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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka hur säljare inom serviceyrken arbetar med emotioner och hur de 

kontrollerar dessa. Jag vill undersöka vilka maktförhållanden som finns vid möte mellan anställda och 

kunder, men även mellan anställda och ledning. Vilka krav ställs på de anställda och hur hanterar de des-

sa? Eftersom serviceyrket är så pass brett har jag valt att avgränsa mig till säljare inom butik som möter 

kunder ansikte mot ansikte. Jag har använt en kvalitativ metod där jag har intervjuat fem säljare som ar-

betar inom olika företagsområden som är specialiserade på kläder, livsmedel, sportartiklar, hemelektro-

nik och mobil kommunikation. Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval och snöbollseffekten för att 

hitta lämpliga intervjupersoner. Det perspektiv jag har har använt mig av är ett emotionssociologiskt där 

Arlie Hochschild var en av de första att börja studera emotionellt lönearbete. Jag kommer även att an-

vända Ervin Goffmans dramaturgiska perspektiv och slutligen ett symbolisk interaktionistiskt perspek-

tiv. Det symboliska perspektivet kommer att beröras men kommer inte att användas som en central del i 

undersökningens resultat.  

Att arbeta som säljare är ett utsatt arbete i den mån att det ställs höga krav på hur personer i denna yrkes-

roll ska agera och hantera situationer vid möten med kunder. För att hantera dessa krav upplever säljarna 

att de måste gå in i en roll. Arbetet blir som ett framträdande på scen där kunderna är publiken och de 

anställda är skådespelare. Detta innebär att de anställda till stor del av arbetsdagen är synliga på scenen 

och iakttagna av sin publik. Arbetet blir påfrestande då säljarna inte kan visa sina verkliga känslor på 

scenen och tvingas därmed vara glada och trevliga även om de egentligen är ledsna eller arga. Detta kan 

bidra till att äktheten i framträdandet ifrågasätts. Studien visar att de anställda måste kontrollera vissa 

känslor vid möte med kunder och att de känner sig tvungna att upprätthålla en fasad. Trots detta framgår 

det hur betydelsefullt det kan vara att visa en personlig sida även i sin säljarroll, för att framträdandet 

inte ska bli lika falskt.           

Nyckelord: Emotionellt lönearbete, roller, interaktion, säljare, kunder. 



Abstract 
The purpose of the study is to investigate how sellers in the service profession work with emotions and 

how they control them. I want to investigate the authority that exist at meetings between employees and 

customers, but also between employees and management. What are the demands of the employees and 

how do they handle these? As the service industry is so wide, I have chosen to delimit to sellers in stores 

that meet customers face to face. I have used a qualitative method in which I have interviewed salespe-

ople who work in different business areas that is specializing in clothing, food, sports articles, consumer 

electronics and mobile communications. I have used a convenience sample and snowball effect to find 

suitable respondents. The perspective I have used is an emotional sociological, where Arlie Hochschild 

was one of the first to begin studying emotional labor. I will also use Ervin Goffman’s dramaturgical 

perspective and also a symbolic interactionist perspective. The symbolic perspective will be mentioned 

but will not be used as a central part in the results of the study.  

Working as a salesperson is an exposed work insofar as it imposes high demands on how people in this 

professional role should act and handle situations at meetings with customers. In order to handle these 

requirements the seller's have to take part in a role. The work will be an appearance on stage where 

customers are the audience and the employees are actors. This means that employees, for a large part of 

the day are visible on the stage and observed by their audience. The work becomes stressful when sellers 

cannot show their real feelings on the stage and are therefore forced to be happy and pleasant even if 

they are really sad or angry, which makes the authenticity of the appearance questionable. The study 

shows that employees must control emotions when meeting customers and that they feel bound to main-

tain a facade. Nevertheless, it is clear how significant it may be to show a personal aspect even in its sa-

les role, so that the appearance will not be as false. 

Keywords: Emotional labor, roles, interaction, seller, customers  
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Inledning 
Hur skulle det kännas att ständigt behöva le och vara glad oavsett vad du egentligen känner? Detta är 

vardagsmat för anställda inom servicearbeten. Att arbeta inom servicearbete innebär att du ofta behöver 

interagera med kunder eller klienter. Dessa möten innefattar ofta att den anställde enligt ledningen bör 

ha ett visst förhållningssätt och ett agerande till kunder eller klienter. Som tidigare forskning visar ställs 

det ofta höga krav från ledningen på att en säljare exempelvis alltid ska vara flexibel, utföra ett arbete 

med hög kvalité samtidigt som han eller hon ska vara glad och trevlig (Lundberg 2016). En orsak till 

dessa krav är att arbetsgivaren har som målsättning att öka produktiviteten och uppnå ett vinstdrivande 

resultat (Abiala 2000). Detta synsätt bidrar till att säljaren i princip ska vara mekanisk och agera likt en 

robot. De anställda kan tvingas utföra ett känslomässigt arbete där de uppvisar en annan känsla än den 

som är sann. En problematik med emotionellt lönearbete kan vara att det medför psykologiska påfrest-

ningar hos de anställda. Problemet uppstår när de anställdas känslor kommersialiseras och makten flyttas 

till ledningen. När makten flyttas till ledningen innebär det att de anställda måste arbeta med och kon-

trollera emotioner så att de stämmer överens med ledningens krav och kontroll och inte med de känslor 

som de anställda själva känner. Detta kan resultera i att säljaren blir tvungen att agera på ett visst sätt i 

olika situationer och måste därför inta olika roller för att kunna hantera de emotionella påfrestningar som 

arbetet medför (Hochschild 2012).    

Emotioner definieras som sociala fenomen och utgör grunden till att socialisera med andra människor 

och gör det möjligt att förstå relationer mellan människor och även till samhället. Vidare innebär detta 

att emotioner har en betydelsefull del vad gäller social interaktion. Några exempel på typiska relations-

emotioner är skam, stolthet och förälskelse (Dahlgren & Starrin 2004). Intresset för att studera vilken 

betydelse känslor har vid sociala processer har ökat avsevärt under de senaste 25 åren. Trots att känslor 

var en intressant aspekt även för de klassiska sociologerna och samhällsvetarna var detta ingenting som 

gjorde avtryck förrän hos den generation sociologer som var verksamma i mitten av 1970-talet (Wetter-

gren et al. 2008). Den teoribildning som uppsatsen vilar på och som kommer vara en utgångspunkt i stu-

dien är Arlie Hochschild och hennes syn på vilken betydelse emotioner har vid samspel mellan männi-

skor. Detta i form av att emotioner fungerar som ett ’sjätte sinne’ som gör oss medvetna om våran posi-

tion i relation till andra människor. Ett annat teoretiskt perspektiv som studien kommer att utgå från är 

Ervin Goffmans dramaturgiska perspektiv där roller och framträdande är en central aspekt. Perspektivet 

symbolisk interaktionism kommer även att beröras men det kommer inte att användas som ett analysred-

skap.  
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En anledning till att jag har valt att studera serviceyrket är för att jag själv har arbetat som säljare under 

flera år och upplevt emotionella påfrestningar. Under utbildningens gång har jag också tagit del av tidi-

gare forskning och teorier om emotionellt lönearbete. Detta har väckt mitt intresse för att undersöka an-

ställdas arbete med emotioner och hur de hanterar emotionella påfrestningar, som till exempel krav och 

kontroll från ledning. Studien kommer främst att utgå från interaktionen mellan anställda och kunder 

men kommer även att beröra de anställdas relation till ledning och kollegor.     

1.2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att undersöka hur säljare arbetar med emotioner och hur de hanterar maktre-

lationer i emotionellt lönearbete. Jag vill beröra maktförhållanden som finns i mötet mellan säljare och 

kunder, men även mellan anställda och ledning. Jag vill få större förståelse för hur de anställda hanterar 

emotioner i arbetet och huruvida de upplever press på att utföra ett emotionellt lönearbete. I detta avse-

ende vill jag även undersöka vilken betydelse roller har i de anställdas arbete med emotioner. För att av-

gränsa studien har jag valt att främst fokusera på interaktionen mellan anställda och kunder, men jag 

kommer även att beröra relationen mellan anställda och ledning, samt relationen mellan kollegorna.     

Syftet ska besvaras med följande frågeställningar: 

1. Hur arbetar de anställda med att kontrollera emotioner i sitt yrke? 

2. Vilka emotionella krav ställs på de anställda och hur påverkas de av dessa?  

1.3. Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel 2 kommer jag att redogöra för tidigare forskning som har gjorts 

inom ämnet. I kapitel 3 kommer jag att behandla de teorier som jag kommer använda i uppsatsen. I kapi-

tel 4 kommer jag att redogöra för vilken metod jag har använt och hur jag har gått tillväga med insam-

ling av material. Kapitel 5 kommer att behandla uppsatsens resultat. I kapitel 6 kommer jag att fortsätta 

med en slutsats av resultatet för att sedan avsluta med kapitel 7 som innehåller en diskussion om resulta-

tet, en metoddiskussion och förslag för framtida forskning.  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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel kommer jag att behandla tidigare forskning som har gjorts inom emotionellt lönearbete 

och serviceyrket. Det finns relativt mycket forskning inom området och jag har därför valt ut det som är 

mest relevant till studien och dess syfte. Eftersom ett inslag av syftet är att undersöka hur säljare arbetar 

med emotioner vid möte mellan kunder var jag intresserad av att hitta tidigare forskning som undersöker 

olika typen av möten mellan servicearbetare och kunder eller klienter.   

2.1. Känslomässiga krav 

I en studie av Hochschild (2012) undersöks hur flygvärdinnor måste förhålla sig till känslor i sitt yrke 

och vilka krav som ställs från ledningen. I undersökningen framgår det att flygvärdinnans leende betrak-

tas vara en del av hennes arbete. Leendet ska likt exempelvis sminket och uniformen vara redskap för att 

få passagerarna på flyget att känna trivsel. En del av flygvärdinnans arbete handlar om att dölja trötthet 

och irritation. Om flygvärdinnan inte uppvisade ett glatt humör och ett leende skulle passagerarnas belå-

tenhet och positiva upplevelse av flygturen minska. Ett exempel på krav som ställs är när hon nämner att 

en ung affärsman ifrågasatte en flygvärdinna och sa ”Varför ler du inte?”. Varpå flygvärdinnan såg ho-

nom i ögonen och svarade ”Jag ska berätta, om du ler först, så ska jag le”. Affärsmannen log och svarade 

”bra”, vidare svarade flygvärdinnan ”Frys nu och håll det i femton timmar” (Hochschild 2012). Dessa 

krav som ställs på servicearbetaren kan tyda på en maktobalans mellan den anställde och kunden. Detta 

på grund av att den anställde alltid måste visa en positiv och glad fasad gentemot sina kunder, oavsett 

hur de blir behandlade tillbaka. Trots att de anställda blir bemötta med respektlöshet eller aggressivitet 

från kunder blir de tvungna att bevara ett visst emotionellt förhållningssätt och vara så pass trevliga och 

tillmötesgående tillbaka.    

Det finns även en maktobalans när det gäller arbetsgivaren och den anställde då ledningen ställer krav på 

servicearbetaren som den anställde inte har så stor möjlighet att påverka. Kraven ingår i den anställdes 

arbete och innebär att de blir tvungna att följa dessa. Någon som har undersökt värdighet inom ser-

viceyrken är Helena Lundberg (2016). De servicearbeten som ingår i hennes avhandling är typiska låg-

statusyrken, vilket innebär att det finns en underordning som hör ihop med lågt inflytande. Yrken som 

ingår i studien är dels inom dagligvaruhandel, snabbmatskedjor och hotell- och passagerarfärjor. Ett ex-

empel som hon nämner och som urskiljer serviceyrken är att det saknas tillit från ledningen till de an-

ställda. Ett utryck för detta är att många butikslokaler har väldigt öppna ytor där det finns full insyn för 

både arbetsgivare och för kunder. Detta innebär att det inte finns mycket utrymme för de anställa att ta 

sig till ett annat rum och bort från kontrollen (Lundberg 2016). 
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Inom servicearbeten ställs det krav på att de anställda dels ska bidra med sin tid och tillgänglighet, men 

även med sina känslor och sitt utseende. De finns förväntningar på att de ska utföra sitt arbete med högt 

tempo och hög kvalité, utan att bli försäkrade om att de kommer få tillgång till de resurser eller utrust-

ning som behövs i yrket. De resurser som hon pekar på är dels att många anställda inte får den ekono-

miska ersättning som de har rättighet till. Många serviceyrken medför även fysiska belastningar men alla 

anställda ges inte möjlighet till företagshälsovård (Lundberg 2016). Det finns riktlinjer för att de anställ-

da ska vara trevliga, glada och utåtriktade och att de samtidigt ska följa fastställda fraser och så vidare 

vid möte med kunder. De anställda måste dölja sina personliga känslor om dessa skiljer sig från hur de 

förväntas uttrycka sig i sin yrkesroll. De måste med andra ord kontrollera sina känslor och rätta sig efter 

kraven, trots att de till exempel är trötta eller inte är på gott humör (Lundberg 2016).  

