data 

Vi valde att göra en kvalitativ studie då vi ansåg att detta angreppssätt skulle kunna ge oss svar 

på vår frågeställning samt en djupare förståelse för kundinteraktion och emotionellt arbete. För 

att nå denna djupare förståelse menar Aspers (2011) att interaktion mellan forskaren och fältet 

är ett måste. Genom att göra en kvalitativ studie kunde vi lättare komma nära fältet och på så 

sätt uppnå den djupare förståelsen som vi önskade. Vi valde en fenomenologisk ansats som 

enligt Creswell (2007) utgår från flera individer och deras gemensamma upplevelser och 

erfarenheter av en specifik företeelse, ett fenomen. Detta för att vi ville komma åt personalens 

gemensamma erfarenheter av servicearbete och interaktion med kunder samt hur detta påverkar 

dem känslomässigt. Creswell (2007) menar att det är respondenternas levda medvetna 

erfarenhet som man som forskare vill studera, man vill åt ”kärnan” av fenomenet. 

 

Vi fick tillträde till forskningsfältet genom att fråga ägaren på den valda butiken. När vi frågade 

ägaren följde vi Aspers (2011) råd och fokuserade på att förklara vår forskningsfråga och 

undvek att diskutera teorin. Vi förklarade studien i stora drag och vi fick tillträde och kontakt 

med butikschefen som skulle vara vår kontakt under studiens gång. Ägaren kan ses som en 

”gatekeeper” då denne har en högre position inom forskningsfältet och på så vis bestämde 

huruvida vi skulle få tillträde eller inte (Aspers, 2011). För att få en övergripande förståelse för 

forskningsfältet genomförde vi en förstudie (Aspers, 2011) som bestod av att vi besökte 

liknande butiker i samma bransch. För att verkligen förstå ”kärnan” av ett fenomen är det 

vanligt inom fenomenologisk ansats att även göra observationer av forskningsfältet (Creswell, 
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2007), därför valde vi att observera under förstudien. Vi kom efter detta fram till att djupa 

intervjuer med servicearbetarna skulle vara det bästa för oss då vi ansåg att vi inte skulle få 

tillräcklig förståelse för vad servicearbetarna känner och upplever i interaktion med kunderna 

genom observation. Då intervjupersonerna spelar en roll i butiken är det svårt för en observatör 

att kunna studera vad personen i fråga känner och upplever inombords. Vår gemensamma 

förförståelse om hur interaktionen i en butik går till kan ha påverkat studien. Aspers (2011) 

menar att den kvalitativa forskaren är medkonstruktör i fältet och att en viss påverkan alltid kan 

finnas. Under vår förstudie märkte vi att vi redan hade en bild av hur en servicemedarbetare ska 

möta kunder, som till exempel att de ska vara glada och trevliga. I och med att vi valde att utgå 

från två tydliga teorier har vi känt att vi kunnat lägga förförståelsen åt sidan och använt oss av 

ett deduktivt angreppssätt.  

Urval 

Forskningsfältet begränsades till endast en butik då vi ville fokusera vår studie på att få en 

djupare förståelse inom en organisation än att få en mer generell bild av servicearbetet i stort. 

Det viktigaste för syftet var att finna en butik som både hade en fysisk butik och en web-shop, 

kundtjänst eller liknande där interaktionen mellan kund och servicearbetare inte bara var fysisk 

utan även skedde via telefon och/eller e-post. Grunden till det här var att även kunna få med 

den grupp som inte har face-to-face interaktion med kunderna då den interaktionsformen ökar i 

dagens samhälle. Detta möjliggjorde även en slags jämförelse mellan dessa två grupper. Det 

företag vi valde att utföra vår studie på är en medelstor möbelbutik med 39 anställda som har 

funnits på marknaden i snart 40 år och har de senaste fyra åren kompletterat den fysiska butiken 

med en web-shop. Vi valde denna butik då det är en etablerad och modern organisation som 

verkar följa samhällets utveckling till mer webbaserade tjänster. Det blev en möbelbutik just för 

att de säljer produkter som kräver längre servicemöten än i exempelvis en dagligvaruhandel. Vi 

tänkte oss att butikspersonalen på så sätt skulle ge oss en djupare förståelse för fenomenet då 

man kan tänka sig att längre interaktioner är mer komplexa och kräver mer av personalen. 

Langemar (2008) menar att denna avgränsning innebär att vi inte kan dra några generella 

slutsatser från våra resultat utan att dessa endast speglar den aktuella butiken, vi söker alltså 

djup och bredd i det subjektiva meningsskapandet hos studieobjekten. Däremot kan resultatet 

överföras till liknande organisationer som agerar i en liknande kontext. Fördelen med att 

studera endast en butik är att vi verkligen kan gå på djupet i just den här butiken och verkligen 

förstå fenomenet grundligt i den specifika butiken.  
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Vi ville att våra intervjupersoner skulle spegla populationen vilket i vårt fall var butikens 

personal. Aspers (2011) menar att detta är önskvärt då det ger ett mer generaliserande resultat 

för den valda populationen och skulle ge en bredare bild av fenomenet vi studerade då de olika 

intervjupersonerna kunde tänkas bidra med olika upplevelser av fenomenet emotionellt 

lönearbete. I web-shopens kundtjänst var det två anställda på heltid. Detta gjorde urvalet 

begränsat och ledde till att vi endast kunde intervjua dessa två från web-shopen. De två vi 

intervjuade i web-shopen var kvinnor, IP 1 har cirka 10 års erfarenhet av servicebranschen och 

har jobbat i web-shopen i två år, medan IP 2 har cirka 14 års erfarenhet av service och har 

jobbat i web-shopen i ett och ett halvt år. I den fysiska butiken var det butikschefen som valde 

ut vilka fyra vi fick intervjua. Den främsta orsaken till det var att det kontinuerliga arbetet ute i 

butiken samtidigt skulle fungera som vanligt medan servicearbetarna kunde gå undan och bli 

intervjuade. Butikschefen följde ändå vårt önskemål om en spegling av populationen som hade 

en jämn könsfördelning. Intervjupersonerna från den fysiska butiken var två män och två 

kvinnor. De båda kvinnorna, IP 3 och IP 4, har cirka 25 års erfarenhet av servicearbete och har 

jobbat i den fysiska butiken i två år respektive 15 års erfarenhet av service och två år i den 

fysiska butiken. De båda männen, IP 5 och IP 6, har cirka12 års erfarenhet av servicebranschen 

och har jobbat i den fysiska butiken i två och ett halvt år respektive ungefär 18 års erfarenhet av 

servicearbete och 11 år i den fysiska butiken.   

