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Abstract 
 
This essay is written to answer the questions of why, how and against who employees in the 
service sector use humour, charm and flirt in the interaction with their customers. The service 
management research is quite extensive, but despite this the research partly misses studies 
around why employees tend to act in certain ways while interacting with their customers. To 
understand the reasons of why they act in these particular ways, we need to know which 
factors that can be crucial when it comes to the employees’ behaviour in these situations. By 
knowing the underlying reasons of using a special way to communicate with customers, it is 
much easier to achieve a clearer overview of the subject. That is why we also have studied if 
the employees tend to act different the moment they start the daily work, by taking on a mask 
or play a role. Of course many factors can play a ruling role in this quite wide concept, and 
that is why we have delimited the study to contain what we believe is the most important and 
revealing research within the service management discourse.  
     To get to this understanding we formulated some questions to answer. These questions are 
the following.  
 

- Why does service employees use humour, charm and flirt in the customer interaction? 
- In which ways does the use of humour, charm and flirt show?  
- Against whom does service employees use humour, charm and flirt? 
- Is there a connection between the concepts humour, charm and flirt? 

 
By interviewing employees within the service sector we came to the conclusion that they use 
humour, charm and flirt to create a pleasant atmosphere for the customer. The employees also 
mentioned that it is more fun to work in a positive atmosphere. The use of humour, charm and 
flirt was mostly described as something that was adapted to every single customer. That 
means that the use humour, charm and flirt could imply several different things as for 
example joking, being rude in a friendly way and it could sometimes even mean verbally 
flirting, but in a friendly way, with regulars. The employees’ use of humour, charm or flirt 
was explained as something that was applied on many customer, depending on the judgement 
that was made by the employee based on what signals the customer sends out. Finally, by 
exploring the concepts, we found that there is an explicit connection between them. You are 
able to see a quite clear connection between humour and charm as well as between charm and 
flirt, since charm tended to be an extension of both these concepts. Humour and flirt where 
also connected since for example one employee described flirt as something that was only 
used with regulars. The conclusion of this is that employees in these matters only flirt with 
people they know and with people they therefore can assume do not take it the wrong way.  
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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är menad att besvara frågeställningarna varför, hur och mot vilka 
serviceanställda använder sig av humor, charm och flirt i kundmötet. Service 
managementforskningen är oerhört omfattande, trots detta saknas det delvis forskning kring 
anledningarna till serviceanställdas beteende gentemot sina kunder. För att förstå dessa olika 
typer av agerande behöver vi känna till de faktorer som kan vara avgörande i dessa 
situationer. Genom att känna till de bakomliggande skälen till ett visst förhållningssätt 
gentemot kunden, är det också lättare att uppnå en vidare förståelse inom ämnet. Det är bland 
annat därför vi också har studerat om de anställda, när de arbetar, tenderar att agera på ett 
annat sätt än de till vardags beter sig genom att exempelvis ikläda sig en roll eller ”ta på sig en 
mask”. Självklart är de faktorer som kan vara avgörande för resultatet i detta vida begrepp 
många, och därför har vi avgränsat oss till att endast ta upp sådan forskning som vi tycker är 
relevant, och för arbetet mest givande, inom service managementdiskursen.  
     För att få en klarare bild av vad undersökningen i själva verket ska klargöra utformade vi 
fyra frågeställningar. Frågorna är följande.  
 

- Varför använder sig anställda av humor, charm och flirt i kundmötet? 
- Vilka konkreta uttryck tar sig användandet av humor, charm och flirt? 
- Mot vilka personer används humor, charm och flirt? 
- Finns det någon koppling mellan humor, charm och flirt? 

 
Genom att genomföra intervjuer med anställda inom servicesektorn kom vi fram till att de 
använder humor, charm och flirt för att skapa en trivsam atmosfär för kunden. De anställda 
nämnde att det också är roligare att arbeta i en miljö präglad av positivitet. Användandet av 
humor, charm och flirt blev mestadels beskrivet som något den anställde anpassade efter de 
olika kundernas enskilda behov. Detta innebär att tillämpandet kunde innefatta flera olika 
typer av beteende såsom skämtsamhet, oförskämdhet på ett vänskapligt sätt. Det kunde i vissa 
fall även innebära verbalt flirtande, också på ett vänskapligt sätt, då framförallt med 
stamgästerna. Användandet av humor, charm och flirt förklaras av intervjupersonerna som 
något som är applicerbart på många kunder, beroende på den bedömning av varje kund som 
den anställde utförde genom att tolka de olika signaler kunden sänder ut. Slutligen, genom att 
utforska de olika begreppen, kom vi fram till att det finns ett klart samband mellan dem. 
Mellan humor och charm samt mellan charm och flirt går det att se en tydlig koppling, då 
charm tenderar att fungera som någon sorts mellanting mellan de båda ”extremerna” humor 
och flirt. Humor och flirt har också en liten koppling. En anställd säger till exempel att hon 
flirtar med sina stamgäster. Av detta drar vi slutsatsen att denna typ av flirt enbart uppstår då 
den anställde är bekant med gästen, varpå själva flirten blir mer humoristisk och vänskaplig. 
Den anställde kan därmed i högre grad anta att gästen inte tar flirten på fel sätt.  
 
Nyckelord: Humor, Charm, Flirt, Kundmöte, Service, Serviceanställd 
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1. Inledning 
 