En utgångspunkt i denna studie är att undersöka vilka krav som ställs på anställda inom serviceyrken 

och hur detta hänger ihop med emotionellt lönearbete. Därför är jag intresserad av att titta på tidigare 

forskning som har studerat olika serviceyrken. Frågor som blir centrala utifrån Hochschilds (2012) och 

Lundbergs (2016) resonemang och som jag vill undersöka vidare är om det finns en likhet mellan de 

krav som nämns inom tidigare forskning och med min egen studie. Andra frågor som blir centrala är 

huruvida de anställda hanterar den maktobalans som finns mellan arbetsgivare och anställd. Hur förhål-

ler sig den anställde till både de krav och den kontroll som ledningen utövar? 

2.2. Ett utsatt arbete 

Som berörts i tidigare avsnitt om krav på serviceyrket kan det finnas olika emotionella påfrestningar för 

de anställda. En aspekt som gör flera servicearbeten utsatta är att mycket av arbetet sker ensamt. Att ar-

beta i kassan eller att städa ensam på en hotellvåning kan bidra till att de anställda blir isolerade från sina 

arbetskamrater under merparten av dagen eller under hela arbetsdagen. Även om arbetet innebär social 

kontakt med kunder eller gäster saknas kommunikation mellan kollegor, vilket kan leda till att arbetet 

blir väldigt ensamt i viss mån (Lundberg 2016). En problematik med detta är att gruppsammanhållning-

en mellan de anställda försämras och att möjligheterna att få socialt stöd mellan kollegorna blir drabbat. 

Om möjligheten att få stöd från kollegor saknas kan arbetet bli ännu mer utsatt då de anställda inte kan 

hjälpa varandra att hantera olika former av påfrestningar (Lundberg 2016). I sin avhandling skriver 

Kristina Abiala (2000) om servicearbete inom den privata sektorn. Hon menar att arbetet med kunder 

också innebär att säljarna bör kunna hantera den stress som tillkommer. Ett exempel som Abiala (2000) 

nämner är kvantitet i interaktionen och med detta menar hon att säljaren möter många kunder under en 

arbetsdag. Att arbeta inom serviceyrket kan innebära olika arbetsuppgifter såsom planera, packa upp va-

ror, prismärka samt städa och hålla det rent på arbetsplatsen. Abiala (2000) menar att exempelvis resele-
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dare och kundmottagare inte har lika mycket kundkontakt som exempelvis frisörer och butiksbiträden. 

Förutsättningarna för de olika yrkesområden är därmed olika när det handlar om servicemöten. När det 

handlar om butiksbiträden som arbetar i kassan hänvisar Abiala (2000) till en överbelastning i rollen, en 

så kallad ”role overload”. Detta syftar till att anställda som arbetar i kassan möter så pass många kunder 

under en arbetsdag vilket leder till en överbelastning (Abiala 2000).  

Eftersom jag vill undersöka hur anställa förhåller sig till emotionella påfrestningar inom yrket är vikten 

av stöd en central aspekt i studien. Det jag vill undersöka vidare är hur betydelsefullt socialt stöd är för 

de anställda i deras arbete. Frågor som jag tar med mig är; Hur mycket av arbetet sker egentligen ensamt 

och hur mycket påverkas de anställda av ensamarbete? Utifrån Abialas (2000) resonemang om ”role 

overload” vill jag även undersöka vidare om det finns faktorer i min egen studie som kan relateras till en 

så kallad överbelastning i rollen. På vilket sätt kan jag se en överbelastning i min egen studie och hur 

påverkas de anställda av denna? 

2.3. Att gå in i en roll  

För att hantera emotionella påfrestningar inom servicearbetet visar tidigare forskning att arbetet kan ses 

som ett teaterframträdande. Abiala (2000) menar att servicearbetaren befinner sig på en scen med kun-

den som medspelare eller publik och företagets representant som regissör. De anställda intar en service-

roll med ett genomarbetat manus, där scenen till exempel består av ett restauranggolv eller butikens fria 

ytor. Bakom denna scen döljer sig bland annat ett kontor och ett personalrum. Det är företagets represen-

tant som iscensätter framträdandet och likt på teatern så ser inte publiken, vilket i detta fall är kunden, 

inte regissören. Vikten av att hålla den privata och yrkesmässiga rollen isär blir väldigt tydligt i detta 

sammanhang (Abiala (2000). 

Ashfort och Humphrey (1993) hänvisar till tidigare studier som har gjorts inom området och som berör 

emotionellt lönearbete. De menar att tidigare resonemang som förts har fokuserat mycket på emotionellt 

arbete och negativa känslor som servicearbetet medför, där de bland annat nämner Hochschild. De me-

nar att Hochschild för ett resonemang som antyder att de anställda förväntas känna och agera på ett visst 

sätt och om dessa känslor inte överensstämmer med individens egna uppstår det psykologiskt negativa 

effekter hos de anställda inom serviceyrket (Hochschild 1983 refererad i Ashfort & Humphrey 1993). I 

motsättning till Hochschild anser Ashfort och Humphrey (1993) att ju mer de anställda identifierar sig 

med rollen desto svagare blir de negativa effekterna på välmåendet och desto starkare blir de positiva 

effekterna. De menar att om de anställda identifierar sig med rollen kan det emotionella arbetet bringa 

både glädje och välbefinnande. Även Lundberg (2016) hävdar att de anställda kan anta ett anpassnings-
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bart förhållningssätt för att hantera de emotionella och estetiska krav som ställs från företaget. Eftersom 

företagets krav möjligtvis inkräktar på de anställdas egna känslor och personliga stil kan detta vara en 

svårighet att hantera. Genom att istället internalisera de krav som ställs och likställa sig med dessa kan 

det vara enklare att hantera kraven (Lundberg 2016).  

En problematik med att inta två olika roller är vart gränsen mellan den privata och yrkesmässiga rollen 

går, det vill säga hur pass personlig säljaren ska vara i sin yrkesroll (Abiala 2000). Trots att säljaren för-

söker inta en serviceroll så kommer det oftast omedvetet även personliga inslag. Det finns däremot skill-

nader hur människor hanterar det känslomässiga förhållandet mellan den privata rollen och den yrkes-

mässiga rollen. Detta kan dels bero på individens personlighet men det kan även bero på vilken typ av 

möte det handlar om eller vilka krav som finns på yrket. Vid möte med en av frisörerna som deltar i Abi-

alas studie berättar den anställde att det enbart är de som kan lära sig att vara objektiv till rollen som 

stannar kvar på arbetsplatsen. Abiala (2000) hänvisar till Mossberg (1994) som gör en jämförelse mellan 

nya och mindre erfarna turistguider i relation till mer erfarna turistguider. De som är nya på arbetsplatsen 

ger service på ett impulsivt och personligt sätt, medan de erfarna ger service på ett mer vanemässigt och 

kontrollerat sätt. Detta gör att de erfarna inte heller tar åt sig av kritik på samma sätt som de nya. Trots 

att det verkar vara viktigt att inta två olika roller kan i vissa fall den rumsliga och tidsmässiga gränsen 

mellan det privata livet och det yrkesmässiga livet bli väldigt diffus. Det kan vara så att servicearbetare 

tar med sig arbetet hem i den bemärkelsen att arbetet eller kunderna intränger privatlivet. Olika känslor 

som den anställde utsätts för på arbetsplatsen kan ibland komma till uttryck i hemmet. Däremot menar 

Abiala (2000) att känslor som väckts i hemmet i många fall inte får ges uttryck på arbetsplatsen.  

Roller är någonting som är centralt i min studie och jag fann därför både Abialas (2000), Lundbergs 

(2016) och Ashforts och Humphreys (1993) forskning som relevant. Roller och rollseparerande hänger 

även väl ihop med Hochschilds (2012) resonemang om att flygvärdinnorna behöver visa upp en helt an-

nan känsla inför passagerarna. Någonting som jag vill undersöka vidare är hur de anställda upplever att 

de kan vara sig själva i sitt arbete med kunder eller om de uppvisar en helt annan personlighet än deras 

egna. Vad kan det bero på i så fall? Och hur hanterar de anställda två olika roller? 

2.4. Ekonomiskt resultat och målsättningar  

Abiala (2000) menar att inom servicearbetet finns det behov från arbetsgivaren, likt andra jobb, att styra. 

Arbetsgivarens målsättning är att öka produktiviteten och uppnå ett ekonomiskt resultat som skapar bäs-

ta förutsättningarna för företagets överlevnad. Trots att de anställda verkar vara medvetna om vilka mål 

och riktlinjer företaget har vill arbetsgivaren ändå kontrollera och styra det som sker i servicemötet mel-
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lan säljare och kund. Vincent (2011) menar att emotionellt lönearbete bör analyseras under de olika för-

utsättningar som ett alienerade kapitalistiskt samhället skapar. Vidare menar han att under alienerade 

förhållande saknar de anställda kontrollen över sina egna känslor och styrs eller “ägs” av arbetsgivaren 

till förmån för de tjänster som företaget erbjuder. Detta resulterar i att de anställda blir distanserade från 

sitt eget uppvisande av känslor.  

Utifrån andra studier som har gjorts inom emotionellt lönearbete talar Vincent (2011)  om “emotional 

misbehaviour”, vilket är ett återkommande ämne inom studier om känslor på arbetet. ”Emotional misbe-

haviour” innebär att det utvecklas känslomässiga missförhållanden på en arbetsplats som anställda rea-

gerar på och som de vill frigöra sig ifrån. Detta innebär att det sker ett motstånd från de anställda gente-

mot arbetsgivaren eller högre intressenivåer. I detta tillstånd minskar de anställdas engagemang till att 

utföra ett arbete som de blir beordrade att göra eftersom de saknar både uppskattning och belöning från 

ledningen. För att utveckla hur emotioner på arbetet kan förstås nämner han två olika punkter som har 

att göra med emotionella missförhållanden. Den första innebär att allt uppträdande som sker på en ar-

betsplats sker mer eller mindre utifrån ledningens intresse. Detta i form av att de högre intressenivåerna 

ställer krav på de anställda vad gäller ökad produktivitet och arbetsförmåga. Den andra punkten handlar 

om att anställdas emotionella tillstånd kan observeras av arbetsgivaren och uppfattas som felaktiga då 

dessa emotionella förhållanden inte stämmer överens med ledningens intresse.  

Frågor som blir centrala utifrån Abialas (2000) och Vincents (2011) perspektiv och som jag vill undersö-

ka vidare är huruvida ett vinstdrivande motiv påverkar de anställda och deras emotionella tillstånd. Upp-

lever de anställda att det finns tydliga ekonomiska mål som de måste förhålla sig till och hur ser denna 

typ av kontroll ut?     

2.5. Sammanfattning av tidigare forskning       
Sammanfattningsvis är emotionellt lönearbete ett område där det redan finns relativt mycket forskning 

om. Vid möte med kund eller klient finns det olika krav på hur säljaren ska agera, det vill säga han eller 

hon ska alltid bemöta kunder med ett leende och vara så pass trevlig som möjligt (Lundberg 2016). De 

går in i en så kallad robotposition som innebär att de måste dölja sina verkliga känslor (Hochschild 

2012). För att hantera de påfrestningar som arbetet medför kan det bli viktigt att gå in i en roll och att 

särskilja på den privata och yrkesmässiga rollen (Abiala 2000; Ashfort & Humphrey 1993). Arbetsgiva-

ren har även förväntningar på att uppnå ekonomiska resultat vilket innebär att det sker en form av kon-

troll över de anställda. Med andra ord uppvisar de anställda en viss sorts känsla till förmån för arbetsgi-

varen och deras vinstmotiv (Vincent 2011).         
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3. Teoretisk referensram 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som jag kommer använda i 

studien. Jag kommer börja med att förklara Symbolisk interaktionism. Därefter kommer jag att gå vidare 

med Hochschilds resonemang om Det privata emotionella systemet och hennes definition av emotionellt 

lönearbete. Avslutningsvis kommer jag att redogöra för Goffmans dramaturgiska perspektiv. Anledning-

en till att jag har valt följande teorier är för att jag anser att de finns en relevant koppling mellan dessa 

och att de är passande utifrån mitt syfte och min intervjuguide.   