Intervjuernas upplägg och genomförande 

Då vi utgick från en fenomenologisk ansats använde vi en semistrukturerad intervjuguide som 

var uppdelad i fyra olika teman. Teman valdes efter den teoretiska utgångspunkten och vårt 

syfte för att höja studiens validitet. Med validitet menas att man verkligen studerar det man 

avser att studera (Aspers, 2011; Creswell, 2007). Dessa teman var den egna rollen, team, 

kundens roll och känslor. Den egna rollen valdes som tema för att dels få en bakgrund om 

intervjupersonen och hur de uppfattar sin arbetsroll och dels för att Goffman (1998) menar att 

man dagligen spelar en roll i framträdandet. Under temat team ville vi undersöka huruvida 

intervjupersonerna samarbetar för att upprätthålla butikens fasad utåt. Kundens roll valdes som 

tema för att se hur personalen bemöter och uppfattar kunder samt om de upprätthåller butikens 

fasad utåt gentemot kunder. Det sista temat känslor valde vi för att inkludera Hochschilds 

(1983) teori om emotionellt lönearbete, alltså huruvida intervjupersonerna eventuellt påverkas 

emotionellt av att upprätthålla en fasad och hur de hanterar eventuella känslokonflikter som kan 
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uppstå under interaktion med kunder. Frågorna formulerades så att intervjupersonerna på bästa 

sätt fick möjlighet att kunna återge sina upplevelser och erfarenheter av fenomenet. Vi följde 

samma intervjuguide för både intervjupersonerna i web-shopen och den fysiska butiken för att 

kunna jämföra resultatet och se om det fanns likheter och skillnader mellan de två gupperna.  

 

De två intervjuerna på web-shopen utfördes avskilt i deras lunchrum. Vi var båda närvarande 

vid intervjuerna men vi höll i en intervju var. På den fysiska butiken genomförde vi två 

intervjuer var och de hölls i en avskild del av butiken som butikschefen i förväg hade valt. 

Intervjuerna var mellan 47 och 73 minuter långa och flöt på bra. Dock upptäckte vi att det var 

lite svårt för intervjupersonerna att prata om känslor. Vi spelade in intervjuerna så att 

transkribering och kodning skulle underlättas. Under intervjuerna försökte vi att vara medvetna 

om vår förförståelse för att bibehålla studiens syfte samt att minimera vår påverkan på 

intervjupersonerna och deras svar, genom att bland annat försöka hålla oss till teorin, de 

förutbestämda teman och inte ställa ledande frågor. Samtliga intervjupersoner har fått tillfälle 

att berätta och delge sina erfarenheter och upplevelser av fenomenet emotionellt lönearbete. 

Det finns dock en risk att intervjupersonerna inte har berättat deras egna upplevelser utan har 

utgått från någon generell bild gällande emotionellt lönearbete, vilket i sådana fall skulle kunna 

påverka studiens validitet. 

Analysmetod och kodning 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant och kodades efter marginalmetoden och sattes in i ett 

kodschema (Aspers, 2011). Kodschemat utformades först efter de fyra huvudteman som vi 

hade i intervjuguiden, men vi märkte att dessa koder inte räckte utan vi kodade även materialet 

efter de teoretiska begrepp vi har valt att använda oss av. När vi kodade det empiriska 

materialet använde vi oss av både en induktiv och deduktiv utgångspunkt och vi har analyserat 

vårt resultat genom att använda oss av både första och andra ordningens konstruktioner. I den 

första ordningens konstruktion utgick vi från butikspersonalens egna upplevelser och hur de 

uppfattar servicearbete utifrån deras livsvärld. När vi sedan analyserade resultatet utifrån andra 

ordningens konstruktion kopplade vi ihop butikspersonalens berättelser med vår teori. På så sätt 

kunde vi förklara fenomenet emotionellt lönearbete utifrån de teoretiska begrepp som vi valde 

att använda. Genom att göra på detta sätt menar Aspers (2009; 2011) att forskaren kan återge 

aktörernas meningsskapande utifrån deras livsvärld samtidigt som meningsskapandet kan sättas 

i relation till en teori som i sin tur kan förklara aktörernas meningsskapande.  
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Etiska aspekter  

För att vår studie ska hålla god kvalitet och vara moraliskt riktig följde vi vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer (Hermerén, 2011). Vi började med att informera intervjupersonerna 

om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt och att de inte behövde fullfölja intervjun 

om de av någon anledning kände sig obekväma. När vi informerade om studiens syfte delgav vi 

endast den nödvändigaste informationen till intervjupersonerna då vi ville att de skulle svara så 

nära sanningen som möjligt och inte svara det de trodde att vi ville höra. En överenskommelse 

träffades enligt konfidentialitetskravet om att intervjupersonernas identitet och arbetsplats inte 

kommer att framgå i det slutgiltiga materialet. Vi informerade även om att nyttjandet av 

materialet endast kommer att användas i denna studie och att de självklart får ta del av det 

färdiga materialet. Samtliga intervjupersoner lämnade samtycke till att delta i studien.  