Under 1900-talet har sysselsättningen i Sverige förändrats markant. År 1900 utgjorde 
tjänstesektorn 3 procent av den svenska sysselsättningen och denna andel har sedan dess ökat 
till att år 2000 utgöra hela 80 procent (Echeverri & Edvardsson 2002:30). Denna utveckling 
av tjänstesektorn innebär att allt fler människor i sitt dagliga arbete träffar kunder i något 
syfte. Kundmötet anses ha stor relevans för företagens framgång, framförallt i 
personalintensiva branscher som till exempel restaurangbranschen (Echeverri & Edvardsson 
2002:349) och det blir därför viktigt att anställa vad arbetsgivaren uppfattar som rätt personal. 
Kraven som ställs på de anställda varierar och förutom tekniska kunskaper blir det allt 
viktigare med social kompetens såväl som personal som är estetiskt tilltalande. För att 
kundmötet skall uppfattas som en positiv upplevelse av såväl kunden som den anställde krävs 
ett samspel anpassat till situationen och de önskemål och förväntningar kunden har på 
upplevelsen. Den anställdes uppträdande kan vara av stor betydelse då forskning har visat att 
dennes beteende kan påverka kundens eller gästens upplevelse.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Tidigare, främst företagsekonomisk, forskning om tjänstearbete har presenterat en rad krav på 
den anställde och dennes uppträdande i själva kundmötet. Egenskaper som söks är till 
exempel mjuka drag som ”öppenhet, vänlighet och en önskan att tjäna kunden”, men även 
hårda drag som förmågan att övertala kunder (Abiala 2000:51).  
     Gremler och Gwinner (2000) menar att rapport, som beskrivs som a) ett lustfyllt samspel 
och b) en personlig samhörighetskänsla, är viktigt för att kunden ska uppleva kvaliteten i 
mötet eller tjänsteleveransen. Förutom de just nämnda innebörderna av begreppet kan rapport 
också beskrivas som ett så kallat ”klick” mellan två personer, i detta fall kunden och den 
anställde (Gremler & Gwinner 2000:83). 
     Ivarsson och Larsson (2008) har genomfört en studie kring anställdas upplevelser av 
interaktionen med kunder/mottagare i tjänstesektorn. De kom bland annat fram till att hela 90 
procent i någon utsträckning använder sig av charm i kundmötet (Ivarsson & Larsson 
2008:52). Vidare uppger 24 procent att de i varierande utsträckning flirtar med sina kunder, 
vilket visar sig vanligast bland anställda inom privat sektor (Ivarsson & Larsson 2008:55). För 
något som är så pass negativt laddat som begreppet flirt är detta en hög siffra. Humor är något 
som nästan samtliga uppger att de använder i kundmötet, hela 98 procent. 60 procent säger att 
de använder humor i stor utsträckning (Ivarsson & Larsson 2008:53). Vi kan anta att 
användandet av såväl humor som charm och flirt kan fylla flera funktioner, till exempel lätta 
upp stämningen och motverka tristess i arbetet, eller att få kunden på gott humör vilket kanske 
kan leda till ökad försäljning.  
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     Mot bakgrund av ovan nämnda studie vill vi fördjupa oss i användandet av humor, charm 
och flirt i kundmötet genom att intervjua anställda inom detaljhandel och restaurang om 
interaktionen och samspelet med kunden. Valet av just dessa två branscher förklaras under 
rubriken ”Val av verksamheter” i metodkapitlet.  
     När Abiala (2000:15) säger att den traditionella tjänsteforskningen inte utgår ifrån 
samspelet ”face-to-face”, utan snarare från service som en del av produktionen tolkar vi det 
som att detta handlar om vad som händer i den specifika situationen när kunden och den 
anställde står öga mot öga och interagerar. Anställdas användning av humor, charm och flirt i 
kundmötet är ett område som det inte forskats så mycket i. Det finns studier om humor och 
studier som åtminstone delvis berör flirt, men då ur ett företagsekonomiskt perspektiv. 
Däremot saknas det förvånansvärt nog forskning om charm i allmänhet och kring tjänstemötet 
eller andra servicesammanhang i synnerhet. Den enda relevanta forskning vi hittat är Ivarsson 
och Larsson (2008). Det är därför intressant att fördjupa sig i ämnet utifrån de anställdas 
perspektiv och syn på kundmötet.  
 

 
1.2 Syfte 
 
Som ovan nämnda studie (Ivarsson & Larsson 2008) visat så används humor, charm och flirt i 
varierande utsträckning av serviceanställda. Flirt, som kanske är det begrepp som är mest 
negativt laddat, används i minst utsträckning och förklaringen till detta kan förmodligen ligga 
i just den negativa laddningen. Dock är det ändå 24 procent som flirtar med sina kunder. I 
störst utsträckning används humor, hela 98 procent.  
     Syftet med vår studie är att få en ökad förståelse för hur anställda inom detaljhandeln 
(klädbutiker) och restaurangbranschen använder sig av humor, charm och flirt i kundmötet. 
För att genomföra detta utgår vi ifrån ett antal frågeställningar som presenteras nedan.  
 
 

1.3 Frågeställningar 
 
Frågorna vi ämnar besvara är: 

1. Varför använder sig anställda av humor, charm och flirt i kundmötet? 
2. Vilka uttryck tar sig användandet av humor, charm och flirt? 
3. Mot vilka kunder/gäster används humor, charm och flirt? 
4. Finns det någon koppling mellan humor, charm och flirt? 
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1.4 Disposition 
 
Kapiteldispositionen ser ut enligt följande. Först gör vi en genomgång av den teori och 
tidigare forskning vi anser mest relevant för arbetet. Därefter, i kapitel tre, följer ett 
metodkapitel i vilket vi beskriver de metodologiska tillvägagångssätt vi använt oss av i 
framställandet av denna uppsats. I det fjärde kapitlet, analyskapitlet går vi igenom den 
information vi erhållit genom de genomförda intervjuerna. Vi gör här kopplingar mellan 
intervjusvaren och den teori och forskning som togs upp i kapitel två. Efter analyskapitlet 
följer sedan ett resultatkapitel i vilket vi svarar på frågeställningarna och således presenterar 
de resultat vi kommit fram till. Vi kopplar även här samman insamlad data med tidigare 
forskning i syfte att ge en bredare och ökad förståelse för innebörden av resultatet, vi vill 
alltså uppnå att inför läsaren göra resultatet så tydligt som möjligt.  
 

 

3 
 



2. Teori och tidigare forskning 
 
I detta kapitel tar vi upp tidigare forskning och teorier om tjänstearbete. Service 
managementforskningen är enormt omfattande vilket innebär att vi måste göra vissa 
avgränsningar. Forskningen om kundmötet i allmänhet och utifrån företagsekonomi i 
synnerhet är minst sagt omfattande. Detta medför att vi inom ramen för denna C-uppsats 
måste avgränsa oss vad gäller den teoretiska referensramen och vi kommer således att 
tämligen kortfattat redogöra för den forskning som hittills bedrivits angående tjänstemötet. Vi 
kommer också att ge allmänna definitioner av begreppen humor, charm och flirt, samt av 
begreppen emotional labor, deep acting och surface acting då dessa är centrala för uppsatsen.  
     Utifrån syftet med vår studie kommer vi att fokusera humor, charm och flirt. Dock har 
dessa områden, vilket också nämndes i inledningen, inte beforskats i någon större 
utsträckning och framför allt inte från den anställdes perspektiv. Humor har visserligen 
studerats en del, men mestadels från kundens sida. Det finns följaktligen inte så mycket teori 
att presentera kring dessa begrepp vilket medför att de teoretiska avsnitten kring dessa 
begrepp är relativt korta. Förhoppningen är dock att vår studie skall bidra till att fylla några av 
de forskningsmässiga luckor som finns.  
     Vi börjar med att förklara de för uppsatsen centrala begreppen. Därefter följer ett avsnitt 
om servicekvalitet som i stort handlar om kundens krav och förväntningar på den anställde. 
Logiskt sett följer därefter ett avsnitt om de olika direkta och indirekta krav som ställs på de 
anställda i serviceyrken. Detta följs av ett avsnitt om rapport, som är ett av de senaste 
begreppen inom tjänsteforskningen och som handlar om att som anställd tillsammans med 
kunden eller gästen uppnå en speciell typ av samspel. Som en del i att uppnå rapport är det 
troligt att de anställda ibland kan ikläda sig roller och använda sig av emotional labor eller 
känsloarbete. Därmed anser vi att det är av betydande vikt att den forskning som bedrivits 
kring emotional labor och känsloarbete, samt teori och forskning om roller kopplas samman 
med begreppet rapport. Som en del i att spela en roll eller arbeta med sina känslor är vår 
hypotes att den anställde kan använda sig av humor, charm eller flirt och forskning kring 
dessa tre huvudbegrepp presenteras i detta kapitels tre sista avsnitt. 
 