3.1. Symbolisk interaktionism  

Då en del av studien handlar om att undersöka säljarens upplevelse av interaktion med kunder anser jag 

att det var relevant att utgå från perspektivet symbolisk interaktionism. I följande avsnitt kommer jag 

kort att förklara symbolisk interaktionism och social interaktion. Jag kommer inte att använda symbolisk 

interaktionism som analysredskap utan det kommer snarare att vara studiens huvudperspektiv.     

Symbolisk interaktionism är ett synsätt eller perspektiv för hur vi analyserar och försöker förstå den so-

ciala verkligheten (Trost & Levin 2010). Begreppet ”Symbolisk” innebär att de handlingar och beteende 

som finns hos en individ är symboliska och det kan bland annat handla om olika gester, rörelser och tan-

kar (Angelöw & Jonsson 2012). Symbol är ett tecken som har en gemensam betydelse för alla som be-

finner sig i omgivningen, vilket innebär att det finns en kollektiv förståelse. Att använda symboler är 

vanligast vid talspråk. Om tecken används vid muntlig kommunikation måste orden ha samma betydan-

de mening för alla parter (Trost & Levin 2010). En förespråkare inom symbolisk interaktionism är Mead 

(1972) och enligt honom kan interaktionen ta sig uttryck i olika former. Vidare utvecklar Mead detta re-

sonemang om att det finns känslomässiga attityder som ligger till grunden för våra handlingar, exempel 

på dessa attityder är att ilska ges uttryck i attack. Vi kan då se att gesterna är förknippade med dessa atti-

tyder och det kan vara en orsak till individens sociala handling. Symbolisk interaktionism behandlar 

några “grundpelare” eller “hörnstenar” som ska vara till hjälp när det handlar om att försöka förstå soci-

ala fenomen. En viktig hörnsten inom symbolisk interaktionism är interaktion eller social interaktion 

(Trost & Levin 2010). Att interagera innebär ett växelspel mellan två eller flera individer där det finns en 

ömsesidig relation till varandra (Angelöw & Jonsson 2012). Ett samtal behöver inte enbart ske genom 

att tala med munnen utan det kan också ske genom andra kroppsrörelser, exempelvis minspel eller hand-

rörelser (Trost & Levin 2010). 
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3.2. Det privata emotionella systemet    
Jag anser att Hochschilds teori om emotionellt arbete var relevant att ha med då hon talar mycket om de 

anställdas skådespeleri och hur anställda bör uttrycka sig till förmån för arbetsgivaren. I följande avsnitt 

kommer jag att presentera byggstenarna I Hochschilds resonemang om det privata emotionella systemet. 

3.2.1. Ytligt- och djupt emotionellt agerande  

Hochschild (2012) menar att vi alla gör något form av skådespeleri men att det finns två olika sätt att 

agera på. Hon menar att det första är att vi försöker anpassa skådespeleriet efter hur framträdandet ska 

uppfattas utifrån, det vill säga från publikens håll. Detta i linje med Goffmans (2014) resonemang om att 

vi agerar inför en publik och att vi anpassar våra handlingar och kroppsspråk efter framträdandet. Detta 

är vad Hochschild (2012) menar med “surface acting” eller ytligt agerande, vilket innebär att individen 

har en påklistrad känsla. Detta i form av att individen uppvisar en annan känsla än vad han eller hon 

egentligen känner, att exempelvis uppvisa ett leende fast han eller hon egentligen inte är glad. I motsats 

till detta menar hon att vid “deep acting” eller djupt agerande kommer de upparbetade känslorna fram. 

Skådespelaren uppvisar inte enbart en känsla av att vara glad, utan det finns en känsla bakom även om 

den inte är verklig (Hochschild 2012). Enligt Hochschild finns det inte utrymme för spontana känslor 

varken i ytligt- eller djupt emotionellt agerande. Vid ytligt agerande har personen blivit van att visa ett 

framträdande vad gäller känslor. Att det finns en form av inlärning att exempelvis aktivera muskler i an-

siktet som utgör ett uppvisat leende. Vid djupt agerande finns det också en form av inlärning, där indivi-

den har lärt sig att skapa en inre känsla av att vara glad. Att få fram denna känsla tyder på ett lyckat emo-

tionellt arbete (Hochschild 1983 refererad i Dahlgren & Starrin 2004). 

3.2.2. Känsloregler 
När Hochschild (2012) talar om känsloregler menar hon att individen ställer sig själv två frågor, dels 

“Vad jag känner” och “Vad jag borde känna”. Känsloregler kan urskiljas genom att fundera på hur vi be-

dömer våra egna känslor och hur andra människor bedömer våra uppvisade känslor. Hon hävdar också 

att det finns olika sätt att ständigt bli påmind om att det finns känsloregler. Ett sätt är att andra människor 

påminner oss genom att exempelvis ifrågasätta varför vi känner som vi gör. Det kan till exempel handla 

om att fråga någon varför han eller hon är ledsen (Hochschild 2012). 

3.2.3. Socialt utbyte av känslor 

Socialt utbyte av känslor innebär att när vi försöker hantera känslor gör vi det sällan ensamma. När det 

sker ett utbyte av känslor visar vi inte enbart uppskattning genom fysiska rörelser såsom exempelvis en 

ryggböjning. Det sker även en form av psykologisk rörelse, en så kallad bugning med hjärtat. Känsloreg-
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lerna skapar ett givande och tagande (Hochschild 1983 refererad i Dahlgren & Starrin 2004). Hochschild 

delar in det sociala utbytet i två olika kategorier och den ena är rakt utbyte, som innebär att vi tillämpar 

regler för att göra en bugning. Den andra är improviserat utbyte som syftar till att vi utgår från att reg-

lerna finns men att vi även kan leka med dem och på så sätt skapas en form av ironi. Hochschild menar 

att utbytet mellan människor kan skilja sig beroende på vilken status en person har. När personer med 

lika status gör ett utbyte är det vanligtvis jämlikt (Hochschild 1983 refererad i Dahlgren & Starrin 2004). 

När en person däremot har högre status än den andra, anses den med lägre status erbjuda mer som “be-

talning” av anständiga skäl. I det privata livet finns det ofta större möjlighet att ifrågasätta utbyte och 

göra förhandlingar om det finns ojämlikhet mellan parterna. I offentligheten är det däremot vanligare att 

individer får acceptera att det förekommer ett ojämnt utbyte av känslor. Ett exempel är att bli bemött 

med respektlöshet eller aggressivitet av en kund och att den anställde måste stå och ta emot detta och 

samtidigt dölja sina verkliga känslor.  

3.3. Emotionellt lönearbete  
Eftersom studien handlar om emotionellt lönearbete upplever jag att det var lämpligt att få med Hoch-

schilds definition av begreppet. 

Enligt Hochschild finns det tre gemensamma faktorer för emotionella lönearbeten (Hochschild 1983 re-

fererad i Dahlgren & Starrin 2004). Den första handlar om att det krävs någon form av kommunikation 

mellan människor, dels ansikte mot ansikte eller genom röst mot röst. Den andra faktorn berör att indivi-

den ska ha möjlighet att kunna framställa ett emotionellt tillstånd hos andra personer, detta i form av ex-

empelvis tacksamhet, trygghet eller rädsla. Den tredje och sista handlar om att arbetsgivaren utövar nå-

gon form av kontroll över individens emotionella handlingar. Yrken som passar in i denna kategori är 

främst personorienterade arbeten såsom försäljare, socialarbetare, arbeten inom vård och omsorg, samt 

underhållningsbranschen. Emotionellt lönearbete kan handla om att sjuksköterskor ska behålla ett lugn 

och inge trygghet hos patienter. Det kan även handla om att lärare förväntas inspirera och skapa entusi-

astiska elever. Ett emotionellt arbete sker även i det privata livet då exempelvis en individ ska gå på en 

fest och försöker intala sig själv att det kommer att bli roligt, vilket innebär att det sker ett arbete med 

känslorna (Hochschild 1983 refererad i Dahlgren & Starrin 2004).  

Emotionellt lönearbete skiljer sig från andra former av emotionellt arbete då det krävs att en anställd vi-

sar eller undantrycker känslor för att skapa en yttre sinnesstämning hos sina kunder eller klienter (Hoch-

schild 2012). Denna typ av arbete kräver samordning både vad gäller sinne och känsla då arbetet många 

gånger överlappar med våra egna personliga åsikter och värderingar. Några aspekter som definierar ett 
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emotionellt lönearbete är när det ställs krav från ledningen hur de anställda bör och förväntas känna i sitt 

arbete med kunder eller klienter. Ett emotionellt lönearbete innefattar även att den anställde inte har 

samma rättigheter till uppskattning och artighet som kunderna eller klienterna har. Med andra ord måste 

den anställde dölja sina känslor till förmån för både kundernas belåtenhet och för ledningens ekonomis-

ka motiv (Hochschild 2012).     

3.4. Goffmans dramaturgiska perspektiv  

En del av symbolisk interaktionism berör den dramaturgiska skolan och en förespråkare inom denna är 

Goffman (Angelöw & Jonsson 2012). Eftersom tidigare forskning berör en hel del om rolltagande inom 

emotionellt lönearbete anser jag att Goffmans dramaturgiska perspektiv var lämplig att använda i denna 

studie. Jag ser även en koppling mellan Goffman och Hochschilds teori om emotionellt lönearbete då 

hon också talar om roller och rollbeteenden. I följande avsnitt kommer jag att förklara intrycksstyrning, 

fasad och olika regioner- och regionbeteenden.   

3.4.1. Intrycksstyrning 

Goffman (2014) anser att individer som spelar en roll utgår från att de som betraktar dem ska ta det in-

tryck som skapas framför dem på allvar. Han menar att personen som ser uppträdandet ska tro på att ak-

tören har de kunskaper som denne vill framvisa. I linje med detta resonemang gör vi ett antagande om 

att den enskilde spelar sitt spel till förmån för andra människor. Goffman menar att den aktören som 

uppträder kan bli vilseledd av sitt eget framträdande och bli övertygad om att den känsla som denne för-

söker förmedla till sin publik är verklig. Han menar däremot att när publiken har blivit övertygade om 

aktörens framträdande kommer det finnas någon som ifrågasätter föreställningens “äkthet”. Det kan 

även vara så att aktören inte alls är övertygad av den roll som denne spelar. Enligt Goffman verkar detta 

rimligt eftersom det är den som står för framträdandet som har största förutsättningarna att genomskåda 

äktheten i föreställningen. När en individ inte tror på sitt eget framträdande kan denne kallas för “cy-

nisk”. Goffman (2014) menar att vi inte tar för givet att alla som gör ett framträdande är cyniska och har 

som avsikt att lura sin publik, för så kallade egennyttiga eller privata syften. Han menar att en cynisk 

individ kan lura sin publik till förmån av vad denne själv tycker är bäst eller på grund av vad samhället 

tycker är bäst.  

3.4.2. Fasad 

Goffman (2014) använder sig av begreppet framträdande och med detta menar han all aktivitet där en 

individ under en viss period befinner sig framför en grupp som betraktar denne och som individen har ett 

visst inflytande över. Goffman använder begreppet fasad för att beskriva den utrustning som på ett med-
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vetet eller omedvetet sätt används av personer under framträdandet. Han anser att en del av fasaden byg-

ger på en inramning eller setting, vilket innefattar de möbler, dekor och ytplanering och annan rekvisita 

som krävs för att kunna göra ett framträdande. En inramning är bunden till en specifik plats så om en 

aktör vill använda sig av en inramning i sitt framträdande har denne inte möjlighet att påbörja sin roll 

förrän denne anländer till den bestämda platsen. Den som uppträder måste även avsluta sitt framträdande 

när denne lämnar platsen (Goffman 2014).  