Resultat och analys 

Möbelbutiken där studien utfördes säljer främst design- och kvalitetsmöbler och är uppdelad i 

en fysisk butik och en web-shop. I den fysiska butiken finns en möbelutställning, ett litet lager, 

ett kontor och ett lunchrum. En liten bit därifrån ligger lokalen som inhyser web-shopen samt 

huvudlagret. I web-shopens lokaler finns ett lunchrum och de som arbetar med leveranser och 

reklamationer sitter även här. Som säljare i den fysiska butiken har man ett varierat arbete. 

Arbetsuppgifterna består bland annat av att sälja möbler, ge kunder service både fysiskt och via 

telefon och e-post, bevaka ordrar och leveranser samt att lösa eventuella problem som uppstår. 

Som medarbetare i web-shopen sker kundkontakten endast via telefon och e-post och 

arbetsuppgifterna består av att lägga ordrar och hantera problem som kan ha uppstått 

exempelvis vid leveranser. De flesta kunder som tar kontakt med web-shopen gör det på grund 

av något problem som har uppstått med deras order.  

 

Resultatet och analysen har tematiserats på samma sätt som teoriavsnittet för att läsaren lättare 

ska kunna följa med i våra resonemang. I varje avsnitt tittar vi på resultatet från både den 

fysiska butiken och web-shopen och analyserar detta utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Vi 

kommer löpande att göra en jämförelse mellan de två grupperna och se om det finns skillnader 
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och/eller likheter dem emellan. Eftersom alla intervjuer väger lika mycket i resultatet har vi sett 

till att det finns en spridning i vilka som har kommit till tals i citaten.  

Framträdanden, roller och fasad 

Rollerna skiljer sig åt i den fysiska butiken och web-shopen. I den fysiska butiken beskriver 

samtliga intervjupersoner sig som säljare som ska bemöta och visa intresse för kunder medan 

de två i web-shopen ser sig själva som en form utav koordinator som främst löser problem åt 

kunderna. De två i web-shopen anser att en medarbetare där ska vara lyhörd, glad, trevlig, ha 

tålamod, ha förståelse och vara mänsklig. Även säljarna i den fysiska butiken nämner de 

egenskaperna som de i web-shopen pratar om, men de verkar däremot lägga större vikt vid att 

visa ett intresse och engagemang för kunden för att kunna vägleda kunden vid ett eventuellt 

köp. Det intervjupersonerna berättar om sina roller stämmer in på det Goffman (1998) säger om 

att vi iklär oss en roll när vi framträder på scenen. Butikspersonalen verkar vara medvetna om 

att de iklär sig en roll när de arbetar. Det framkommer extra tydligt i intervjun med IP 4: 

”…man är ju en privat med just kollegor och så, sen går man in i en proffsig roll 

som sin yrkesroll som säljare.”  

Dessa roller bestäms vid den första kontakten med kunden enligt Goffman (1998). I det första 

mötet bestäms även förväntningarna på varandra och vem som är den dominerande parten. I 

den fysiska butiken framkom det av samtliga intervjupersoner hur viktigt det första intrycket 

var då samtliga betonade vikten av att hälsa på kunden och få kunden att känna sig sedd. IP 3 

beskriver detta på ett tydligt sätt: 

”…så fort de kommer in så ska vi ju se kunden så då säger man ju hej, att man 

uppmärksammar dem det är ju nummer ett…sen att man alltid går fram och frågar 

om det är någon som vill ha hjälp med något eller någonting…så att de ändå känner 

att de är sedda, det är ju det viktigaste.” 

Det var endast en intervjuperson som tog upp aspekten av att vara den dominerande parten i 

servicemötet. Hon uttrycker det på detta sätt: 

”…men du måste också vara väldigt bestämd och det är ju det viktigaste för du 

måste ju kunna få ett avslut.” 

Goffman (1998) menar att det finns vissa förväntningar på en individ i och med den roll man 

spelar och detta verkar personalen vara medvetna om. De är alla införstådda i att kundernas 

förväntningar på dem är att de ska bete sig på ett visst sätt och att de i den fysiska butiken ska 
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inneha kunskaper om produkterna de säljer. De här förväntningarna bygger på givna normer 

som har blivit institutionaliserade och tas idag oftast för givet vid servicemöten i liknande 

butiksmiljöer. Utöver dessa generella förväntningar känner intervjupersonerna i den fysiska 

butiken att de har ytterligare förväntningar på sig som verkar vara specifika för just den här 

butiken. IP 5 förklarar dessa förväntningar: 

”…just att vi har ett sortiment som ligger i högre prisklassen då förväntar man sig 

kanske en annan typ av service och kunnande också så klart, det tror jag hänger ihop 

med det man säljer.” 

I web-shopen verkar förväntningarna vara mer av en problemlösande karaktär. Båda 

intervjupersonerna berättar att de flesta som ringer in vill ha hjälp med att lösa problem som har 

uppstått i deras beställning på nätet. IP 2 berättar om dessa förväntningar: 

”…förväntningarna från en kund är att en kundtjänstmedarbetare ska hjälpa en med 

ens ärende, eller åtminstone lyssna, försöka hjälpa. Det kanske inte alltid går, men 

har man ett ärende man vill ha hjälp med, då vill man ha ett försök till hjälp och ett 

trevligt bemötande.” 

Butikspersonalen försöker hela tiden leva upp till dessa förväntningar och på så sätt kan man 

också säga att de håller uppe en fasad, butikens ansikte utåt. All butikspersonal menar att det är 

viktigt att hålla uppe fasaden utåt gentemot kunder, precis som Goffman (1998) menar när han 

pratar om att fasaden styrker rollerna. I den fysiska butiken har alla anställda arbetskläder vilket 

tydliggör rollerna, vem som är kund och vem som är säljare. Rollerna är på så sätt även en del 

av butikens fasad utåt. I den fysiska butiken försöker intervjupersonerna tänka på vilka 

situationer som de övriga kunderna inte ska ta del av, sådant som kan spräcka fasaden. IP 4 

berättar om när hon skulle återkomma via telefon till en missnöjd kund: 

”…så jag gick bort på kontoret och ringde, för där (i den situationen) kunde jag 

känna att jag inte ville sitta öppet vid disken och ta samtalet…jag tänkte att nu 

kommer hon att skrika igen, för även om jag inte blir irriterad till kunden i telefon så 

kan det ju ändå upplevas ganska dåligt om andra kunder hör att ’oj, det låter 

besvärligt’…likadant om du skulle ha en kund som står näsa mot näsa som skriker 

och gapar, så tycker jag ändå att man ska försöka gå undan lite från de andra 

kunderna i butiken.” 