 

2.1 Användning av citat och vissa begrepp 
 
För att läsaren skall få en så tydlig och korrekt bild som möjligt av de teorier och resultat som 
presenteras väljer vi att använda citat där vi anser det nödvändigt. Vissa citat och begrepp 
väljer vi även att återge på sitt originalspråk av den anledning att när en text, vilken som helst, 
översätts från ett språk till ett annat kan kärnan i dess innebörd gå förlorad. Det kan till 
exempel saknas lämpliga ord eller uttryck som motsvarar den ursprungliga betydelsen. Vi vill 
i möjligaste mån undvika missvisande eller rent av felaktiga översättningar och lämnar istället 
dessa citat till läsarens tolkning. 
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2.1.1 Centrala begrepp 
 

Humor, charm och flirt är de mest centrala begreppen i denna uppsats, då dessa ligger till 
grund för vår frågeställning. Då vi är medvetna om att dessa tre begrepp kan vara ämne för 
subjektiv tolkning väljer vi att förtydliga innebörden genom att definiera dem. På grund av 
avsaknaden av forskning finns det ingen uppsjö av definitioner och vi väljer således att 
inledningsvis utgå ifrån allmänna definitioner av humor, charm och flirt. 
     Andra centrala begrepp är emotional labor och dess delar surface acting och deep acting, 
eller den svenska översättningen av dessa: ytligt agerande samt djupt agerande. Även dessa 
begrepp behöver definieras tydligt för att läsaren senare i uppsatsen skall ha klart för sig vad 
vi pratar om. Kring dessa finns dock forskning och vi väljer därför att definiera dem utifrån 
detta.  
 
Humor  
Humor beskrivs av Nationalencyklopedin som en ”förmåga att skämta och uppskatta skämt 
(av inte alltför enkel natur)”, eller med en något djupare innebörd som en ”förmåga att se med 
distans och ett försonligt leende på tillvarons brister” (Nationalencyklopedin, Humor 1)   
Som karaktärsegenskap är humor ett ”sinne för det roliga, förmåga att identifiera och med 
visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter”. (Nationalencyklopedin, Humor 2) 
Humor kan även ses som en genre och definieras då som ”konstprodukter (i tal, skrift, bild 
och ton) vars huvudsyfte är att locka konsumenten till skratt eller leende” 
(Nationalencyklopedin, Humor 2). 
 
Flirt 
Nationalencyklopedin definierar flirt som ett ”beteende som avser att, på ett finare sätt, väcka 
erotiskt intresse (genom ögonkontakt, konversation m.m.)” (Nationalencyklopedin, Flirt).
 
Charm 
Charm är en ”naturlig inneboende förmåga att behaga och väcka positiva känslor hos person, 
föremål etc” (Nationalencyklopedin, Charm). 
 
Emotional labor 
”the management of feeling to create a publicly observable facial and bodily display; 
emotional labor is sold for a wage and therefore has exchange value.” (Hochschild 2003 
[1983]:7) 
     I vissa arbeten där det krävs att den anställde uppvisar vissa känslor måste denne anpassa 
sig därefter. Detta kan göras genom antingen deep acting eller surface acting. 
 
Deep acting 
Deep acting kan, enligt Hochschild (2003 [1983]:38), utföras på två olika sätt. Genom att a) 
tillrättavisa upplevda känslor eller genom att b) använda sig av inlärd fantasi eller inbillning. 
Detta exemplifieras genom en beskrivning av studenters svar på tillfällen då de haft en stark 
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emotion. Svar som exempelvis ’jag höll tillbaka min vrede’ (egen översättning) och ’jag 
tvingade mig själv att ha roligt’ (egen översättning) (Hochschild 2003 [1983]:39) gör att vi 
tolkar deep acting som något som utförs i syfte att ändra en upplevd känsla.  
 
Surface acting 
Surface acting beskrivs av Hochschild (2003 [1983]:37) enklast genom att exemplifiera det 
arbete en skådespelare utför på scen. De känslor aktören uppvisar är andra känslor än de han 
eller hon egentligen känner. Surface acting är helt enkelt benämningen på när de uppvisade 
och de upplevda känslorna inte är desamma.  
 
 

2.2 Servicekvalitet 
 
Zeithaml et al. (1990:19) talar om begreppet servicekvalitet som definieras som ”the extent of 
discrepancy between customers’ expectations or desires and their perceptions”. Att överträffa 
kundens förväntningar på service är nyckeln till att säkerställa en hög servicekvalitet och det 
finns ett antal faktorer som påverkar förväntningarna på servicen. Muntlig kommunikation 
handlar om vad gäster eller kunder säger, exempelvis till sina bekanta om restaurangen eller 
butiken (Zeithaml et al. 1990:18-20). Det handlar alltså om rykten. Ponera att en person fått 
mycket bra service på en viss restaurang och att denna person berättar för tio bekanta om den 
goda servicen. Om dessa tio i sin tur berättar för tio personer vardera innebär det att 100 
personer hör ryktet om den goda servicen på denna restaurang. Detta kan självklart ses som en 
förmånlig marknadsföring för restaurangens del, men det är samtidigt viktigt att de 
förväntningar som skapas från kundens sida uppfylls. Det krävs att de lever upp till den 
beryktade servicen. Rykten om dålig service eller ouppfyllda förväntningar kan nämligen 
sprida sig minst lika snabbt.  
     Beroende på personliga erfarenheter och omständigheter råder olika förväntningar när det 
gäller service. En person som varit på en restaurang tidigare förväntar sig liknande eller 
samma bemötande som vid föregående besök. Producenten av en viss upplevelse eller service 
har nyckelrollen i skapandet av förväntningar hos kunden. Extern kommunikation såsom 
reklambudskap eller inriktning är en viktig faktor framförallt för framtida kunder (Zeithaml et 
al. 1990:19-20). En restaurang med höga priser har i och med sin prissättning skapat höga 
förväntningar på sig. Vidare menar Zeithaml et al. att det är vikigt att de anställda känner till 
vilka förväntningar företaget eller organisationen har på sig. Betänk vad en anställd skulle 
tillföra om denne identifierar sig med organisationens mål och vision och dessutom är väl 
införstådd i organisationens externa förväntningar. Ur kundens perspektiv är servicemötet de 
facto ofta detsamma som servicen i fråga (Bitner et al. 1990), vilket innebär att den anställde 
på sätt och vis även ses som en del i tjänsten. Detsamma gäller kunden, som enligt Mossberg 
(2003:28) kan ses som en ”medproducent”. Således kan samspelet mellan kunden eller gästen 
och den anställda bli avgörande för det totala intrycket kunden får av mötet eller köpet.  
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2.3 Den anställde – företagets representant 
 