3.4.3. Olika regioner och regionbeteende  

Enligt Goffman (2014) är region den plats där framträdandet sker och regionen kan infinna sig på vilket 

ställe som helst men har till viss del en markering som avgränsar platsen. Det kan till exempel finnas 

tjocka glasväggar som avgränsar en region, dessa kan stänga ute ljud men rent visuellt är personer fortfa-

rande synliga inom denna avgränsning. Detta i motsättning till ett kontor som är byggt av masonitskivor 

och där det inte finns någon insyn utifrån kontorets väggar. Framträdandet har vanligtvis bara ett enda 

synligt centrum, för den som ska uppträda och för åskådarnas del. Detta i likhet med när någon ska hålla 

ett tal i en lokal eller när en patient ska tala med en läkare på en sjukhusmottagning. Ett framträdande 

kan även ske i en lokal där olika grupper med människor interagerar med varandra. Dessa kan ständigt 

förändras, både vad gäller gruppens storlek och dess struktur. Ett exempel på detta är framträdanden som 

sker i butik och som brukar innefatta olika grupperingar när det gäller muntligt samspel mellan biträde-

kund-par (Goffman 2014). 

Goffman (2014) gör en särskiljning av främre- och bakre regioner, där främre regioner syftar på den 

plats där framträdandet sker. När ett framträdande sker har den som uppträder olika normer att ta i beak-

tande. Det ena är hövlighetsnormer som berör hur aktören behandlar sin publik när denne står framför 

gruppen och talar. Det andra, så kallade anständighetsnormer, syftar till hur den som framträder beter sig 

när denne inte befinner sig inom syn- eller hörbart avstånd från publiken. En bakre region eller “bakom 

kulisserna” är däremot en region där den fakta som tystas ner synliggörs. Med bakre region menas ett 

ställe där det finns en rätt att bestrida det framträdande som den enskilde har försökt uppvisa i den främ-

re regionen. I den bakre regionen kan all rekvisita och allt som döljer sig bakom fasaden uppvisas. 

Bakom kulisserna har teamet även möjlighet att ventilera tankar kring framträdandet och sortera bland 

stötande ord. Detta när publiken inte är på plats och kan bli kränkta av dem. I den bakre regionen finns 

det tillfälle för aktören att koppla av och inte längre hålla en fasad. Den enskilde kan även träda ur sin 

roll som har upprätthållits i den främre regionen (Goffman 2014).       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4. Metod  
I följande avsnitt kommer jag att behandla vilken metod jag har använt och vilket urval jag har använt. 

Jag kommer därefter gå vidare med att presentera genomförande och analys för att sedan gå över till va-

liditet, reliabilitet och generaliserbarhet. Jag kommer därefter avsluta med etiskt övervägande och min 

förförståelse till ämnet.    

4.1. Val av metod 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie med forskningsintervjuer. Enligt Aspers (2011) innebär en kvali-

tativ ansats att få större förståelse för sitt forskningsområde, detta genom att göra ett närmande. Det 

handlar med andra ord om att komma närmare det som ska undersökas för att öka sin förståelse. För att 

få förståelse för hur arbetet utifrån en kvalitativ ansats sker, med metodologi och metodval menar Aspers 

(2011) att det finns vissa distinktioner som bör kännas till. En distinktion som han nämner och som han 

menar ofta förekommer är den mellan subjektivism och objektivism. Aspers anser att en kvalitativ studie 

kan genomföras utifrån en objektivistisk eller subjektivistisk utgångspunkt. Där objektivistiskt innebär 

att forskaren studerar fenomenet utifrån. Att använda en objektivistisk startpunkt är vanligt inom natur-

vetenskap där ett ämne ofta studeras utifrån, men används även av samhällsvetare för att göra observa-

tioner av exempelvis olika interaktionsprocesser eller rörelsemönster. En subjektivistiskt startpunkt inom 

kvalitativa studier innebär däremot att fenomenet studeras inifrån och att forskaren vanligtvis måste ingå 

i en interaktion för att få förståelse för det som ska studeras. Inom subjektivism är deltagarnas uppfatt-

ningar och tankar väsentliga för att förstå deras handlingar (Aspers 2011). Eftersom jag ville ta del av 

intervjupersonernas berättelser genom intervjuer utgick jag från en subjektivistiskt startpunkt. Jag hade 

däremot kunnat komplettera med en objektivistisk startpunkt i form av observationer för att studera in-

teraktionen mellan säljare och kund.          

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) syftar en forskningsintervju till att få ta del av intervjupersonernas 

olika perspektiv och erfarenheter. Jag valde att göra en kvalitativ studie med forskningsintervju då jag 

ville ta del av intervjupersonernas upplevelser och egna erfarenheter kring serviceyrket. Därför fann jag 

en kvalitativ ansats som mest lämplig. En forskningsintervju grundar sig på ett samtal mellan två perso-

ner där olika åsikter utbyts sinsemellan (Kvale & Brinkmann 2014). Vid intervjun utgick jag från en in-

tervjuguide (se bilaga 2). Jag utformade intervjuguiden utifrån olika teman för att på ett enklare sätt 

strukturera guiden och för att veta vilka frågor jag ville ställa till informanterna. När jag påbörjade inter-

vjuguiden hade jag ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv som jag utgick ifrån. Jag utgick även från 

Goffmans teori om roller och Hochschilds teori om det privata emotionella systemet. Då jag fann dessa 
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teorier relevanta för min studie även efter intervjuerna valde jag att ha kvar dessa. Intervjuguiden inne-

fattade en låg grad av standardisering. Detta innebär att jag inte ställde frågorna i exakt samma ordning 

och att det fanns utrymme för följdfrågor (Olsson & Sörensen 2011). Jag utgick från samma intervjugui-

de under samtliga intervjuer men jag hade många öppna frågor som jag ställde till intervjupersonerna. 

Syftet med dessa frågor var att få informanterna att öppet berätta om händelser som de har varit med om. 

Eftersom personerna tolkade intervjufrågorna på olika sätt ställde jag även individuella följdfrågor som 

inte fanns med i intervjuguiden.  

4.2. Urval och genomförande av intervjuer 

Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Trost (2010) syftar till att använda sig av så-

dant som råkar finnas tillgängligt. Genom att till exempel hitta intervjupersoner genom annonsering eller 

hitta personer som delar kö i matbutiken. Urvalet fylls på vartefter som passande intervjupersoner dyker 

upp (Trost 2010). Jag använde mig av ett bekvämlighetsurval på grund av en svårighet att hitta intervju-

personer. Jag försökte så gott det gick att intervjua personer i min närhet. Eftersom det kan finnas en 

svårighet att intervjua personer i ens omgivning valde jag personer som jag inte har så nära relation till. 

Innan intervjuerna började jag fundera på vilka personer som skulle vara lämpliga att intervjua. Lämpli-

ga intervjupersoner är alla som arbetar eller har arbetat som säljare inom ett serviceyrke. Detta bidrog till 

att urvalet blev väldigt stor, dels för att serviceyrket är så pass brett och dels för att det finns så många 

yrkesområden som arbetar med service. Det finns även olika sätt att arbeta med kundbemötande, det 

finns dels skillnader vad gäller interaktion via telefon eller ansikte mot ansikte. Jag valde därför att be-

gränsa urvalet till personer som arbetar eller har arbetat som säljare i en fysisk butik. Att välja informan-

ter som inte arbetar i butik längre var inte ett medvetet val från första början. Anledningen till att jag inte 

enbart valde personer som fortfarande arbetar i butik är dels för att jag har haft en svårighet i att hitta 

personer som var villiga att ställa upp på intervju. En annan aspekt var även tidsbrist. När jag började 

fundera över mitt urval upplevde jag däremot att det kan vara intressant att få med två olika perspektiv. 

Jag kontaktade först tre intervjupersoner som jag hittat genom bekanta. Jag skickade ett mejl och presen-

terade mig själv och bifogade informationsbrevet (se bilaga 1) för medverkande i uppsatsen. Jag mötte 

upp intervjupersonerna på ett bibliotek, vid olika tillfällen. När jag inte fick tag på flera intervjupersoner 

använde jag snöbollsmetoden. Namnet grundar sig på en metafor om att en snöboll som rullas i snön, 

växer och blir allt större. I linje med detta syftar metoden på att börja med en intervju för att sedan fråga 

om intervjupersonen känner någon som skulle kunna vara passande i undersökningen och villig att ställa 

upp på intervju (Trost 2010). Jag frågade om de intervjuade kände någon vän eller kollega som var in-

tresserade av att ställa upp på intervju. När jag provat snöbollseffekten hade jag fortfarande inte hittat 
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fler intervjupersoner. Jag började därför att återigen leta intervjupersoner bland bekanta och postade ett 

inlägg på Facebook. Detta resulterade i att jag hittade två personer till som var intresserade av att med-

verka i uppsatsen och bli intervjuade. På grund av geografiska avstånd var det inte möjligt att träffa des-

sa personer personligen, därför genomfördes dessa två intervjuer via Skype. Jag upplever att det finns en 

svårighet att intervjua genom Skype då det saknas en närhet till intervjupersonen som finns vid ett per-

sonligt möte. Jag anser däremot att det var mer lämpligt att hålla intervjuerna genom Skype än telefon. 

Detta eftersom jag inte kan se personen via telefon och har därmed inte möjlighet att ta del av dennes 

ansiktsuttryck. Någonting som jag reflekterade över vid intervjuerna var att de personer som intervjua-

des via Skype uppfattades som mer avslappnade. En anledning till detta kan bero på att de befann sig 

hemma under intervjun och i en miljö där de kan vara mer avslappnade, tillskillnad mot de intervjuer 

som skedde på biblioteket. Jag upplever därför inte att valet av att göra några av intervjuerna via Skype 

har påverkat resultatet. Jag intervjuade sammanlagt fem personer och varje intervju tog cirka 30 till 40 

minuter att genomföra. Innan intervjuerna hade alla personer fått ett informationsbrev om studiens syfte 

och vad det innebär att medverka. Vid intervjuerna berättade jag även detta muntligen. Samtliga inter-

vjuer spelades in på mobiltelefonens diktafon.     

   

4.3. Analys 

Efter de första två intervjuerna började jag transkribera dessa och markera relevanta begrepp och styc-

ken. Jag strävade efter att skriva ut intervjuerna så ordagrant som möjligt men tog inte med alla upprep-

ningar, pauser och skratt. Dessa valde jag utifrån vad jag själv ansåg vara viktiga att ha med. En nackdel 

med att inte transkribera intervjuerna ordagrant med pauser, skratt och upprepningar kan vara att jag 

misstolkar ett visst uttryck eller begrepp då jag har glömt bort ur vilket sammanhang situationen utspelar 

sig. Om till exempel personen avslutade meningen med ett skratt eller en suck. Jag transkriberade däre-

mot varje intervju kort efter att jag genomfört dem för att fortfarande ha minnet och intervjusituationen 

färsk. Jag upplever därför inte att uteslutningarna i transkriptionen har påverkat mitt resultat på ett nega-

tivt sätt.  

En anledning till att jag började koda de första intervjuerna direkt var för att ta reda på om intervjugui-

den var passande eller om jag borde lägga till eller ta bort någon fråga. Jag ansåg att intervjuguiden täck-

te de frågor jag var intresserad av att få svar på så därför valde jag att behålla den första versionen av 

intervjuguiden. Jag valde även att bearbeta dessa två intervjuer först för att se om teorierna jag valt var 

passande. Jag fann centrala koder och teman som var återkommande i båda intervjuer och valde därefter 

att genomföra resterande intervjuer. Efter att alla intervjuer var genomförda och transkriberade började 

jag även koda dessa. Enligt Aspers (2011) sker kodningen under tolkningsprocessen och innebär att det 
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mest meningsfulla i forskarens material synliggörs. Detta i form av att centrala ord, satser eller hela me-

ningar blir tydliga (Aspers 2011). Jag använde mig av öppen kodning vilket enligt Olsson och Sörensen 

(2011) syftar till att det insamlade materialet granskas rad för rad eller stycke för stycke. Detta resulterar 

i att centrala meningar uppmärksammas, så kallade substantiva koder. Dessa koder kopplas sedan till 

passande kategorier. Jag gjorde markeringar även i dessa tre transkriberingar och kunde redan då se ett 

mönster i alla intervjuer. För att strukturera materialet fortsatte jag markera de koder som jag plockat ut 

och sorterade dem under passande tema. Några exempel på koder som jag funnit är: Roll, personlighet, 

fasad, interaktion. Koderna är formulerade utifrån den teoretiska referensramen och Goffmans drama-

turgiska perspektiv. Dessa koder bildade sedan temat ” Bevara äktheten i framträdandet”. Resultatet pre-

senteras sedan utifrån sju olika teman. Informanternas utsagor är sammanfattande under respektive te-

man och för att göra materialet mer levande och personligt har jag plockat ut citat från intervjuerna. Jag 

har däremot valt att förkorta några citat för att det ska bli enklare att läsa och tagit bort eller skrivit om 

vissa ord som är uttryckt i talspråk.    