IP 1 berättar att hon upplever att kunderna i web-shopen har mycket högre förväntningar och 

högre krav än kunderna som handlar i den fysiska butiken. Trots att båda försöker att 
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upprätthålla fasaden genom att vara trevliga och tillmötesgående med kunderna kan det hända 

att det är svårt i vissa fall, till exempel om samarbetet inte fungerar som det ska. IP 1 beskriver 

detta: 

”…då har man nog en mera negativ ton i telefonen och då är man nog mindre villig 

att hjälpa till och göra det där lilla lilla extra.” 

Det här påvisar att man inte alltid klarar av att hålla uppe en fasad även fast man gärna vill. 

Butiken kan ses som en stor scen där butikspersonalen agerar aktörer och försöker upprätthålla 

en föreställning. När det kommer störande moment som riskerar att fallera föreställningen 

behöver aktörerna improvisera för att få föreställningen att fortsätta som vanligt genom att 

försöka dölja det störande momentet för publiken. Om det inträffar ett störande moment i 

föreställningen försöker butikspersonalen alltså att rädda ansiktet på varandra och butiken. 

Själva köpet av möbeln i butiken är bara en del av en lång process där många människor är 

inblandade i olika led, som till exempel orderläggare, leverantörer, transport och så vidare. 

Uppstår det något fel i kundens beställning av möbeln betyder det inte automatiskt att det är 

butikssäljarens fel, utan exempelvis leveransförsening kan ofta bero på leverantören. För att 

upprätthålla butikens ansikte utåt är det ändå säljaren i butiken som tar hand om den missnöjda 

kunden och försöker att reda ut problemet som har uppstått. I och med det är det alltså säljaren 

som räddar ansiktet på butiken oavsett om det är deras fel eller inte. Samtliga intervjupersoner 

känner att de har tillräckliga befogenheter för att reda ut problem och eventuellt kompensera 

missnöjda kunder så att de blir nöjda igen. IP 6 berättar hur detta kan gå till: 

”Det händer ibland att vissa kunder kan bli lite besvikna för att oftast är det 

leveransförseningar och det kan ju bli allt från 1 vecka till 5-6 veckor till, och det är 

ett ganska hårt slag om kunden redan har väntat 8 veckor på en soffa. Man får 

förklara att det tyvärr inte är vi som påverkar utan det är leverantören, men 

självklart är vi ju kund hos leverantören gentemot som du är kund hos oss, så det är 

ju en röd tråd. Men i slutändan gäller det att kunna hitta en bra lösning åt kunden, 

ibland kanske man hittar på en kompensation till kunden så att hon blir nöjd. Det 

kan vara allt mellan himmel och jord, sen får vi i vår tur kräva något av 

leverantören.”    

Samtliga intervjupersoner verkar kunna hantera och reda ut problem, man skulle alltså kunna 

säga att de räddar butikens ansikte utåt. Flera nämner att tidigare missnöjda kunder har hört av 

sig i efterhand och tackat för bra service. Detta gäller för både den fysiska butiken och web-

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 24

shopen. IP 1 berättar om en kund som varit missnöjd då det saknades en del i produkten som 

hon hade beställt och efter många om och men löste sig situationen på ett bra sätt: 

”…det slutade med att hon fick ett tillgodokvitto som jag hade tänkt att hon kunde 

dra av på sin nästa order men jag bedömde situationen att om jag låter henne dra av 

den på den inneliggande ordern så kommer hon att bli nöjd och glad och då sa hon 

’perfekt ni är änglar, jag älskar er. Ni vet verkligen hur man tar hand om kunder och 

jag är jätte glad och nöjd.’…det handlar för oss då om en kostnad på 248kr mot att 

hon då kommer att säga att vi är jätte bra och det är det man vill åt. För när man ska 

konkurrera så måste man, om man inte kan konkurrera om priserna, så måste man 

kunna konkurrera på något plan.”  

För att kunna rädda ansiktet på butiken måste butikspersonalen, enligt Goffman (1998), utföra 

eventuella önskade handlingar som går mot normerna på en plats där publiken inte ser eller hör. 

Detta framkommer särskilt tydligt i web-shopen där interaktionen oftast sker med missnöjda 

kunder. IP 2 berättar: 

”…det är klart att man alltid försöker vara trevlig mot kunden…det spelar ingen roll 

hur trevlig du är, det finns alltid otrevliga människor. Men så är livet liksom, kunden 

har inte alltid rätt men man kan låta kunden tro det. Sen kan man svära när man 

lägger på.”  

En önskad handling som går mot normerna kan alltså vara att svära åt en kund när denne inte 

hör eller ser. I den fysiska butiken kan personalen exempelvis gå ut på lagret eller till 

lunchrummet ifall de behöver göra något som inte passar sig framför kunderna.  

 

Det verkar som att samtliga i butikspersonalen tar på sig sin roll, håller uppe fasaden och räddar 

ansiktet på butiken. Samtliga ser detta som en del av sitt arbete, något som ingår när man 

arbetar i en butik och har kundkontakt. För dem handlar det om att få nöjda kunder som handlar 

och återkommer.  