Goff et al. (1997) menar att såväl företaget som dess kunder ställer krav på de anställda i en 
serviceorganisation. Kunden förväntar sig god service och ett trevligt bemötande, medan 
kraven från organisationen främst handlar om att den anställde skall anpassa sig efter den 
enskilde kundens behov och önskemål (Goff et al. 1997). Ur säljaren eller producentens, men 
framförallt ur kundens perspektiv, är det viktigt att upprätthålla kundnöjdheten. Att kunden 
lämnar en försäljningssituation nöjd kan ha flera olika kommersiellt positiva utgångar ur ett 
företags synpunkt (Goff et al. 1997). Goff et al. menar att det dels kan påverka framtida 
köpintentioner då en nöjd kund kommer tillbaka till det ställe där han eller hon upplevde 
servicen som god. Det tenderar dessutom att vara så att en tillfredsställd kund sprider sin 
nöjdhet vidare genom att berätta för vänner och bekanta om den goda servicen, den goda 
kvaliteten eller det trevliga bemötandet (Goff et al. 1997), något som även Zeithaml et al. 
(1998:18-20) talar om (se ovan). 
     När en kund möter en försäljare i en butik uppstår en interaktion mellan dessa två. Det är 
dock även en interaktion mellan kunden och organisationen, där försäljaren företräder 
organisationen.  Hans eller hennes agerande har ett bestämt mål och syfte som grundas i och 
överensstämmer med företagets mål och syfte (Abiala & Ahrne 1995:207). Vi kan därför anta 
att det är viktigt för arbetsgivaren att personalen förstår och arbetar i organisationens riktning 
och att de kan motsvara företagets kultur samtidigt som detta är något man som arbetsgivare 
tänker på, eller bör tänka på, vid anställning av personal. 
     För den anställde handlar kundmötet inte bara om själva interaktionen, utan även om att 
utföra ett specifikt arbete som att exempelvis vara kunden behjälplig, informera kunden om 
produkten eller rentav försöka få till ett avslut, förhoppningsvis i form av en försäljning 
(Åberg, 2007:30). Oberoende av försäljningssammanhang behöver den anställde inneha en 
rad kompetenser. Bortsett från specialkompetenser och produktkännedom måste han eller hon 
dessutom besitta en social förmåga. Att hantera kunder ingår i arbetsprocessen, dessutom vilar 
det på den anställdes axlar att anpassa produkten eller tjänsten efter varje specifik kunds 
behov. En kund, eller en presumtiv kund värdesätter individanpassade eller 
organisationsanpassade lösningar kopplade till de faktiska behov han eller hon har (Gwinner 
et al. 2005). Detta innebär att en säljare som är väl insatt i kundens specifika mål med en 
eventuell investering har större chans att ro hem affären eftersom kunden upplever en känsla 
av välbehag inför ett säljbeteende där kunden känner att hans eller hennes behov är det 
centrala. Forskningsresultat visar dessutom att framgångsrika försäljare är de som anpassar 
sin produkt efter kundens behov (Goff et al. 1997:173).  
 
 

2.3.1 Krav på egenskaper hos den anställde 
 
Interaktionen med personalen och även med andra kunder påverkar upplevelsen av mötet eller 
servicen. Inom handel och övriga branscher där gästfrihet är viktigt, till exempel 
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restaurangbranschen anses ”mjuk” kompetens såsom social kompetens vara viktigare än de 
”hårda” kompetenserna såsom tekniska kunskaper (Warhurst & Nickson 2007:114; Abiala & 
Ahrne 1995:215), även om de båda kan vara till hjälp för att skapa kundnöjdhet. De ”mjuka” 
kompetenserna ser vi som en hjälp i att skapa upplevelse för kunden, medan de ”hårda” har en 
mer praktisk funktion. Abiala & Ahrne har sett antydningar till en stark betoning på den 
sociala förmåga en anställd bör besitta. De säger dock att denna förmåga, samt att tycka om 
att ge service, är något som personen helst ska ha inom sig redan innan anställningen påbörjas 
(1995:215).  
     När frontpersonal inom handel och restaurang skall anställas är det enligt Nickson et al. 
(2005:197) den rätta attityden och det rätta utseendet som spelar störst roll. Arbetsgivaren 
väljer att anställa människor som besitter vissa egenskaper som på ett fördelaktigt sätt tilltalar 
kunderna visuellt och/eller audiellt.  
     Mills (1956:186) talar i sin tur om vikten av personlighet hos den anställde när företagen 
skall rekrytera ny personal. Ofta framställs personligheten som viktigare än skicklighet och 
han menar att handelsbranschen är en ”personlighetsmarknad” (1956:182-189). Vanligtvis går 
diskussionen kring antagandet att arbetsgivaren köper den anställdes arbetskraft, medan 
författaren i och med ovanstående påstående alltså antyder att det är personligheten som står i 
centrum för arbetsgivarens avtal med den anställde. Mills (1956:183) pekar också på attityden 
hos de anställda som något oerhört viktigt ur kommersiell synpunkt och påvisar vidare ett 
annat, vanligare antagande om anställdas framträdande gentemot kunden. Detta antagande 
handlar om att den anställde genom sitt utseende eller framträdande agerar på ett sätt som 
gagnar denne personligen, till exempel visar en studie att personligheten kan bidra till mycket 
högre bonus (Mills 1956:183, 186). Mills talar om anställda inom handeln, men då 
restaurangarbete innebär liknande kundkontakter kan vi anta att personligheten även kan 
gagna servitrisen eller servitören, till exempel genom att gästen ger mer dricks.  
     Nickson (2005:200) säger att arbetsgivare söker personer med personliga egenskaper som 
visar att de är spontana i kundinteraktionen och att de kan prestera effektivt, då personalen är 
en del av produkten i servicearbeten (se även Abiala 2000, Bitner et al. 1990, Mossberg 2003 
m.fl.). Följaktligen är kriterier som att vara social och vänlig, personlig drivkraft, ärlighet och 
hederlighet, lojalitet och anpassningsbarhet viktigare än tekniska kunskaper som till exempel 
kassavana och produktkännedom (Nickson et al. 2005:200). Varje dag, om och om igen, 
måste de anställda visa upp en godmodig, hjälpsam och vänlig attityd mot kunderna (Fuller & 
Smith 1991:3). De anställda ska inte bara kunna klara av kassan, det ställs också krav på dem 
att konstant vara på ett positivt, glatt och till och med lekfullt humör. Förmågan att klara av 
sådana krav måste erkännas som en ”skicklighet” framför alla andra (Burns 1997:240).  
     Sammanfattningsvis handlar kraven på de anställda och deras egenskaper om att kunna 
interagera med kunden på ett så positivt sätt som möjligt eftersom detta innebär att avslutet i 
större grad leder till kundnöjdhet. Därmed är det logiskt att diskussionen nu förs in på själva 
interaktionen.  
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2.4 Interaktionen 
 
För att garantera att en från företagets sida önskvärd personlighet visas kan servicemötet bli 
systematiserat med strikta regler och bestämmelser som inkluderar manualiserade 
interaktioner (scripted interactions) mellan anställda och kunder (Warhurst & Nickson 
2007:105). På vissa arbetsplatser används så kallad rutiniserad interaktion (Leidner 2006, 
Abiala & Ahrne 1995:221). Man kan säga att detta är regler som sätts upp i förväg och lärs ut 
av arbetsgivaren för att styra de anställdas beteende i samspelet med kunden (Abiala & Ahrne 
1995:216). Enligt Abiala och Ahrne (1995:221) görs detta för att samspelet till stor del avgör 
företagets försäljning, vilket således gör det naturligt att anvisningar och normer används. 
Vidare säger de att rutiniseringen dock på något sätt måste döljas; är de inövade fraserna, eller 
andra rutiniserade delar i interaktionen, alltför uppenbara kan detta skapa negativa reaktioner 
hos kunderna (Abiala & Ahrne 1995:216), till exempel att de inte känner sig personligt 
bemötta utan bara som en kund i mängden. För att kunden skall känna sig speciell och 
uppfatta bemötandet som personligt krävs att de anställda kan anpassa sig till denne. De 
anställda förväntas uppträda som om relationen till kunden är en personlig relation (Abiala & 
Ahrne 1995:208). ”Opersonliga relationer skall verka vara personliga. Relationer som bygger 
på att ta emot och ge pengar skall verka vara relationer som inte handlar om pengar.” 
(Hochschild 1983:106, egen översättning)  
     Även Bettencourt och Gwinner (1996:13) tar upp kundanpassning. De menar att det är 
viktigt att se de skiftande behov som finns hos olika kunder och anpassa sig till dessa i 
interaktionen samtidigt som det är kundens behov och önskemål som ska styra den anställdas 
agerande. Det är alltså inte bara kundens behov av tjänsten som styr, utan även kundens 
önskemål på interaktionen i sig. En humoristisk kund bör till exempel bemötas på ett 
skämtsamt sätt (Bettencourt & Gwinner 1996). Bettencourt och Gwinner (1996) menar vidare 
att det också kan handla om att uppvisa likheter mellan sig själv och kunden. Även Ivarsson 
och Larsson (2008) påpekar att olika kunder vill bemötas på olika sätt och det ingår i arbetet 
att ta del av information eller att erhålla sådan kunskap som förenklar den anställdes 
uppträdande gentemot varje specifik kund. Gremler och Gwinner (2000) har forskat mycket i 
relationen och interaktionen mellan säljare och köpare. De har bland annat utvecklat en 
definition av begreppet rapport som delvis kan anses handla om säljarens anpassning till varje 
specifik kund i syfte att uppnå kundnöjdhet. Kommande avsnitt handlar därför om rapport och 
hur detta kan ta sig uttryck.  
 