4.4. Validitet och reliabilitet & generaliserbarhet 

Reliabilitet hör ihop med undersökningens struktur och tillförlitlighet och handlar om huruvida resultatet 

kan produceras även vid andra tillfällen och av andra forskare. Någonting som innefattas i reliabilitet är 

huruvida intervjupersonernas svar kommer att förändras under intervjun och om svaren kommer se an-

norlunda ut beroende på vem som håller i intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). Trost (2010) ifrågasät-

ter däremot detta resonemang. Han menar att om vi utgår från ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv 

medverkar vi i olika processer. I linje med detta är det väldigt troligt att vi kommer få olika resultat om 

vi gör om undersökningen vid ett annat tillfälle. Eftersom jag har valt en kvalitativ metod är det troligt-

vis svårt att få exakt lika resultat om studien skulle göras om vi ett annat tillfälle och med en annan in-

tervjuare. Detta kan dels bero på att alla har olika intervjutekniker och därför kan informanternas svar 

skilja sig åt beroende på vem som håller i intervjun. För att upprätthålla reliabilitet har jag däremot be-

skrivit tillvägagångssätt vid intervjuerna och bifogat intervjuguiden som jag utgick ifrån. Detta på grund 

av att det ska finnas möjlighet att ställa samma frågor och utföra ett liknande tillvägagångssätt vid en ny 

undersökning.     

Validitet handlar om giltighet, att det finns en sanning och hållbarhet i forskarens uttalande. Inom sam-

hällsvetenskapen har validitet fått den betydelsen att det som ska undersökas verkligen undersöks. Det 

ska finnas en giltig slutsats som på ett korrekt sätt ska leda tillbaka till utgångspunkten. Det ska även 

finnas ett gångbart resonemang som är välgrundat, trovärdigt och som kan motiveras (Kvale & Brink-
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mann 2014). För att stärka validiteten har jag valt att successivt gå tillbaka till mitt syfte och mina fråge-

ställningar för att vara uppmärksam på att jag undersöker det som ska undersökas.        

Någonting mer att ta hänsyn till är generaliserbarhet. I vardagslivet generaliserar vi vanligtvis utan att vi 

själva är medvetna om det. Utgångspunkten är en specifik situation eller en person där vi skapar en upp-

fattning om vad vi tror kommer hända vid den givna situationen eller med liknande personer (Trost 

2010). Eftersom jag enbart har intervjuat fem säljare kan jag inte generalisera hur alla säljare inom ser-

viceyrket förhåller sig till emotionellt lönearbete. Resultatet tolkas utifrån de fem informanter som med-

verkat i studien och utgör en väldigt liten del av en majoritet. Detta tyder återigen på att det inte är möj-

ligt att generalisera en hel grupp människor.  

4.5. Etiskt övervägande   

Information- och samtyckeskrav innebär att medverkande i undersökningen ska få information som är 

lättillgänglig och att personerna ger sitt godkännande. Alla medverkande i studien ska få information 

gällande studiens syfte, upplägg och vad det innebär för personerna att vara delaktiga i undersökningen. 

Informationen ska ges både skriftligt och muntligt och kontaktuppgifter till studenten ska vara tillgäng-

ligt (Olsson & Sörensen 2011). När jag kontaktade intervjupersonerna presenterade jag mig själv, berät-

tade vilken utbildning jag läser och vad syftet med studien är. Jag skickade även med ett informations-

brev där det mer tydligt framgår vad syftet är och vad det innebär att medverka i studien. I informations-

brevet framgår även kontaktuppgifter till handledare och student. Innan varje intervju berättade jag även 

kort vad syftet med studien är och vad det innebär att medverka. 

Någonting mer som ska tas i beaktning är konfidentialitet som innebär att personer som deltar i studien 

ska skyddas från att obehöriga ska få tillgång till insamlat material. Detta innebär att ingen ska få reda på 

vem av intervjupersonerna som har sagt eller gjort vad (Olsson & Sörensen 2011). För att upprätthålla 

konfidentialitet har jag informerat om att det endast är jag som kommer ta del av ljudfilen från intervjun, 

men att utskriften av intervjun kan komma att läsas av handledare eller opponenter. Jag berättade även 

att ljudfilerna och transkriberingarna kommer att raderas efter att studien är avslutad.   

Med anonymitet menas enkelt sagt att namnet på de intervjuade inte ska förekomma eller att det ska fin-

nas andra igenkänningsfaktorer. Vid de flesta kvalitativa intervjuer vet den som intervjuar vad den som 

blir intervjuad heter. Detta innebär att fullständig anonymitet inte kan förekomma eftersom intervjuper-

sonen inte är anonym för intervjuaren (Trost, 2010). Jag har tagit hänsyn till dessa aspekter genom att 

hålla tystnadsplikt gentemot informanterna. Jag har även valt att inte uppge intervjupersonernas rätta 
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namn eller vilket företag de arbetar på. Vid presentation av resultatet har jag bytt ut informanternas rikti-

ga namn för att de ska förbli anonyma. I enlighet med detta har jag även valt att inte uppge vilket företag 

de arbetar på, utan enbart inom vilket område företaget är specialiserat på. Detta på grund av att några av 

informanterna arbetar på ett litet företag med få anställda. Att uppge företagets namn skulle därmed 

kunna röja intervjupersonens identitet.         

4.6. Förförståelse      

Eftersom jag själv har arbetat som säljare under flera år har jag en förförståelse om möten med kunder 

och vad som krävs i rollen som säljare. Mina egna upplevelser av säljaryrket är att det inte finns så stort 

utrymmet till att gå bakom kulisserna, vilket innebär att säljaren är synlig av både kunder och ledningen 

nästan hela arbetsdagen. Detta innebär påfrestningar mentalt då jag som säljare ständigt måste tänka på 

hur jag hanterar situationer och agera professionellt, oavsett vilket humör jag är på. Detta väckte mitt 

intresse till att undersöka emotionellt lönearbete inom serviceyrket och få ta del av andra säljares upple-

velser. Enligt Aspers (2011) har samtliga forskare en förförståelse eller en föreställning om det område 

som ska undersökas. Detta i form av yrkesmässiga eller privata erfarenheter. Han menar att forskarens 

erfarenheter och kompetenser är en tillgång vid interaktionen med intervjupersonerna. Utan dessa skulle 

denne vara väldigt förvirrad och inte ha lika bra förståelse under samtalet. Aspers menar däremot att för-

förståelsen kan göra det svårare att se problemet ur andra perspektiv, till exempel med vetenskapliga 

“glasögon” (Aspers 2011). Jag upplever att min förförståelse har varit till en fördel då jag under inter-

vjuerna kunde vara mer avslappnad eftersom det är ett ämne som jag redan har någorlunda kunskap om. 

Detta bidrog även till att jag på ett mer naturligt sätt kunde flika in med uppföljningsfrågor. En negativ 

aspekt med att ha för mycket förförståelse innan kan däremot vara att det är svårt att vara objektiv. Detta 

på grund av att jag har egna erfarenheter och upplevelser som jag drar paralleller till när jag hör inter-

vjupersonernas utsagor. Det är således svårt att inte bli för influerad av tidigare erfarenheter och inta ett 

nytt förhållningssätt till undersökningsområdet.  
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5. Resultat och Analys 
I följande kapitel kommer jag att göra en kort presentation av informanterna för att sedan behandla re-

sultat och analys. Jag har valt att varva resultatet med ett analytiskt resonemang för att det ska bli tydli-

gare att se den teoretiska kopplingen. Eftersom de första temana framförallt berör säljarnas emotioner 

kommer jag främst att använda Hochschilds resonemang om emotionellt arbete- och lönearbete och 

hennes tre byggstenar. De fyra första temana är följande: Förväntningar på säljaryrket, Att anpassa sina 

känslor, Krav och kontroll samt Att betala med känslor. Därefter kommer jag att fortsätta med Goffmans 

dramaturgiska perspektiv då resterande teman berör intervjupersonernas syn på roller- och rolltagande. 

Resterande tre teman är följande: Att vara synlig hela tiden, Att hålla isär rollerna och Bevara äktheten i 

framträdandet. Jag har valt att namnge alla mina informanter för att jag upplever att det blir mer person-

ligt än att uppge personerna i siffror. För att upprätthålla anonymitet är namnen påhittade och utbytta 

mot informanternas riktiga namn.  

Martin är född 1988 och har arbetat som säljare inom ett företag som är specialiserat på mobil kommu-

nikation.  

Emma är född 1992 och har arbetat som säljare på ett varuhus som är specialiserat på mode, skönhet 

och inredning. 

Maria är född 1994 och arbetar som säljare inom ett företag som är specialiserat på sportartiklar.   

Lina är född 1989 och arbetar som säljare inom ett företag som är specialiserat på livsmedel.  

Sara är född 1992 och arbetar som säljare inom ett företag som är specialiserat på hemelektronik.    

5.1. Förväntningar på säljyrket  

Samtliga respondenter arbetar eller har arbetat inom butiker som är specialiserade på olika områden, det 

vill säga livsmedel, kläder, sport etc. Likheter som finns mellan intervjupersonerna är att samtliga har 

daglig kontakt med kunder i sitt yrke och arbetsuppgifterna består främst av att arbeta med kassahante-

ring eller plocka varor på golvet. Bemötandet mellan kund och säljare är någonting som verkar vara vik-

tigt i den mån att kunden känner sig nöjd med sitt köp och sin upplevelse av butiken. Samtliga respon-

denter beskriver att de har ansikte-mot-ansikte kontakt med kunderna och att en stor del av säljarens ar-

bete handlar om social interaktion. ”Det är en väldigt nära och viktig kontakt man har med kunden. För 

att kunderna är ju det viktigaste vi har.” (Sara) 

I linje med symbolisk interaktionism tyder detta på att det finns ett växelspel mellan säljare och kund 

(Angelöw & Jonsson 2012). Detta växelspel verkar vara väldigt betydelsefullt och någonting som finns 

med i de anställdas vardagliga arbete.  
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Några av de intervjuade berättar även att mötet med kunden och den interaktion som sker var den främs-

ta anledningen till att de började arbeta som säljare från första början.”Jag tycker att det är kul att arbe-

ta med människor, det är väl också därför jag har det här jobbet.” (Sara)  

” Jag vill ju tro att jag hade den förväntningen att det skulle vara jätteroligt, 

att jag var nervös för det här med kundbemötandet ibland men roligt och om-

bytande.” (Lina) 

I Hochschilds resonemang om emotionellt arbete finns det tre olika faktorer som hon nämner (Hoch-

schild 1983 refererad i Dahlgren & Starrin 2004). Den första är att det krävs kommunikation mellan par-

terna, dels ansikte-mot-ansikte eller röst-mot-röst. Den andra är att individen ska framställa ett emotio-

nellt tillstånd hos den andra personen och tredje är att arbetsgivaren utövar kontroll över den anställdes 

emotionella handlingar. Utifrån intervjupersonernas utsagor kan deras arbete ses som ett emotionellt ar-

bete då de nämner att de har social kontakt med kunderna, detta genom ansikte-mot-ansikte. Det fram-

kommer även att kommunikationen blir viktigt i det avseendet att göra kunden nöjd och skapa ett bra 

intryck. Det ställs även höga krav på hur de anställda ska agera i sin säljarroll för att tillfredsställa andra 

parter.    

Nästan alla av informanterna hade höga förväntningar på yrket innan de började arbeta som säljare. De 

ansåg dels att arbetet verkade vara väldigt roligt och en anledning till detta är på grund av mötet mellan 

kund och säljare. Trots detta fanns det även föreställning om att det ställdes höga krav på de anställda 

inom säljaryrket. När jag ställde frågan till samtliga respondenter om yrket eller arbetsplatsen levde upp 

till deras förväntningar fick jag olika svar. Några av intervjupersonerna anser att yrket var mycket jobbi-

gare än de hade föreställt, både fysiskt och känslomässigt.  