Team 

Goffman (1998) menar att det är viktigt att det finns ett bra samarbete i teamet för att 

upprätthålla fasaden. Det är något vi kan se som en styrka på möbelbutiken då samtliga 

intervjupersoner hela tiden återkommer i intervjuerna till att de har en väldigt bra 
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sammanhållning och att de anser att ett bra samarbete är väldigt viktigt. Detta är något som de 

uppskattar och värderar högt. Samarbetet i butiken går i huvudsak ut på att stötta varandra och 

bolla idéer för att lösa saker på bästa sätt. IP 5 beskriver det tydligt: 

”Vi samarbetar på alla tänkbara sätt faktiskt, vi är ett jäkligt tight team. Vi jobbar 

mot samma mål, vi har en öppen dialog, vi hjälper verkligen varandra hela vägen 

liksom. Det kan vara allt ifrån när man ska göra ett avslut med en kund till 

exempel…så vi försöker alltid att hjälpa varandra att komma fram till bästa lösning, 

hur man försöker få dem (kunderna) att bli intresserade och få ett avslut till 

exempel.” 

Även IP 6 beskriver samarbetet på ett bra sätt: 

”Vi hjälper varandra i vått och torrt och det spelar ingen roll, oavsett om det är min 

kund eller någon annans kund. Vi hjälper varandra om det skulle vara någonting…vi 

stöttar varandra till 100 procent.” 

Eftersom personalen verkar ha en bra sammanhållning klarar de av att upprätthålla ordningen 

på framträdandet. Goffman (1998) belyser att det ömsesidiga beroendet av varandra inom ett 

team är viktigt för att upprätthålla den givna fasaden. I den här butiken verkar den största 

anledningen till det ömsesidiga beroendet vara att de inte har någon personlig bonus på 

försäljningen utan att de istället har en gruppbonus, vilket två av intervjupersonerna nämner. IP 

3 förklarar detta: 

”Fördelen tror jag är att vi har ju ingen personlig bonus utan här har man sin fasta 

lön och det gör ju att du jobbar som ett team…för det blir ju en annan stämning i en 

grupp om du kommer in och skulle ha personlig bonus, då kan du aldrig ha den här 

riktigt nära tror jag i en grupp för då blir det ju lite mer armbågar. Vem ska ta 

telefonerna då och vem ska ta mailen som strömmar in hela tiden om det skulle vara 

personlig bonus? Då skulle alla kasta sig på kunderna som kommer in, så jag tror 

det är viktigt med teamwork.” 

I web-shopens samarbete är det viktigt att hela tiden uppdatera varandra om olika kundärenden 

så att det inte spelar någon roll vem som tar samtalet när kunden återkommer, utan alla ska vara 

lika insatta. Båda intervjupersonerna berättar att de har en väldigt öppen dialog och pratar 

mycket med varandra om olika kundärenden för att inte tappa något mellan stolarna. Detta för 

att kunden ska känna sig uppmärksammad och bekräftad när han/hon ringer in och inte ska 

behöva dra sin historia ytterligare en gång. Genom detta samarbete upprätthåller 

butikspersonalen även butikens fasad genom att alltid försöka ha kontroll över situationen 
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gentemot kunderna. Personalen i både den fysiska butiken och web-shopen verkar inte ha 

strikta förhållningsregler utan allt verkar handla om sunt förnuft och förtroende. Eftersom 

samtliga intervjupersoner håller sina servicemöten på en bra nivå har det inte framkommit 

under intervjuerna om det sker någon tillrättavisning när någon teammedlem gör något misstag 

inför publiken. Detta kanske beror på att butiksmedarbetarna är ganska fria i sina roller och 

arbetsgivaren inte går in och detaljstyr deras arbetsdag.     

Regioner 

Det är i den främre regionen som man måste vara noga med att upprätthålla sin roll så att man 

inte hamnar utanför normerna (Goffman, 1998). I den fysiska butiken är den främre regionen 

det område dit kunderna har tillträde och den bakre regionen består av lunchrummet, lagret, 

kontoret och när de är privatklädda utanför butiken. Samtliga intervjupersoner är medvetna om 

att de står på en slags scen och att allt inte passar sig i den främre regionen, som till exempel att 

prata om besvärliga kunder. IP 5 pratar om vad som är ett uppskattat beteende i den främre 

regionen: 

”…att man visar sin bästa sida lite grann, att man inte går runt och tjurar och 

stoppar huvudet i sanden utan att man verkligen delar med sig av den här positiva 

andan. Det tycker jag är viktigt och jag tror det smittar av sig på kunder också.”  

I den bakre regionen reder de ut besvärliga situationer med kunder och tar arbetsuppgifter som 

kanske inte lämpar sig att utföra framför publiken, som till exempel vissa leverantörssamtal och 

beställningar. IP 3 beskriver hur hon resonerar kring vart man kan prata om besvärliga kunder 

och situationer: 

”…vi sitter vid våra stationer, sen kan man ju gå undan eller man står ju inte vid 

kunderna och pratar. Vi kan ju gå ut på lagret och prata och så där också, eller 

lunchrummet om det skulle vara. Det känns alltid bättre efter att man har pratat. Jag 

tror det är bra också att man känner sig som ett team, att man pratar mycket med 

varandra och att man hjälper varandra liksom att lösa saker.” 

Det verkar som att det kan vara energikrävande att upprätthålla en fasad och spela en roll under 

en hel arbetsdag. Även Hochschild (1983) nämner att ett serviceyrke kan vara påfrestande för 

individen. Eftersom personalen på möbelbutiken har möjlighet att gå undan korta stunder vid 

behov kan man tänka sig att de på detta sätt får tillräcklig energi för att upprätthålla fasaden på 
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ett tillfredställande sätt resten av dagen. Den bakre regionen verkar även fungera som lite av ett 

andningshål för butikspersonalen, vilket IP 6 berättar om: 

”…man kan komma iväg, jag tycker ibland att det är ganska skönt att komma ifrån 

jobbet. Det är ju inget negativt men man kommer ifrån och får en nypa frisk luft, man 

går iväg och äter lunch någonstans häromkring…vara borta en stund och sen 

komma tillbaka fit for fight.” 