 

2.4.1 Rapport 
 
Rapport, ett av service managementforskningens senaste forskningsområde, innebär att 
kommunikationsdeltagarna ”klickar” med varandra. Det kan exempelvis handla om säljarens 
förmåga att lyssna till kundens specifika behov och önskemål. Detta ”klick” mellan säljare 
och kund benämner Gremler och Gwinner (2000:82) som rapport vilket kan beskrivas som en 
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känsla av välbehag inför den andre kommunikationsdeltagaren, samtidigt som det också kan 
innebära att någon sorts ”kemi” uppstår mellan säljare och köpare. Rapport kan också 
betecknas som ”en relations kvalitetsögonblick” vilket helt enkelt innebär att de två 
interagerande individerna samspelar emotionellt. Rapport handlar vidare om att 
interaktionsdeltagarna uppnår en god kommunikation med varandra samt att de uppnår en 
gemensam förståelse (Gremler & Gwinner 2000). Det innebär också att anställd och kund 
känner att de har något gemensamt (Gremler & Brown 1998).  
     Varför är det viktigt att uppnå rapport? Ur säljarens synvinkel kan produkten av rapport 
leda till ekonomiska fördelar exempelvis i form av att fler potentiella kunder blir reella 
kunder. Huvudsakligen är det den anställde som förväntas uppfylla kundens förväntningar, 
även om kunden, enligt Mossberg (2003:28), är medproducent i själva upplevelsen. Att den 
anställdes arbete syftar till att anpassa sitt beteende till kunden innebär dessutom att den 
anställde ibland tvingas ikläda sig en mask för att uppnå rapport. Att ikläda sig en mask eller 
att inta en roll återkommer vi till senare i arbetet.  
     Om rapport alltså är synonymt med den anställdes anpassade uppförande gentemot varje 
specifik kund, menar vi att detta gör det möjligt för oss att anknyta denna teori till Goffmans 
teori om att ikläda sig en roll eller mask, eftersom de båda otvivelaktigt handlar om en viss 
anpassning till den kontext i vilken den anpassningsbara personen befinner sig. Gremler och 
Gwinners teori om rapport tycks handla om att ledningen för ett företag via den anställde 
genom rapportskapande gentemot kunden vill skapa en speciell upplevelse och en 
kundnöjdhet. Den anställdes förmåga att anpassa sitt beteende gör det även befogat för oss att 
göra en koppling mellan rapport och emotional labor, vilket således kan föra vår diskussion 
vidare i denna riktning. Därmed kommer resonemanget även att inkludera emotional labor, 
deep acting och surface acting och på så sätt inkluderas även det dramaturgiska perspektivet i 
vår undersökning. Genom ovanstående resonemang kan vi alltså koppla rapport både till 
Goffmans tankegångar kring roller och masker samt till Hochschilds diskussion kring 
emotional labor som hör hemma inom dramaturgin.  
     Gremler och Gwinner har genom djupintervjuer kommit fram till vad som kan leda till 
rapport, och publicerar bland annat ett exempel som innehåller humor (2000:90). Genom att 
humor skulle vara en möjlighet för säljaren att uppnå rapport gentemot sin kund, kan troligen 
charm liksom flirt utgöra samma möjlighet. Följaktligen är resonemanget kring rapport också 
intressant för oss att studera.  
     Vad som också framkommer av rapport är att det, som ovan beskrivet, kan röra sig om en 
känsla av att du som kund har något gemensamt med säljaren. Vi kan dock göra antagandet att 
du nödvändigtvis inte måste ha något gemensamt med säljaren, eller för den sakens skull 
alltid måste ”klicka” med en säljare. Det kan då vara nödvändigt, ur säljarens synvinkel, att 
ibland ”spela med” på kundens villkor. Detta leder oss, och diskussionen, vidare in på hur vi 
människor till vardags faktiskt iklär oss vissa roller eller tar på oss så kallade masker. Om 
detta har till exempel Goffman (2004 [1959]) forskat en hel del.  
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2.5 Roller 
 