5.2. Att anpassa sina känslor 

En påfrestning med yrket som samtliga informanter nämner är just att ständigt vara glad och trevlig 

fastän att de inte är på humör. ”Har jag varit arg innan jag åker hemifrån eller ledsen då får jag försöka 

lämna det i omklädningsrummet. Det hör inte hemma framme i kassan eller i mitt 

kundbemötande.” (Lina). Som Lina berättar hör inte ett ledsamt eller argsint uttryck ihop vid möte med 

kunder. Detta kan tyda på ett så kallat emotionellt lönearbete och att det sker ett arbete med känslorna. 

Vidare kan detta tyda på att det finns så kallade känsloregler. Med känsloregler menar Hochschild 

(2012) att individen hamnar i situationer där hon tvingas fundera på vilka känslor hon har. Hon ställer 
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sig frågorna ”Vad jag känner” och ”Vad jag borde känna”. Citaten nedanför visar att de anställda upple-

ver att de måste agera på ett visst sätt. Att de ständigt måste vara trevliga, positiva och nästintill perfekta.  

“Att man alltid ska ha en fasad, att allt är perfekt och annars ska man känna att 

man inte får vara kvar att arbeta eller så. Jag tycker att det kan vara väldigt höga 

krav på att man alltid ska vara trevlig och perfekt på alla sätt och vis. Att man inte 

ska vara mänsklig.” (Emma)  

Lina berättar om ett tillfälle där hon precis kommit tillbaka till arbetet efter att ha varit utbränd.  

”Jag har varit utbränd och det kändes ibland som att man fick försöka att fejka 

lite mer när man precis kommit tillbaka. Dels för att alla frågade varför man hade 

varit borta och dels för att man inte alltid var i toppform.” (Lina)  

Hon beskriver också att hon vid denna period var hon mer trött, ledsen och känslig för allting. Detta kan 

vara ett exempel på vad Hochschilds (2012) menar när hon talar om ytligt emotionellt agerande. Med 

ytligt menar hon att individer låtsas känna någonting annat än vad de uppvisar (Hochschild 2012). I linje 

med Hochschilds resonemang verkar det rimligt att tro att Lina har fått uppvisa en helt annan känsla, att 

hon har fått fejka sitt framträdande och vara glad fastän hon var utbränd och därmed extra känslig och 

ledsen. Detta innebär att hon uppvisar en känsla av att hon mår bra inför kunderna, vilket tyder på ett 

ytligt emotionellt agerande. Att hon fejkar sitt framträdande för att uppvisa en glädje och positivitet. 

Eftersom Lina berättar att hon redan har varit borta från arbetet på grund av utbrändhet verkar det rimligt 

att tro att det blir ännu svårare att hantera denna fejkade känsla. Att vara lika glad och trevlig som van-

ligt trots att hon är utbränd. Lina berättar däremot att det var flera kunder som hade listat ut hur situatio-

nen såg ut och att de var väldigt stöttande i form av att de hälsade att det var roligt att hon var tillbaka på 

arbetet igen. Eftersom några kunder är medvetna om hur hon mår kan det också bidra till att de ställer 

lägre krav på att hon ska vara på utmärkt humör hela tiden, vilket i sin tur kan minska press och belast-

ning för Lina. Detta på grund av att hon inte behöver fejka sitt framträdande på samma sätt som tidigare. 

I intervjupersoners utsagor har det gått att urskilja ett ytligt emotionellt agerande, det vill säga att det 

finns en uppvisad känsla som inte stämmer överens med den verkliga. Det har däremot inte gått att ur-

skilja något djupt emotionellt agerande. Några av intervjupersonerna beskriver att de uppvisar en fejkad 

känsla inför kunderna, snarare än att det sker ett arbete med känslorna.  
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5.3. Krav och kontroll 

När jag ställde frågan till informanterna om de kände mest press från kunder eller chefer gällande hur de 

bör agera i sin position som säljare, svarade några av informanterna att de kände mest press från chefer-

na. En anledning till detta skulle kunna vara att företagen har olika kundundersökningar eller så kallade 

mystery-shoppers, det vill säga anonyma kunder som betygsätter servicen i butiken. Detta kan bidra till 

att de till viss del upplever att de blir kontrollerade. Citatet nedanför beskriver vilka erfarenheter den an-

ställde har av anonyma kunder.  

” De satte betyg för om man blev hälsad på, om man var trevlig, hur snabbt man 

fick hjälp, hur fort man kom fram i kassan och om man fick ett tack eller ett hejdå. 

Eller om kunden gick igenom hela varuhuset utan att få någon 

uppmärksamhet.” (Emma) 

Denna kontroll som utövas kan tyda på att de anställda ständigt blir påminda om att det finns känsloreg-

ler. Som Hochschild (2012) menar finns det olika sätt om att bli påmind om att det finns känsloregler. 

Ett av sätten är dels att individen ifrågasätter sitt eget framträdande och dels genom vilken syn andra 

människor har på framträdandet (Hochschild 2012). I enlighet med denna tankegång blir kontrollen i 

form av anonyma kunder ett sätt för de anställda att bli påminda om känsloregler. Eftersom de inte är 

medvetna om när kunderna kan dyka upp i butiken kan de heller inte anpassa sitt beteende därefter. Det-

ta kan tyda på att de ständigt måste tänka på och kontrollera sitt uppvisande av känslor, till förmån för 

den kontroll som företaget utövar.     

Förutom krav om hur möte med kunder ska hanteras finns det även andra uttalade krav från företaget. 

Några av intervjupersonerna nämner att det finns olika säljmål som de anställda måste uppnå, vilket rim-

ligtvis skapar press hos säljarna. 

” Vi har tydliga mål vi ska utgå efter, att man ska sälja si och så många tillbehör 

och si och så många produktförsäkringar. Så jag tycker absolut att man har krav 

på sig och våra chefer är också ganska bra på att kolla av hela tiden hur man lig-

ger till i butiken.” (Sara) 
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Martin berättar också att säljarna hela tiden måste leverera och sälja ett visst antal varor för att få en grön 

markering på en lista som skickas ut av regionchefen varje dag. 

”Varje vecka sammanställdes resultatet och det blev skam om du inte levererade 

produkter. Det var väl det som var överraskande. Man kollade inte på säljarna 

som människor, vi ska vara som en robot och bara sälja och sälja.” (Martin) 

Detta varpå han menar att en grönmarkering är bra medan en rödmarkering innebär ett samtal från che-

fen om varför det har blivit som det har blivit. Martin menar fortsättningsvis att om säljarna inte fortsät-

ter leverera väntar ett samtal från regionchefen istället som säger att detta inte är hållbart. Detta kan rela-

teras till vad både Abiala (2000) och Vincent (2011) menar med att arbetsgivaren har som målsättning att 

öka produktiviteten och uppnå ett ekonomiskt resultat. Att arbetsgivaren nästintill ”äger” de anställdas 

emotionella tillstånd för att uppnå ett ekonomiskt resultat. Detta till förmån för ledningens intresse och 

inte de anställdas (Vincent 2011). Samtidigt som säljarna bör ha i åtanke att vara trevliga och glada har 

de också säljmål som de måste uppnå varje dag. Detta kan tyda på att pressen på att uppvisa fejkade 

känslor blir allt större. Det finns rimligtvis inte utrymme för att ha en dålig dag eftersom de anställda 

måste vara produktiva och tänka på att uppnå deras säljmål. Även om till exempel Martin är orolig över 

om han gör ett bra jobb och om han kommer få ett samtal från chefen i slutet av arbetsdagen måste han 

uppvisa ett annat framträdande inför kunderna. Detta på grund av att han måste öka försäljningen och 

bemötandet till kunderna är en bidragande del. Citaten nedanför tyder på att det finns ett missnöje med 

arbetsförhållandena. “Det är ett så otacksamt jobb. Att du sliter, men egentligen så ser inte företaget nå-

got värde i dig, utan de ser dig som en pengamaskin.” (Martin) 

Martin berättar att han ständigt hade siffror i huvudet och att det var i princip det enda han tänkte på. 

Han menar även att eftersom säljarna hela tiden behövde leverera fanns det även en form av konkurrens 

mellan de anställda. Detta på grund av att de anställda jämförde sina resultat med varandra, varpå Martin 

menar att han hela tiden behövde bli bättre än sin kollega vilket gjorde honom väldigt nedstämd. Denna 

press om säljmål och att inte få någon uppskattning från arbetsgivaren var en anledning till att Martin 

slutade arbeta som säljare.  

”Man vill inte jobba med det här längre. Att efter fyra år så har man fått nog. Så 

mycket press och så mycket otacksamhet som man tar emot. Det känns inte som 

att det är någonting man vill fortsätta jobba med.” (Martin) 
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Detta kan tyda på vad Vincent (2011) menar med känslomässiga missförhållanden. Att de anställda sak-

nar ett engagemang då de saknar uppskattning från arbetsgivaren. Detta är någonting som flera av de 

intervjuade är eniga om, att de både hade önskat att få större uppskattning i deras arbete och fått mer be-

kräftelse i att de gör ett bra arbete. Detta kan tyda på att de anställda inte blir lika motiverade att utföra 

ett bra arbete om de heller inte får någonting tillbaka av arbetsgivaren. Även om de anställda inte gör 

något typiskt motstånd mot de krav som arbetsgivaren ställer så kan Martins citat tyda på ett form av 

motstånd. Det ekonomiska motiv som ledningen hade och de krav som de ställde på de anställda ledde 

till att Martin inte orkade längre och att han valde att sluta både på företaget han arbetade och som sälja-

re överhuvudtaget. Detta kan tyda på att fokuset på ekonomiskt vinning blir så pass stort att de anställdas 

behov till viss del glöms bort. Att de även behöver få bli påminda om att de gör ett bra arbete och inte 

enbart hur de ligger till vad gäller det dagliga säljmålet.  

5.4. Att betala med känslor 

Interaktionen mellan kund och säljare kan i vissa fall ses som ett ojämnt utbyte av känslor (Hochschild 

1983 refererad i Dahlgren & Starrin 2004). Detta i form av att säljaren många gånger får ta emot mycket 

kritik och även hot från kunder och får inte agera på ett likasinnat sätt tillbaka. Detta innebär att kunden 

är den som har högre status och säljaren som har lägre status förväntas erbjuda mer som ”betalning”. Att 

säljaren inte blir bemött med respekt och får motta aggressivitet och samtidigt måste dölja sina verkliga 

känslor i denna situation (Hochschild 1983 refererad i Dahlgren & Starrin 2004). Att hantera kritik är 

någonting som några av de intervjuade tycker är den största utmaningen med yrket. Nedanför visas två 

citat med kritik respektive hot från kunder som tyder på att det finns ett ojämnt utbyte av känslor.  

“Man har väl lite så att kunden har alltid rätt. Egentligen tycker jag väl inte det, 

alltid har väl inte kunden rätt men man får ju försöka att vara trevlig fortfarande. 

För man tjänar ju inget på att vara spydig tillbaka.” (Sara) 

“Ja det kom en ganska stor medelålders man, berusad. Han var ju ganska okej 

mot mig från början, med bemötande. Men sen ville han ha hjälp med sin mobilte-

lefon, som han inte köpt hos oss. Med tanke på att det var noll kunder i butiken så 

hjälper jag till. Efter en timme så vet jag inte vad han har gjort med sin mobil. Så 

kommer han tillbaka och börjar uttala sig rasistiskt, hota om att döda mig ifall 

jag inte skulle hjälpa honom” (Martin) 
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I Martins fall arbetade han ensam i butiken när händelsen utspelade sig. Enligt Lundberg (2016) blir ar-

betet ännu mer utsatt och olika påfrestningar som yrket medför kan bli svårare att hantera på egen hand. 

Att Martin arbetade ensam kan därför ha gjort det ännu svårare att både hantera situationen och de käns-

lor som uppstår efteråt, till skillnad mot om kollegor eller chefer finns i närheten. Detta är även någon-

ting som flera av intervjupersonerna är eniga om. Det vill säga att kritik eller hot från kunder blir enklare 

att hantera om det finns möjlighet att diskutera med sina kollegor efteråt. Samtliga nämner vikten av att 

kunna diskutera med sina kollegor, men hade det funnits resurser hade de även sett ett större stöd i sina 

chefer. Antingen är inte cheferna på plats i butiken så ofta eller så viftar de mest bort problemet och me-

nar att de anställda inte ska ta åt sig och i princip ta det med en klackspark. Nedanför visas två citat som 

tyder på att det är viktigt att även kunna skoja om påfrestande situationer.   

“Att det är viktigt att man kanske skojar lite med sina arbetskamrater då, om att 

det var någon sur kund. För då känner man sig lite bättre själv tror jag, i jaget. 