Web-shopen har en annan form av främre region som består av kundbemötande via telefon och 

så fort samtalet är avslutat befinner de sig i en bakre region där kunderna inte har tillträde, eller 

i det här fallet inte hör. De i web-shopen behöver alltså inte uppvisa någon fysisk fasad utan 

kan vara och se ut lite hur de vill, vilket IP 1 beskriver: 

”…för ibland så kan man bara sätta på sig en mysig tröja, det är ingen som bryr sig 

för det är ingen som ser oss här i alla fall. Vi möter ju inte kunder på det viset, så 

känner man att nej jag vill ha på mig min mössa idag så spelar det ju ingen roll…” 

Även i web-shopen är intervjupersonerna medvetna om hur de ska bete sig i deras främre 

region, som alltså är telefonsamtalet, och att den delen av deras arbete är ett slags skådespel för 

att upprätthålla butikens fasad utåt. IP 1 beskriver detta på ett tydligt sätt: 

”I grund och botten försöker jag vara lika glad och trevlig mot alla men vissa kunder 

är man så här lite mer tjenis med och det är nog avhängt på hur kunden är också. Då 

blir man ju så lite likadan, det är ju lite av ett skådespel.” 

Utav de egenskaper som Goffman (1998) nämner att man kan använda sig av när man vill 

representera en fasad kan personalen i web-shopen använda sig av talmönster och röstläge för 

att förmedla ett intryck till kunden. På så sätt kan de upprätthålla skådespelet och butikens 

fasad utåt, utan att ha fysisk kontakt med kunderna. 

Emotionellt lönearbete  

Samtliga kriterier som Hochschild (1983) använder för att klassificera ett arbete som 

emotionellt lönearbete uppfylls av alla intervjupersoner. Alla har de någon form av personlig 

kontakt med kunder, vilket är det första kriteriet. I web-shopen finns inte den fysiska kontakten 

men de har kontakt med kunder via telefon och e-post istället. Det andra kriteriet innebär att 

man försöker påverka kundens känslor vilket vi tolkar som butiksmedarbetarnas största och 

mest centrala uppgift. I den fysiska butiken vill säljarna väcka känslor hos kunder för att väcka 

deras köplust och ”ha-begär”. I både den fysiska butiken och i web-shopen tar de hand om 
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missnöjda kunder och försöker vända kundens negativa känslor till att bli positiva och att i 

slutändan få så många kunder så nöjda som möjligt. Det tredje kriteriet om att någon övervakar 

och bestämmer vad butiksmedarbetarna ska visa upp för känslor utåt mot kunder är inte lika 

tydligt i varken den fysiska butiken eller i web-shopen. Det finns inga uttalade riktlinjer för hur 

de ska bete sig mot kunder men alla nämner vikten av att kunden ska känna sig sedd vilket kan 

ses som en oskriven regel som någon eller arbetsgivaren har lyckats implementera hos 

personalen. Samtliga intervjupersoner verkar bemöta sina kunder på det sätt som de själva vill 

bli bemötta och verkar agera utifrån erfarenhet och sunt förnuft. IP 6 pratar om detta: 

”Skulle jag själv gå in i en annan butik, oavsett vilken butik man går in i och möter 

en person som bryr sig om en, tar hand om en, hjälper en och frågar vad man vill ha 

eller är intresserad av. Då känns det mycket roligare, man blir mer uppskattad, 

känner att man är värd någonting som kund själv, det tycker jag är viktigt.”  

Det framkom inte i någon intervju att det fanns någon typ av övervakning från arbetsgivarens 

håll. De verkar mer jobba efter ömsesidig respekt för sina medarbetare och sunt förnuft. Denna 

metod verkar fungera bra då de är en liten grupp som är beroende av varandra, kanske är det 

därför som arbetsgivaren inte går in och detaljstyr deras arbetsdag.   

Surface- och deep acting 

Samtliga intervjupersoner tillämpar ”surface acting” dagligen i sitt arbete. Trots att det inte 

finns några skrivna känsloregler på hur de ska bete sig mot kunden i servicemötet agerar 

samtliga utifrån hur de tror att kunden vill att de ska vara. Intervjupersonerna utgår alltså från 

de sociala normerna i samhället och låter dessa styra deras beteende på arbetet. IP 5 beskriver 

hur han ser på uttryckande av känslor i arbetet: 

”Jag tror att det är viktigt när man bemöter kunder att man är positiv, att man visar 

sin bästa sida lite grann, att man inte går runt och tjurar och stoppar huvudet i 

sanden utan att man verkligen delar med sig och smittar av sig av den här positiva 

andan. Jag tycker det är viktigt.”  

Även i web-shopen där den fysiska kontakten med kunder inte finns pågår det alltså ”surface 

acting” för att möta kundernas förväntningar. IP 1 beskriver detta när hon pratar om en 

besvärlig situation: 

”Först blir man ju liksom upprörd och man tycker kanske att kunden är dum eller 

leverantören är dum eller att vi har gjort någonting dumt, och blir då lite sådär 
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irriterad, men det rinner väldigt snabbt av och i nästa samtal hör du inte att jag har 

pratat med en kund som varit arg, jobbig eller besvärlig, det är ’teaterfacet’ tror 

jag.”  

Förutom att kunna skaka av sig känslor snabbt måste de ibland även visa upp känslor de inte 

känner, vilket IP 2 uttycker: 

”…så är det alltid, det är det som är problematiken med serviceyrken. När man själv 

inte är på topp, så måste man ändå vara det.” 

Det här visar att butiksmedarbetarna hela tiden måste upprätthålla en slags känslofasad genom 

”surface acting”. För att kunna nå ut med en mer äkta känsla till kunder menar Hochschild 

(1983) att ”deep acting” kan underlätta för butiksmedarbetarna. Från samtliga intervjuer fann vi 

inte något som direkt visade att intervjupersonerna använde sig av ”deep acting”. 