De resultat som Ivarsson och Larsson (2008:54) presenterar visar att 95 procent av de 
anställda med kundkontakt anser sig gå in i en tydlig yrkesroll som styr uppträdandet i 
kundmötet  och 67 procent anser att detta sker i stor utsträckning. Enligt Abiala och Ahrne 
(1995:227) står det privata jaget ständigt i relation till yrkesrollen, men hur mycket man 
identifierar sig själv med rollen varierar mellan olika människor. De har sett att 
förhållningssättet gentemot rollen i större grad grundas på personligheten än på vilken typ av 
arbete de har. (Abiala & Ahrne 1995:227) Även Hochschild (2003 [1983]:187) talar om 
anställdas förhållningssätt och hur detta kan påverka dem på sikt. Anställda som identifierar 
sig alltför mycket med sin roll kan till slut få problem att hålla isär jaget och rollen vilket kan 
leda till stressreaktioner och att personen blir mottaglig för utbrändhet.  
     Enligt Zeithaml et al. (1990:91) definieras rollen av de förväntningar och krav som ställs 
på de anställda av personer med stort intresse av hur arbetet utförs, som chefer eller andra 
överordnade och kunder. När en anställd kliver in i rollen finns ofta en färdig och 
institutionaliserad fasad som denne måste upprätthålla (Goffman 2004 [1959]:33). Till 
exempel måste det finnas ett sammanhang mellan inramningen, det vill säga omgivningen 
eller situationen, i vilken personen befinner sig och densammes uppträdande och manér 
(Goffman 2004 [1959]:31). När det gäller servicearbete säger Goffman (2004 [1959]:99) till 
exempel att ett butiksbiträde förväntas stå upp hela tiden, vara pigg och alert och le oavbrutet 
även när hon inte pratar med någon. Abiala och Ahrne (1995:228) påpekar att yrkesrollen 
innebär att den anställde måste agera på ett visst sätt, till exempel att alltid uppträda vänligt 
oavsett de egentliga känslorna, något som även Goffman (2004 [1959]:155) tar upp. Han 
menar att den publik som är närvarande, till exempel restauranggäster eller kunder, måste 
behandlas hänsynsfullt för att interaktionen skall flyta på, men påpekar att ”verkliga” känslor 
inte har mycket att göra med den saken (2004 [1959]:155). Istället är det förväntningarna som 
styr och Rollins (1985:167) ger som exempel att tjänsteflickor anställda för att sköta någons 
hushåll ses som underordnade och förväntas visa hänsyn och aktning samt visa att de finner 
glädje i att servera, till exempel genom att le. Mars och Nicod (1984:36) visar på liknande 
resultat i en studie där servitörerna framhäver det viktiga i att visa respekt och att spela en 
underordnad roll. Servitörerna lär sig att acceptera sin plats (1984:99). Hall (1993:456) 
hänvisar till Elder och Rolens (1985:84) och säger att servitriserna lär sig att ”ödmjuka sig” 
varje gång de närmar sig ett bord med gäster.  
     Inom handel och restaurang spelar atmosfären stor roll för utfallet i samspelet. En 
restaurang skall ha till exempel ha rätt ”mysfaktor” och en butik en tilltalande inredning/dekor 
och även personalen har inverkan på atmosfären (se till exempel Sharpe 2005). Sharpe (2005) 
genomförde en studie av äventyrsguider och kom fram till att atmosfärskapande är en 
utmaning för vissa människor, medan andra inte har några problem att få till rätt stämning och 
visa de önskvärda känslorna. Detta verkar ha med överensstämmelsen mellan personlighet 
och de kontextuella kraven att göra. Guiden Becky säger till exempel att hon gömmer sin 
känsliga sida för deltagarna av den anledning att det troligtvis inte är vad deltagarna förväntar 
sig av en äventyrsguide (Sharpe 2005:38). Resultaten från Sharpes studie visar på att 
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känslorna måste anpassas efter situationen, omgivningen samt de förväntningar kunderna har 
för att rätt atmosfär skall skapas. En äventyrsguide skall visa en tuff och orädd fasad, medan 
förväntningarna på en servitris eller en butiksanställd är att denne skall visa upp en glad, 
trevlig och hänsynsfull fasad, för att nämna några önskvärda egenskaper. Ytterligare en av 
guiderna i Sharpes studie, Rick, talar om atmosfärskapandet och säger att varje resa är som ett 
nytt uppträdande. Han kliver in i en roll som är en total motsats till den person han är i vanliga 
fall, något som kräver en stor ansträngning att hålla kvar (Sharpe 2005:39). Detta tyder på att 
roller och upprätthållande av fasader är en del i skapandet av rätt atmosfär. 
     Vad som kan påverka kundens uppfattning om upplevelsen eller atmosfären, och som vi 
redan snuddat vid i ovanstående avsnitt, är säljarens eller servicegivarens humör. Till bra 
service hör även att du som säljare eller servicegivare alltid är ”på topp”, åtminstone utåt sett. 
Detta leder den teoretiska genomgången vidare in på forskning kring humöret och dess 
påverkan på kundmötet.  
 
 

2.6 Humör 
 
Swinyard (2003) har studerat humörets inverkan på kundmötet och hur det påverkar såväl 
försäljare som kunder. Han utgick i sin studie från ett antal hypoteser (för vidare diskussion 
kring dessa se Swinyard 2003), bland annat att personal som är på bra humör upplever 
kundmötet som mer positivt samt erbjuder kunderna bättre service än vad som skulle varit 
fallet om de var på dåligt humör. Just dessa två hypoteser bekräftades i studien och det 
framkom även resultat som pekar på att kundernas humör har en inverkan på personalens 
humör (Swinyard 2003:330). Swinyard kom fram till att det bästa kundmötet är det där både 
försäljaren och kunden är på bra humör och det är här den bästa servicen ges. Detta visar på 
att detaljhandlare bör fundera över hur graden av välbehag kan förbättras och på så sätt hitta 
sätt att förbättra servicen till kunderna. Till exempel kan det vid rekrytering vara viktigt att 
titta efter sökande med en personlighet som troligtvis har och kan bibehålla ett bra humör 
(Swinyard 2003:331). 
     Att den anställdes humör påverkar säljklimatet borde kunna vara ett rimligt antagande. Om 
den anställde, i de fall detta krävs, kan få den andra interaktionsdeltagaren att uppleva att han 
eller hon är på ett gott humör, borde detta vara en användbar strategi för den anställde. Detta 
skulle alltså innebära att den anställde till viss del ”spelar” en del av de känslor han eller hon 
uppvisar, vilket leder oss in på forskning kring begreppet emotional labor.  
 
 

2.7 Emotional labor 
 
Yrken där det på ett eller annat sätt är viktigt att uppvisa ett visst beteende eller vissa känslor 
brukar kategoriseras som emotional labor (Hochschild 2003 [1983]). Det handlar ur 
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företagssynpunkt om att kontrollera de anställdas känslor så att de bäst gagnar organisationens 
intresse. Det är givetvis den anställde som producerar sina egna känslor, men detta sker mot 
bakgrund av vad som krävs av arbetet. Som till exempel flygvärdinna eller i andra 
serviceyrken passar det sig inte att se ledsen eller arg ut eller att inte vara serviceinriktad 
gentemot sina gäster. Utöver emotional labor talar Hochschild även om emotion work, vilket 
handlar om att arbeta med känslorna i vardagen, men detta behandlas inte i denna uppsats. Vi 
nämner det dock för att det är viktigt att hålla isär det känsloarbete som sker i privatlivet och 
det som sker i arbetslivet. 
     De känslor som måste uppvisas kan framkallas på olika sätt och Hochschild skiljer på 
djupt och ytligt agerande och förklarar det enligt följande. Vi agerar dagligen på olika sätt 
beroende på de olika situationer vi hamnar i. Det ytliga agerandet är vårt kroppsspråk och allt 
det vi visar genom kontrollerade miner och uttryck. Det djupa agerandet representerar de 
känslor som vi av spontanitet uttrycker och handlar alltså inte om att försöka uppvisa känslor 
vi inte känner (Hochschild 2003 [1983]:35). Exempel på ytligt agerande skulle kunna vara en 
skådespelare vid en teater. En duktig aktör uttrycker känslor och agerar på ett sätt som gör att 
åhörarna faktiskt upplever eller tror att skådespelaren är till exempel trött, ledsen, glad eller 
förvånad. Djupt agerande rör sig om det handlande som speglar vad vi verkligen känner eller 
vad vi tvingar oss själva att känna. En försäljare som i sin butik, eller för den sakens skull 
någon annanstans, träffar på en god vän denne inte sett på länge kommer säkerligen att 
uttrycka positiva och äkta känslor kring detta möte. Men då samma försäljare interagerar med 
en kund med det huvudsakliga syftet att få till en försäljning och se till att kunden blir nöjd är 
det inte alltid troligt att känslorna i samma grad är äkta. Ivarsson och Larsson (2008:45) 
förklarar begreppen på följande sätt: ”Ytligt agerande handlar om att endast uppvisa 
förväntade känslor utan att egentligen känna dem. Djupt agerande handlar istället om att 
verkligen åstadkomma en förändring av upplevda känslor.” 
     Hochschild (2003 [1983]:5) studerar flygvärdinnor och säger att detta arbete i stor 
omfattning innebär att arbeta med känslor. Personalens leende har en lugnande inverkan på 
resenärerna samtidigt som syftet kan vara att önska en lycklig resa. Hochschild nämner många 
exempel från flygbranschen och talar bland annat om att en passagerare kan välja att inte le 
medan en flygvärdinna mer eller mindre är tvungen att le inför passagerarna, och dessutom 
göra det med en bakomliggande värme så att beteendet inte känns falskt (Hochschild 2003 
[1983]:19).  
     Men vad händer då när personliga känslor ”säljs” som arbete? Vad händer när 
känslomässiga regler, såsom uppvisandet eller framförandet av ett visst beteende eller 
spontana känslouttryck, är rutiniserade av en organisation och inte får framkomma på ett 
naturligt sätt av den anställde? Hur påverkar det den anställde rent känslomässigt att 
vardagens olika kontexter emotionellt sett ser olika ut exempelvis på arbetsplatser och i 
privatlivet (Hochschild 2003 [1983]:19)? Tyvärr leder detta inte sällan till att flygpersonal 
efter ett tag inte längre kan identifiera sitt eget leende. Hochschild menar att det kostar på rent 
känslomässigt att arbeta med relationer och människor eftersom detta tenderar att ge problem 
med hur vi lyssnar på de egna känslorna och att det ibland även hindrar vår faktiska kapacitet 
att känna (Hochschild 2003 [1983]:21). 
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     Ovanstående stycke om emotional labor skulle kunna kopplas till vad Hochschild 
benämner vara ”det falska jaget”. Både psykoanalitiker och skådespelare har, ur olika 
perspektiv, belyst detta falska jag som beskrivs vara en icke betrodd, tvivelaktig del av jaget 
som inte riktigt representerar ”det sanna jaget” (Hochschild 2003 [1983]:194). En 
psykoanalytiker skulle beskriva detta fenomen som ett resultat av våra förkroppsligade behov 
som vi haft sedan barnsben och att detta i sin tur innebär en psykologisk kamp med sig själv 
för att tillgodose andras behov på bekostnad av de egna. Denna typ av agerande kan i extrema 
fall, enligt Hochschild, leda till att det falska jaget blir överrepresenterat i förhållande till det 
sanna jaget. Det sanna jaget blir därmed dolt under det falska jaget vilket kan leda till 
situationer då vi uttrycker oss som om vi inte vore oss själva.  
     Vi har hittills behandlat områden som servicekvalitet, krav på de anställda och deras 
egenskaper, interaktionen och dess centrala begrepp samt lite grann om humör, känslostyrt 
arbete och roller. Vi finner dessa avsnitt vara viktiga faktorer i förståelsen kring de anställdas 
användning av humor, charm och flirt i deras möte med kunden. Därmed följer nu en 
presentation av uppsatsens centrala begrepp och den tidigare forskning vi finner mest relevant 
kring dessa.  
 