Att man psykologiskt skojar bort det för att det inte ska bli för jobbigt att hantera, 

tror jag.” (Emma) 

”Första gången jag fick möta en otrevlig kund var jag väldig irriterad och sur. 

Men då försökte en kollega lugna mig och säga att jag får tänka på att vara över-

drivet trevlig tillbaka så att de blir irriterade.” (Maria) 

I linje med Hochschilds resonemang om rakt utbyte av känslor kan vi se att de anställda är medvetna om 

vilka känsloregler som finns. De bör agera professionellt och på ett artigt sätt även om de får kritik från 

en kund och de egentligen skulle vilja hantera situationen utifrån vad de egentligen känner. Trots detta 

finns även ett improviserat utbyte av känslor som innebär att de anställda utgår från reglerna men att det 

även skojas med reglerna och att det skapas en form av ironi (Hochschild 1983 refererad i Dahlgren & 

Starrin 2004). Detta sker i form av att de anställda skojar om situationer där kunder varit otrevliga och 

som Maria säger så finns det en ironi i att de är extra trevliga mot otrevliga kunder för att kunderna istäl-

let ska bli irriterade. Detta kan tyda på att det blir enklare att hantera situationerna om det finns utrymme 

att skämta om det samt få det stödet och den bekräftelsen från kollegorna. Detta till skillnad mot om du 

blir tvungen att hantera dessa känslor helt själv eller inte får det stödet från chefen som du hade önskat.  

5.5. Att vara synlig hela tiden 

Flera av de intervjuade menar att om du arbetar i kassan eller på golvet är du ständigt synlig. Goffman 

(2014) för ett resonemang om regioner vilket syftar till den plats där ett framträdande inför en publik 
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sker. Det bör finnas någonting som avgränsar regionen, till exempel väggar och inom denna region finns 

det olika grupper som interagerar med varandra (Goffman 2014). I linje med vad Goffman menar med 

region kan butiken ses som en region där främst säljare och kunder interagerar med varandra. Men det 

kan även förekomma att kollegor interagerar med varandra och kunder interagerar med varandra. Enligt 

intervjupersonernas utsagor förekommer däremot interaktion främst mellan kund och säljare. Goffman 

delar även in regionerna i olika delar, vilka han kallar främre- och bakre regioner. Med främre menar 

han där framträdandet sker (Goffman 2014). Detta kan identifieras med butikens ytor där mötet mellan 

kund och säljare sker, exempelvis i kassan eller ute på golvet. Martin berättar att han oftast arbetar en-

sam i butiken och att det oftast inte finns möjlighet att lämna butiken, inte ens för att äta sin lunch någon 

annanstans. Även om det inte är några kunder i butiken så har han fått direktiv från chefen att vara ute i 

butiken och låtsas arbeta. Detta kan tyda på att Martin befinner sig i den främre regionen under hela da-

gen vilket kan vara väldigt påfrestande. Citaten nedanför tyder på olika påfrestningar som det innebär att 

vara synlig hela tiden.  

“Man förstår nog inte om man inte har arbetat i butik, hur mycket som krävs av 

en. Det är ett väldigt jobbigt yrke, vilket många kanske inte förstår. De tror att det 

bara är att plocka upp lite varor och se glad ut. Men det är så mycket bakom det.” 

(Emma) 

”Jag hade en väldigt dålig dag och då vill man ju såklart inte stå i kassan. Det är 

det sista man vill, man vill helst bara vara ute på lagret. Men jag fick bara bita 

ihop och försöka släppa det och vara som man brukar vara i kassan.” (Maria)  

Detta kan tyda på att lagret blir en form av bakre region. Med bakre region menar Goffman (2014) 

”bakom kulisserna” där individen har möjlighet att släppa fasaden och ventilera. Lagret blir möjligtvis 

en plats där kunderna inte har tillträde till och där Maria inte behöver interagera med kunder. Eftersom 

hon inte är synlig för kunderna på lagret så behöver hon heller inte uppvisa ett glatt humör och vara trev-

lig när hennes eget humör är raka motsatsen mot vad hon behöver uppvisa i den främre regionen, det vill 

säga butikens ytor där kunderna rör sig. Hon behöver inte ta hänsyn till de så kallade hövlighetsnormer 

som hon behöver ta i beaktande när hon befinner sig framför sin publik. I den bakre regionen finns det 

utrymme att koppla av och släppa fasaden (Goffman 2014). Detta är även någonting som Abiala (2000) 

menar med ‘role overload’, vilket innebär en överbelastning för den anställde som möter många kunder 

under en arbetsdag. Enligt Maria blir det tydligt att kassan är det område där det uppstår ett så kallad 
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’role overload’. Detta kan bero på att en stor del av interaktionen med kunderna sker i kassan och att i 

samband med detta blir pressen på uppvisande av en fasad allt större. 

5.6. Att hålla isär rollerna  

Ett annat sätt att hantera de krav och påfrestningar som de anställda utsätts för är att gå in i olika roller. 

När jag frågade intervjupersonerna om de kan vara sig själva i sin yrkesroll svarade några att de till viss 

del är sig själva men inte till hundra procent. En anledning till detta kan vara att intervjupersonerna be-

traktas av en publik. Goffman (2014) menar att framträdandet bygger på en så kallad inramning och med 

detta menar han olika rekvisita som krävs för att göra ett framträdande. En inramning kan vara en speci-

fik plats och då kan inte framträdandet börja förrän aktören har anlänt till platsen. När jag frågade om 

informanternas bemötande till kunder såg olika ut beroende på vilket humör de är på fick jag olika svar. 

Några av respondenterna menar att de stänger av alla känslor så fort de kommer till arbetet. Martin be-

rättar att han inte brukar bemöta kunderna annorlunda även om han inte är på humör. Citaten nedanför 

kan tyda på att butiken är en inramning och att de anställda går in i en roll så fort de kommer till arbets-

platsen och lämnar därmed det privata hemma.     

  

“När du pratar med kunder så blir det bara säljsnack, du tänker inte på det som 

kanske händer i ditt liv för tillfället. Så är det tio till arton som du stänger av din 

hjärna gällande dina privata saker.” (Martin) 

“Ja, det är väldigt många gånger man gärna velat vara otrevlig men man har fått 

svälja det och bara varit överdrivet trevlig tillbaka. Men det är jobbigt faktiskt, 

det är nog det jobbigaste. Att låtsas vara glad och trevlig när man inte är det 

egentligen, när jag inte vill vara det.” (Maria)  

Enligt Goffman (2014) innebär däremot en inramning att framträdandet måste avslutas när aktören läm-

nar platsen. När jag ställde frågan till samtliga informanter om huruvida de kan släppa otrevligt bemö-

tande från kunder när de lämnat arbetsplatsen svarade flera att det ibland kan hänga kvar även efter ar-

betstid. Några av intervjupersonerna berättar att de ibland även efter arbetstid kan gå och fundera på var-

för en kund blev irriterad och om de som säljare inte gjorde ett tillräckligt bra jobb. Detta kan tyda på att 

framträdandet inte avslutas i butiken och rollseparerandet blir inte lika tydligt som det framställs. Abiala 

(2000) menar att det kan vara svårt att skilja på rollerna och att gränsen mellan arbete och privatliv blir 

väldigt diffus. Hon menar att den anställde tenderar att rent psykologiskt ta med sig arbetet hem, till ex-

empel om det har hänt någonting som har upprört den anställde. Medan känslor som sker i hemmet möj-
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ligtvis inte ges utrymme att ta med sig till arbetet (Abiala 2000). Det verkar rimligt att tro att detta med-

för ytterligare påfrestningar för den anställde. De blir möjligtvis tvungna att stänga av personliga känslor 

när de kommer till arbetet och när de sedan lämnar arbetet finns dessa känslor kvar och även flera som 

har tillkommit under arbetsdagen.   

5.7. Bevara äktheten i framträdandet 

Trots att några av informanterna anser att de går in i en yrkesroll nämner de vikten av att också vara per-

sonlig i sin yrkesroll. När jag ställde frågan till informanterna hur mycket personlighet de plockar med i 

sin säljarroll svarade flera att deras uppvisande blir väldigt falskt om de inte visar någon som helst per-

sonlighet. Lina som arbetar i en liten livsmedelsbutik nämner vikten av den lokala kundkretsen. Att det 

kan vara extra viktigt att upprätthålla en bra relation mellan kund och säljare eftersom butiken livnär sig 

på de lokala kunderna. Citatet nedan tyder på att framträdandet inför kunden blir mer genuint och äkta 

och inte lika mekaniskt. 

”Om det är någon som står mitt emot en i kassan och man känner att den här 

människan nog behöver ha en komplimang idag och man tycker att hon har en 

snygg jacka. Då skadar det inte att säga det tycker jag och många blir så himla 

glada. Men det är återigen det här att man måste känna sig lite för.” (Lina) 

I enlighet med vad Goffman (2014) menar med framträdandets äkthet blir det tydligt att flera av infor-

manterna anser att det är viktigt att få med en personlig del i deras framträdande inför kunden. Goffman 

beskriver att aktören försöker få sin publik övertygad om att det som uppvisas är äkta och att det är den 

som uppträder som har störst chans att genomskåda äktheten. I linje med detta resonemang är de anställ-

da själva medvetna om att deras framträdande kan verka falskt om de inte visar någon personlighet. De 

upplever med andra ord en svårighet att ”lura” sin publik. Ashfort och Humphrey (1993) menar att ju 

mer de anställda identifierar sig med rollen desto mer glädje och välbefinnande kan det ge. Även Abiala 

(2000) hävdar att människor som relaterar rollen till saker som denne själv tycker är betydelsefullt får 

rollen ett mer äkta framträdande. Detta kan tyda på att ju mer äkthet de anställda visar i sitt framträdande 

desto mer får de tillbaka. Att ge komplimanger till en kund är troligtvis ingenting som ingår i arbetet och 

de krav som ställs på säljaren. Det verkar rimligt att tro att detta är någonting som säljaren själv väljer att 

uttrycka, dels för att göra någon glad och dels för att göra intrycket mer personligt och inte lika meka-

niskt.      
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Trots att de anställda försöker upprätthålla en äkthet i framträdandet finns det dagar då de anställda inte 

är på lika gott humör. Detta kan tyda på att det blir svårare att upprätthålla en äkthet i framträdandet. 

Som berörts tidigare finns det inte utrymme att visa vilka känslor som helst vid möte med kunder. Citatet 

beskriver ett exempel där en anställd får försöka vara glad när hon inte är det egentligen.  

”Jag är en ganska så glad människa av naturen och är jag inte glad så brukar jag kunna försöka att 

vara glad när jag är på jobbet.” (Lina) 

Detta kan tyda på vad Goffman (2014) menar med ”cynisk”, att aktören försöker lura sin publik för and-

ras intressen. Säljarens försök att upprätthålla ett annat humör kan bero på att det dels finns krav på att le 

och vara trevlig eller för att kunden mittemot blir på dåligt humör om denne inte får ett gott bemötande. 

Detta kan i sin tur påverka försäljningen, vilket kan bidra till att det cyniska framträdandet beror på 

vinstdrivande aspekter. Det kan även vara så att det dåliga humöret smittar av sig till kollegor och att den 

anställde medför en negativ energi på arbetet. Det verkar således rimligt att tro att säljaren är cynisk för 

vad han eller hon anser är bäst för företaget, kunderna eller kollegorna. 
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 6. Slutsats 
Syftet med denna studie är att undersöka hur säljare arbetar med emotioner och hur de hanterar maktre-

lationer i emotionellt lönearbete. En central aspekt är maktförhållanden som finns i möten mellan säljare 

och kunder, men även mellan anställda och ledning. Syftet ska besvaras med följande frågeställningar: 

Hur arbetar de anställda med att kontrollera emotioner i sitt yrke? Vilka emotionella krav ställs på de 

anställda och hur påverkas de av dessa? 

Resultatet visar att i säljarens yrkesroll blir interaktionen med kunder väldigt betydelsefull. Detta är även 

någonting som flera av informanterna tycker är roligt och givande och att kundkontakten var en av an-

ledningarna till att de började arbeta som säljare från första början. I linje med detta finns det däremot 

vissa krav och riktlinjer som säljarna måste förhålla sig till vad gäller emotioner. Riktlinjer som samtliga 

informanter berättar om och som de måste följa är att de alltid måste vara glada och trevliga mot kunder. 