Intervjupersonerna ville hjälpa kunderna och tillsammans med dem komma fram till en produkt 

som gjorde kunden nöjd. IP 6 beskriver sitt känsloarbete: 

”Just om det gäller säng så kan en kund behöva lite mer hjälp och då tycker jag det 

är kul att kunna hjälpa kunden för det krävs ganska mycket påläsning om produkten. 

Sen är det alltid roligt om det blir avslut också med kunden, det är ju det roligaste, 

men framförallt att jag känner att jag har gett dem väldigt bra hjälp och väldigt bra 

service.” 

Det verkar som om det fanns en genuin känsla hos medarbetarna och de gånger de inte hade 

den känslan använde de sig av ”surface acting”, som till exempel vid besvärliga situationer 

eller när de själva inte känner sig på topp. Vi fann alltså ingenting som tydde på att 

butiksmedarbetarna försökte framkalla känslor hos sig som de inte hade.  

Påverkan på person och privatliv 

Som Hochschild (1983) säger kan emotionellt arbete vara väldigt påfrestande och därför är det 

viktigt att hålla en viss distans till sitt arbete. Samtliga intervjupersoner verkar kunna distansera 

sig till den emotionella delen av sitt arbete, troligen tack vare deras långa erfarenhet av service 

samt att de verkar trivas att jobba med människor. Alla säger att de inte tar någon kritik från 

kunder personligt och att de har lätt för att skaka av sig känslor som kan uppstå i deras arbete. 

Ingen verkar heller tycka att det är en belastning att arbeta med känslor, snarare tvärtom, alla 

verkar trivas med detta. Alla intervjupersoner har arbetat länge inom service vilket Hochschild 
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(1983) menar är något som kan underlätta en hälsosam distansering till det emotionella arbetet. 

IP 2, IP 3, IP 5 och IP 6 berättar hur de tog åt sig mer kritik och tog det mer personligt i början 

av sina karriärer inom service, men har under åren lärt sig att hantera detta och att distansera sig 

från det emotionella arbetet. IP 5 berättar om hur han har lärt sig att hantera kritik från kunder: 

”…det är något som man får lära sig att leva med liksom, men det är inga problem. I 

början kanske det var lite så men nu vet man liksom att man ska distansera sig lite 

från det där, för det är så det ser ut. Det spelar ingen roll hur duktiga vi är eller vad 

vi försöker förmedla, så finns det andra som gör fel och det där kan du inte styra 

över.” 

Även om alla idag kan distansera sig från den känslomässiga delen av arbetet verkar däremot 

vissa intervjupersoner ha svårt att distansera sig från själva arbetet i sig, men inte på grund av 

att det är emotionellt. IP 1, IP 3 och IP 4 verkar alla ha svårt att ibland distansera sig till sitt 

arbete fast på olika sätt. IP 1 berättar att hon känner att hon ”är” sitt arbete och läser arbetets e-

post även på ledig tid. IP 3 beskriver hur hon ibland kan vakna på nätterna och tänka på jobb 

istället för att sova. Även IP 4 kan ibland vakna på nätterna och ligga och tänka på sitt arbete 

men det är något som bara händer då det har varit mycket att göra på jobbet. De övriga 

intervjupersonerna verkar däremot inte ha några problem med att distansera sig från sitt arbete, 

vare sig det är hög eller låg arbetsbelastning. Då det gäller hur man påverkas av att arbeta med 

service och hur man distanserar sig på ett bra sätt från det emotionella arbetet, har vi alltså inte 

märkt någon skillnad mellan den fysiska butiken och web-shopen.  

Diskussion och kritisk reflektion 

Syftet med denna studie var att uppnå en ökad förståelse för hur butikspersonalen hanterar sina 

känslor som eventuellt kan uppstå på arbetet i kontakt med kunder. Vi ville även jämföra och se 

om det fanns någon skillnad mellan de som arbetar i den fysiska butiken och i web-shopen i hur 

de upplever sitt emotionella arbete. Vår första frågeställning var hur butikspersonalen 

upprätthåller möbelbutikens ansikte utåt och på vilket sätt de påverkas emotionellt av detta. 

Den andra frågeställningen var hur butikspersonalen hanterar de känslokonflikter som kan 

uppstå inombords under interaktion med kunder.  
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Resultatet visar att personalen försöker upprätthålla butikens ansikte/fasad utåt genom att 

försöka tillmötesgå kundernas förväntningar och lösa eventuella problem som har uppstått. Vi 

har inte funnit några skillnader mellan de två grupperna gällande detta. Här ser vi att Goffmans 

(1998) dramaturgiska perspektiv om att upprätthålla fasaden utåt får stöd av vårt resultat. 

Resultatet visar även att butikspersonalen inte har några strikta förhållningsregler utan har lite 

större friheter, vilket gör att de lättare kan tillmötesgå kundernas förväntningar och behov. 

Detta kan kopplas till den tidigare forskningen som säger att om personalen har möjlighet att 

kringgå vissa förhållningsregler kommer det att generera nöjdare kunder (Bitner m.fl. 1994; 

Mohr & Bitner, 1991). De friare förhållningsreglerna hjälper butikspersonalen att kunna 

upprätthålla butikens fasad utåt. Vi har inte funnit några tecken på att personalen påverkas 

emotionellt av att upprätthålla butikens fasad utåt, varken i den fysiska butiken eller i web-

shopen. Detta kan dels bero på att de faktiskt inte påverkas av det, men även på att 

intervjupersonerna hade lite svårt att prata om känslor, vilket gjorde att vi eventuellt inte fick 

fram den informationen under intervjuerna. Vi kanske hade fått fram mer om känslor under 

intervjuerna om vi hade ställt andra frågor och från början varit medvetna om svårigheten att 

prata om känslor med främmande människor. Hochschild (1983) menar att emotionellt arbete 

är väldigt påfrestande men genom att distansera sig till arbetet kan man undvika att bli stressad 

och utbränd. Att intervjupersonerna inte påverkas emotionellt av upprätthållandet av butikens 

fasad skulle därför kunna bero på deras förmåga att distansera sig från arbetet. Hochschild 