 

2.8 Humor 
 
Humor är något som kan ta sig olika uttryck och ha olika funktioner. Bland kroppsarbetare 
kan det till exempel fungera som ett medel mot tristess eller för att stå ut med det 
okvalificerade arbetet, den stora pressen som ofta upplevs i dessa yrken och/eller det fysiskt 
farliga arbetet (Collinson 2002:270).  
     Barsoux (1996:500) säger bland annat att humor är ett redskap för att riva murar mellan 
människor och citerar sir Brian Wolfson (före detta Chairman of leisure services group 
Wembley plc) ”Användandet av humor mellan främlingar handlar om att bryta ner barriärer 
och upprätta en intimitet, må vara att den är tillfällig och falsk över tid, men som tillåter dig 
att göra saker på kort tid som annars skulle tagit lång tid” (Barsoux 1996:501, egen 
översättning). Vi kan därför anta att humor kan användas inom handel och restaurang som ett 
sätt att bryta isen mellan den anställda och gästen och få kunden bekväm i situationen. Dock 
krävs rätt sorts humor för detta. 
     Det finns två olika former av humor som benämns spontan respektive standardiserad 
humor. Barsoux (1996:500) beskriver spontan humor som situationsbunden och bestående av 
något som ger kommunikationen en humoristisk vinkling, till exempel ett speciellt tonläge, en 
blick eller en gest. Denna sorts humor är ofta oförståelig i andra sammanhang och kan 
förklaras som ”du skulle ha varit där för att förstå” (Barsoux 1996:500, egen översättning). 
Han förklarar dock att spontan humor ofta ses som en undergrävande kraft i organisationer, 
som en motgång för effektiviteten i företaget. Dock tror vi att spontan humor kan vara en stor 
hjälp i samspelet med kunder. Om de anställda istället, eller enbart, skulle använda sig av 
standardiserad humor föreligger en stor risk att kunden uppfattar försäljaren eller servitrisen 

14 
 



som falsk. Lyttle (2007) hävdar dock att humor bör användas sparsamt, i synnerhet den 
spontana humorn. Han menar att för stort användande av humor kan leda till att motparten 
kan känna sig obekväm eller till och med förolämpad (Lyttle 2007:241-242). Den 
standardiserade humorn är sådan humor som kan rutiniseras, till exempel i form av förberedda 
skämt vars funktion skall vara att bryta isen. Standardiserad humor kan överföras till andra 
miljöer, men ändå förstås. Ett tydligt exempel på detta är seriestrippar som inte alls är bundna 
till någon specifik kontext (Barsoux 1996:500) utan kan förstås även av personer som inte har 
varit i situationen själv.  
     Betydelsen av humor är något som tolkas subjektivt, vilket gör att en risk för misstolkning 
alltid föreligger (Collinson 2002:272). Då så stor del som 98 procent faktiskt använder sig av 
humor i kundmötet (Ivarsson & Larsson 2008:53) borde det alltså någon gång misstolkas från 
antingen den anställdas eller kundens sida och denne kan ta illa upp. Collinson (2002:272) 
talar även om att humor kan användas för att kamouflera allvarliga och till och med fientliga 
intentioner, vilket kan skapa konflikter om motparten uppfattar dessa undertoner. Sådan 
maskering bör således undvikas i interaktionen med kunden, då det kan underminera 
relationen och vara till skada för företaget. 
 
 