Detta skapar förväntningar på att säljarna inte får ha dåliga dagar. Att de ständigt måste uppvisa en posi-

tiv fasad när de arbetar framför sin publik, det vill säga kunderna. Det blir tydligt att de känsloregler som 

finns leder till att säljarna inte alltid kan vara sig själva vid möte med kunder. Det framkommer även att 

några av intervjupersonerna har säljmål som de måste uppnå. Detta bidrar till att kraven på att göra ett 

bra framträdande blir ännu viktigare för att få sälja mer, samtidigt som säljaren oroar sig för om han eller 

hon har gjort ett tillräckligt bra jobb och kommer få en grön markering på säljlistan.     

Utifrån resultatet blir det tydligt att säljarnas upplevelser är att de går in i en roll när de kommer till arbe-

tet och att de försöker stänga av sina personliga känslor. Detta gäller framförallt när de får motta kritik 

eller blir otrevligt bemötta av kunder. En av anledningarna till att de anställda vill stänga av sina känslor 

är för att de upplever att det blir enklare att hantera de påfrestningar som yrket medför, exempelvis vid 

hantering av kritik från kunder. Det blir påtagligt att den jobbigaste situationen att dölja sina känslor i sin 

yrkesroll är om det har hänt någonting privat som gör att säljaren tappar fokus från att upprätthålla en 

fasad om att allt är bra. Detta blir även extra jobbigt när säljaren får ta emot kritik från kunder. Att de då 

ska stå och ta emot kritik och fortsätta var lika glada och trevlig tillbaka trots att det är någonting jobbigt 

som har hänt privat eller om de har en dålig dag. Detta innebär att det blir ett så kallat ojämnt utbyte av 

känslor mellan säljare och kund då säljaren får ta emot väldigt mycket aggressivitet och otacksamhet. 

Detta innebär även att några av de anställda hellre vill arbeta i den bakre regionen om de har en dålig 

dag, till exempelvis på lagret. Detta på grund av att de inte behöver vara lika trevliga och ha ett påklistrat 

leende som i den främre regionen, till exempelvis i kassan där en stor del av interaktionen med kunderna 

sker. Ett annat sätt att hantera kritik är att diskutera med sina kollegor och att kunna skämta om kunder 

som har varit otrevliga för att det ska bli enklare att hantera situationen. Trots att de anställda försöker 
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stänga av sina känslor och gå in i en yrkesroll nämner de också vikten av att visa en äkthet inför kunder-

na. Detta innebär att de till viss del vill visa en personlig sida av sig själva men de upplever ändå att det 

finns en begränsning. 
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 7. Diskussion 

Undersökningen visar att intervjupersonerna gärna vill vara sig själva i sin roll som säljare då uppträ-

dandet inför kunderna blir mer äkta om de visar en personlig sida av sig själva. I motsättning till detta 

framkommer det även att det blir för tungt för de anställda att visa sitt rätta jag då detta gör det svårare 

att hantera emotionella påfrestningar som yrket medför, till exempel kritik från kunder. Det verkar rim-

ligt att tro att detta skapar en osäkerhet hos de anställda då de känner att de inte har kontroll över sina 

olika roller. Trots att säljarna vill visa en verklig och äkta sida av sig själva i framträdandet verkar det 

rimligtvis som att de gärna vill ha en yrkesmässig roll som de kan ”gömma” sig bakom. Som tidigare 

forskning visar kan det vara bra att separera rollerna för att det ska bli enklare för den anställde att hante-

ra olika påfrestningar och för att inte bli lika sårbar (Abiala 2000; Ashfort & Humphrey 1993). En an-

ledning till detta skulle kunna vara att de distanserar sig från yrkesrollen och de val som de gör i sin yr-

kesroll är ingenting som de förespråkar i sin personliga roll. Att gå in i en yrkesroll kan göra det enklare 

att exempelvis hantera kritik från kunder då de anställda tänker att det är företaget som får ta emot kriti-

ken, istället för att kritiken riktas mot deras personlighet. 

Även om det kan vara en fördel att träda in i olika roller finns det även känsloregler som hindrar de an-

ställda från att visa sitt rätta jag. Intervjupersonerna beskriver att de till stor del kan vara sig själva men 

trots detta är de medvetna om att vissa känslor inte hör hemma vid möte med kunder. Detta kan tyda på 

en motsägelsefullhet. Som Hochschild (2012) menar ska leendet dölja exempelvis trötthet och irritation. 

En av intervjupersonerna nämner att hon har varit utbränd och att hon då var tvungen att dölja detta. Att 

vara utbränd är rimligtvis ingenting som bara går att koppla bort, detta är någonting som bearbetas hela 

tiden. Att behöva fortsätta dölja sina känslor medför möjligtvis konsekvenser för de anställdas välmåen-

de. Att under hela arbetsdagar behöva dölja sina verkliga känslor när deras egna personliga känslor är 

sköra. Detta pekar på hur betydelsefullt det kan vara att få ha olika varierande arbetsuppgifter där de an-

ställda inte interagerar med kunder hela tiden och inte konstant behöver hålla en fasad. Eller att de har 

möjlighet att gå bakom scenen, till exempelvis personalrummet där de kan ventilera med sina kollegor. 

Detta kan relateras till vad Lundberg (2016) menar med att arbetet blir extra utsatt när det sker ensamt.         

Jag upplever att det har varit en fördel att intervjua personer från olika butiksområden för att få flera oli-

ka perspektiv på säljarens upplevelser och erfarenheter, till skillnad om jag bara hade intervjuat personer 

som exempelvis arbetar med livsmedel. Någonting som jag har reflekterat över är huruvida informanter-

nas berättelser skiljer sig åt beroende på om de fortfarande arbetar som säljare eller om de har slutat ar-

beta som säljare. Trots att flera av intervjupersonerna är eniga i många frågor så har jag gjort en iaktta-
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gelse huruvida de två gruppernas svar skiljer sig åt. Jag upplever att de intervjupersoner som inte arbetar 

som säljare längre har en mer negativ bild av säljaryrket än de som fortfarande arbetar som säljare. Detta 

kan bero på att  de har distanserat sig från yrket och har haft tid till att reflekterat över vad det var som 

inte fungerade och varför de slutade arbeta som säljare. Trots att det inte var ett medvetet val att inter-

vjua personer som inte längre arbetar som säljare så har det varit en intressant aspekt. Detta på grund av 

att jämföra om det finns skillnader mellan de två olika grupperna och deras syn på säljaryrket.  

Någonting som kan ha påverkat resultatet är dels min egen förförståelse till ämnet. Trots att jag har för-

sökt att distansera mig kan min förförståelse ha påverkat i den mån att jag har ställt följdfrågor som jag 

reflekterat över själv i min roll som säljare. Vidare kan detta ha bidragit till att resultatet till viss del har 

blivit styrt av mina egna erfarenheter. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att intervjuerna 

har gjorts med säljare som är i relativt ung ålder och som har arbetat inom yrket ungefär lika många år. 

Om jag till exempel hade intervjuat några personer som är äldre och som har arbetat längre som säljare 

hade jag möjligtvis fått ett helt annat resultat.    

7.1. Metoddiskussion   

Jag upplever att en kvalitativ metod har varit lämplig i denna studie då jag ville fånga intervjupersoner-

nas berättelser om hur det är att arbeta som säljare. Att välja en kvantitativ metod hade möjligtvis bidra-

git till att jag hade kunnat få ett bredare perspektiv och ett större urval. Eftersom jag enbart har intervjuat 

fem personer kan jag inte generalisera en hel befolkningsgrupp. En kvantitativ metod hade rimligtvis 

representerat en större population än de fem intervjuer som jag har gjort. Jag anser däremot att det hade 

varit svårt att göra en kvantitativ studie då jag ville ställa frågor till informanterna om deras egna erfa-

renheter och därmed få ta del av särskilda händelser som de har varit med om. Snarare än att få ett större 

kvantitativ urval. Det hade möjligtvis varit passande att kombinera intervjuer med deltagande observa-

tioner. Eftersom säljarna berättar mycket om interaktionen med kunderna hade det varit intressant att 

göra observationer för att få ta del av dessa möten i verkligheten. Detta hade möjligtvis bidragit till att 

jag hade fått större förståelse för samspelet mellan säljare och kund.     

7.2. Framtida forskning  

Jag upplever att detta är ett intressant ämne att forska vidare om då det är ett viktigt ämne att belysa.  

En uppföljningsstudie skulle dels kunna vara att undersöka hur stress och utmattning är relaterat till 

emotionellt lönearbete. I denna studie har jag fokuserat på interaktionen mellan säljare och kund och 

mestadels vad som sker i den främre regionen, bland kunderna. En annan intressant aspekt hade varit att 

få större inblick i vad som sker i den bakre regionen, såsom exempelvis i personalrummet och på raster-
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na. Detta för att få en större förståelse för interaktionen mellan kollegorna. Någonting mer som jag har 

reflekterat över är att få med flera olika perspektiv. En uppföljningsstudie skulle kunna innebära att även 

butikschefer blir inkluderade. Att intervjua butikschefer gör att vi även får deras infallsvinkel och hur de 

förhåller sig till emotionellt lönearbete.    
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Bilaga 1. Information till medverkande  

Jag heter Linn Johansson och läser Samhällsanalytiker vid Karlstads universitet. Jag skriver en C-upp-

sats i sociologi och det jag vill undersöka är emotionellt lönearbete inom serviceyrken. Eftersom ser-

viceyrket är så pass brett har jag valt att avgränsa mig till säljare inom butikshandel. Syftet med studien 

är att undersöka hur butikssäljare förhåller sig till emotionella känslor vid kundbemötande och vilken 

påverkan emotionerna har.   

Din medverkan i undersökningen är frivillig och du kan välja att avbryta när som helst under intervjun. 

Intervjun kommer att ta cirka 30-40 minuter. Deltagandet i studien är helt anonymt. För att upprätthålla 

anonymitet kommer jag varken uppge ditt namn eller vilket företag du arbetar på.       

Med ditt samtycke, kommer intervjun att spelas in. Inspelningen kommer endast användas för att tran-

skribera (skriva ut intervjun) och det kommer endast vara jag som lyssnar på den.  

Ljudfilen kommer att raderas efter att uppsatsen är klar. Vid intresse kommer handledaren kunna ta del 

av transkriberingen och även den student som kommer opponera på min uppsats vid slutseminariet.  

För ytterligare frågor kontakta gärna mig eller min handledare på mejl eller telefon.       

Stort tack för att Du vill medverka!  

Med vänliga hälsningar, Linn Johansson 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrund 

När är du född? 

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat här? 

Arbetet  

Vilka är dina arbetsuppgifter? 

Beskriv hur en typisk arbetsdag kan se ut (från början till slut). 

Hur lång erfarenhet har du inom serviceyrket? 

Hur kom det sig att du började arbeta som säljare? 

Vilka förväntningar hade du på arbetet som säljare? 

På vilket sätt levde/levde inte yrket upp till dina förväntningar? 

Interaktionen 

På vilket sätt har du kontakt med kunden? 

Beskriv hur du brukar bemöta kunder.  

Hur brukar du bli bemött av kunder? 

Upplever du att det finns krav på hur du bör vara som säljare? 

- På vilket sätt? 

Från vem finns det krav? (från företaget, kunderna etc.) 

Upplever du att kraven är rimliga? 

Är det vid något tillfälle du upplever att kraven är ännu viktigare? 

Har du blivit erbjuden någon utbildning inom kundbemötande? 

Finns det några speciella riktlinjer för kundbemötande ni ska arbeta efter? 

- Kontrollerar ledningen om du som anställd följer dessa? 

Emotioner  

Upplever du att du kan vara dig själv i din yrkesroll? 

- På vilket sätt? 

- Hur påverkar detta dig? 

Påverkas ditt bemötande till kunder beroende på vilket humör du är på?  

- Hur då? 
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Hur hanterar du kritik från kunder? 

Upplever du en svårighet att hantera känslorna vid kritik? 

Har det hänt att du har fått hålla tillbaka dina känslor? 

- På vilket sätt? 

Hur känns det att behöva hålla tillbaka känslor? 

Beskriv ett tillfälle där du har fått hålla tillbaka dina känslor.  

- Vad var din första känsla? 

- Hur hanterade du situationen?   

Hur ser relationen till dina kollegor ut? 

Upplever du att du kan prata med dem om känslor som uppstår vid kundbemötande? 

- På vilket sätt? 

 Är det något mer du vill tillägga?                                                                                    
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