(1983), liksom tidigare forskning (Abiala & Ahrne, 1995; Ashforth & Humphrey, 1993), menar 

att senioritet inom yrket lättare gör att man kan distansera sig från arbetet, vilket samtliga 

intervjupersoner har. Dock skulle distanseringen även kunna bero på något annat, exempelvis 

hur man är som person. Vi ser även ”surface acting” som ett sätt att upprätthålla butikens fasad 

utåt genom sin roll då butikspersonalen inte kan utföra önskade handlingar framför publiken 

som inte stämmer överens med normerna. Resultatet visar att butikspersonalen använder sig av 

”surface acting” dagligen i sitt arbete, vilket kan ses som en slags känslokonflikt. De hade inga 

speciella tekniker för att hantera känslor i sitt arbete utan de försökte bara skaka av sig 

känslorna som uppstod, vilket verkade fungera bra för dem. Hochschilds (1983) teori när det 

gäller ”surface acting” får här alltså stöd. Tidigare forskning menar att användandet av ”surface 

acting” hos servicearbetare kan leda till låg självkänsla, depression, stress samt alienation 

(Ashforth & Humphrey, 1993; Korczynski, 2009). För att motverka alienation, menar 

Korczynski (2009), att servicearbetaren måste ha en genuin vilja att hjälpa sina kunder. 

Resultatet visar att samtliga intervjupersoner verkar ha en genuin vilja att hjälpa kunder, vilket 

skulle kunna vara skälet till att de inte verkar påverkas negativt att ”surface acting” och 
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upprätthållandet av butikens fasad utåt. När det däremot kommer till ”deep acting” finns det 

inget stöd i vår studie för det, då vi inte fann att intervjupersonerna tillämpade det. Anledningen 

till att vi inte fann något om ”deep acting” kan dels bero på intervjufrågorna men även att 

Hochschilds (1983) teori om ”deep acting” inte är tillämpbar i detta fall. I vår studie stämmer 

Ashforth & Humphreys (1993) teori bättre, om att även genuina känslor existerar i 

servicebranschen. 

 

Trots att det dramaturgiska perspektivet baseras på face-to-face interaktion har det kunnats 

tillämpas på interaktionen i web-butiken. Vissa grundelement i interaktion tillämpas även då vi 

exempelvis inte kan se några gester, mimik eller uniformer, så som att vi kliver in i roller, 

upprätthåller fasader och är medvetna om att vissa önskade beteenden som inte passar sig görs 

när man är utom hör- eller synhåll. Andra uttrycksformer får ta större plats i dessa 

interaktioner, så som röstläget eller hur man behärskar det skrivna språket. Goffmans (1998) 

teori är alltså applicerbar till viss del i dessa interaktioner men skulle kanske behöva utvecklas i 

takt med samhällsutvecklingen.  

 

Hade vi studerat fler butiker i denna studie hade vi troligen fått ett annat resultat och/eller 

kunnat göra en annan typ av jämförelse, exempelvis mellan juniora och seniora servicearbetare. 

Vi skulle även på så sätt få en bredare bild av servicearbetares upplevelse av emotionellt 

lönearbete då vi förmodligen skulle få större variation i berättelserna. I en framtida studie 

skulle det vara intressant att studera hur medarbetare på ”callcenters” upplever och hanterar det 

emotionella i sitt arbete, eftersom denna grupp växer och det är viktigt att kunna förstå hur 

personalen påverkas. Att studera hur kunder tänker och känner när det gäller upplevelsen av 

service hade också varit intressant att studera i och med att samhället går mer och mer mot 

web- och telefonbaserad interaktion.  
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Intervjuguiden 

Bakgrundsfrågor och den egna rollen 

Hur länge har du jobbat här i butiken? Tidigare erfarenhet av serviceyrket? Viktiga egenskaper 

hos en butikssäljare/kundtjänstmedarbetare? Din roll i butiken? Kan du berätta om hur din dag 

såg ut igår? 

Team 

På vilket sätt samarbetar ni kollegor emellan? Hur fungerar samarbetet mellan er? Viktigt med 

ett fungerande samarbete? Får du stöd från övrig personal? Några samarbetet fungerar bättre 

med? Märker kunderna ifall samarbetet inte fungerar? Samarbetet vid hög/låg arbetsbelastning? 

Hur viktiga är dina kollegor för dig? Förtroende för dina kollegor? Vad pratar du med dem om? 

Kundens roll 

Särskilda riktlinjer för bemötandet av kunder? Jobbar du efter dessa? Kundernas förväntningar 

på butiken/webshopen? Kundernas förväntningar på dig? Hur hanterar du dessa? Befogenheter 

att hantera vissa kunders krav? Använder du dem? Har du tillräckligt med befogenheter? Vilka 

sorters kunder har ni? Egenskaper som utmärker dessa kunder? Typ av kund du tycker är 

roligast/jobbigast att bemöta? Bemöter du olika kunder på olika sätt? Hur ska en ”idealkund” 

vara enligt dig? Kan du berätta någon gång då du mötte en sådan kund? Berätta om någon gång 

då du hanterat en missnöjd kund! Hur känner du dig när en kund blivit missnöjd? Berätta om 

någon gång då du hanterat en väldigt nöjd kund! Senaste besvärliga situationen du upplevde? 

Olika typer av besvärliga situationer? Vilka typer av kunder kan då vara inblandade? 

Känslor 

Hur påverkar en besvärlig situation dig? Hur känner du när en kund kritiserar dig? Pratar ni om 

besvärliga kunder/situationer? Hur känns det efter det att ni har pratat om det? Hur känner du 

dig i en situation med en besvärlig kund? Hur hanterar du dessa känslor? Var och hur brukar du 

”varva ner”? Var hämtar du kraft och energi? Hur identifierar du dig med butiken/ditt arbete? 

Vad känner du när du tar på/tar av dig dina arbetskläder? Hur påverkar ditt arbete ditt privatliv?   
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