2.9 Flirt  
 
Hall (1993) har genomfört en undersökning bland serveringspersonal och studerat 
interaktionen med kunderna och känslorna i den. För att ge bra service och skapa en trevlig 
middagsupplevelse för gästerna använder servitörer och servitriser sina kroppar, känslor och 
personligheter (Hall 1993:457). Servitriserna uppger att de ser sig själva som vänligare än 
servitörerna, en uppfattning som även stöds av båda gäster och chefer. Servitriserna anses mer 
stereotypiskt vänliga och utåtriktade (Hall 1993:460-461). Särskilt trevliga är servitriserna 
mot manliga gäster, medan servitörerna har en tendens att vara mer vänliga mot de kvinnliga 
gästerna. Relationer till gäster av det motsatta könet betraktas generellt som mer vänskapliga 
än relationer till gäster av samma kön (Hall 1993:460-461) och majoriteten av de intervjuade 
uppger att de föredrar att servera gäster av det motsatta könet (Hall 1993:464). Enligt Lerum 
(2004) använder restaurangpersonal ibland flirt och sexuella skämt sinsemellan för ett 
strategiskt syfte, till exempel att få hjälp med soporna, skydd av ordningsvakter eller annat 
som kan underlätta arbetet. Vi kan anta att ett sådant strategiskt flirtande även kan förekomma 
gentemot kunderna. Ett syfte kan vara att underlätta arbetet; om servitrisen flirtar med 
gästerna är det kanske okej att det tar lite längre tid eller att tallrikarna skickas via andra 
gäster, ett annat syfte kan vara att få mer dricks. I Halls (1993:464) studie uppger 
serveringspersonalen att de flirtar med gästerna som en del i leverantör-kund-interaktionen. 
Servitriserna erkänner att de flirtar, men framhäver samtidigt att det inte handlar om någon 
”riktig” flirt, inte vad som vanligtvis menas med flirt utanför restauranger. En servitris kallar 
det ”a different kind of friendly” och en annan säger att det handlar om ”a friendly flirt”. Det 
finns ingen språklig term som kan beskriva vad de menar, men de vet att det är ett 
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jobbrelaterat flirtande som skiljer sig från vanligt flirtande och är en del i rollen som servitris 
(Hall 1993:465). Genom att visa ”konstant vaksamhet, skicklig inställsamhet och en förmåga 
att beräknat antyda att det finns en sexuell dimension, eller sexuella möjligheter för 
relationen, medan de undviker det tydliga ’how about it’ som skulle framkalla en avvisning” 
uppfyller servitriser outsagda, men underförstådda jobbkvalifikationer (MacKinnon 1979:44, 
egen översättning). 
 
 

2.10 Charm 
 
Som vi nämnde i inledningen är den enda forskning vi hittar kring charm en kvantitativ studie 
av Ivarsson och Larsson (2008). I denna framkommer att 90 procent av anställda i 
tjänstesektorn använder sig av charm i mötet med kunden, men studien tar inte upp någonting 
om hur charm används. Humor och flirt är områden som det tidigare forskats i, men inom 
charm har vi förvånansvärt nog inte hittat forskning, och därför är det angeläget att studera 
detta på ett djupare plan.  
 
 

2.11 Sammanfattning av teorigenomgången 
 
I detta kapitel har vi presenterat forskning och teorier om arbete i tjänstesektorn. För att uppnå 
kvalitet i servicen och kundnöjdhet ställs det krav på de anställda från arbetsgivarens sida 
samtidigt som de anställda skall uppfylla de förväntningar kunden har, till exempel på 
interaktionen. För att lyckas med detta kan den anställde behöva ta på sig en mask och spela 
en roll eller arbeta med sina känslor för att visa upp den fasad som förväntas av dem i 
yrkesrollen. Då denna forskning är väldigt omfångsrik har vi varit tvungna att begränsa oss till 
det vi anser allra mest relevant för vår studie.  
     I den mån vi hittat forskning kring huvudbegreppen humor, charm och flirt har även denna 
presenterats. Dock finns det många luckor att fylla i kring detta, något vi hoppas på att kunna 
bidra med i och med denna uppsats. Vi skall nu övergå till att förklara hur studien genomförts. 
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3. Metod 
 
Detta kapitel innehåller förklaringar och motiveringar till de val vi gjort i och med 
genomförandet av detta arbete. Vi kommer att så ingående som möjligt motivera dessa val för 
att i minsta tänkbara utsträckning ställa läsaren undrandes inför arbetets innehåll och relevans.  
     Kapitlet kommer att gå igenom vårt val av metod, valet av verksamheter vi undersöker 
samt hur vi kommit fram till vilka vi ska intervjua. Därefter följer avsnitt om insamling, 
bearbetning och kodning av data. 
 
 

3.1 Val av kvalitativ metod 
 
Då vi ville få en ökad förståelse om hur, när och varför serviceanställda använder sig av 
humor, charm och flirt i mötet med kunden ansåg vi att en kvalitativ metod var lämplig för 
vår studie. För att få svar på dessa frågor krävdes att de tillfrågade fick svara fritt och berätta 
om sina egna erfarenheter, något som inte vore möjligt genom en enkätundersökning där 
svarsalternativen kan bli begränsande. Således ansåg vi det lämpligast att genomföra 
intervjuer, där svaren kan bli mer nyanserade och ge oss möjlighet att få en djupare förståelse 
genom följdfrågor och förklaringar.  
 
 

3.2 Urval 
 
Genom att titta på resultat från tidigare studier fick vi en förståelse för de skillnader som 
föreligger mellan olika typer av butiker och restauranger och vi utgick ifrån detta i valet av 
verksamheter att studera. Vi gjorde ett strategiskt urval och valde ut företag som är 
verksamma i de rätta branscherna och som uppfyller den önskvärda graden av service. Nedan 
presenteras och  motiveras dessa kriterier och de val vi gjorde rörande såväl de undersökta 
verksamheterna som intervjupersonerna. Vi förklarar även hur vi kom i kontakt med 
intervjupersonerna samt presenterar dem kort. 
 
 

3.2.1 Val av verksamheter 
 
Abiala och Ahrne (1995:209) talar om att det finns skillnader i förutsättningarna för 
interaktionen med kunder inom offentlig och privat sektor. En anledning till detta är att 
villkoren bestäms av organisationen och syftet och motivet med interaktionen skiljer sig åt, 
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från såväl kundens eller klientens sida som från de anställdas. Abiala och Ahrne ger som 
exempel att en klient som söker sig till den offentliga sektorn ofta är mer beroende av den 
specifika tjänsten och inte alltid har en valmöjlighet (1995:209). Även kundens inflytande 
skiljer sig åt på så sätt att en klient hos en offentlig organisation har lagstadgade rättigheter 
(Abiala & Ahrne 1995:209) och kunden hos ett privat företag har makt att påverka för att 
företaget vill behålla kunden i fråga. Kundinflytande och anpassning efter kundens önskemål 
förekommer förmodligen i större utsträckning inom privat sektor, ett antagande vi baserar på 
att kundmötet och interaktionen där används som ett konkurrensmedel. Denna skillnad ligger 
till grund för vårt val att undersöka anställda inom privat sektor.  
     Vi ansåg det även viktigt att intervjupersonerna skulle ha mycket kundkontakt i det dagliga 
arbetet då det är just humor, charm och flirt i kundmötet vi är intresserade av. Då sådana 
kontakter förekommer såväl i detaljhandeln som på restauranger föll valet på dessa två 
branscher, val som förtydligas och motiveras nedan. 
 
Klädbutik 
Valet föll på klädbutiker då dessa oftast inte kräver något specifikt tekniskt kunnande om 
produkterna, som kan vara fallet för anställda i till exempel sport- eller teknikbutiker, där 
teknisk kunskap om produkterna kan vara nödvändig. Pettinger (2004:172) har genomfört 
studier av anställda i klädbutiker inriktade mot olika kundgrupper och undersökt hur synen på 
kundservice varierar beroende av vilket kundsegment butiken vänder sig mot. Resultaten visar 
på skillnader i graden av service som erbjuds i de butiker som riktar sig till ”the top end of the 
mass market” (Pettinger 2004:171),  jämfört med de som är mer inriktade mot billigt mode. 
Den personliga service som erbjuds i den butik hon kallar Distinction, som tillhandahåller 
dyrare märkeskläder står i markant kontrast till den snarare frånvarande personliga servicen i 
butiken hon refererar till som Cheap Chic, med billiga kläder som följer de senaste trenderna. 
Medan Cheap Chic framhäver att de erbjuder mycket för pengarna, och den personliga 
servicen tenderar att vara minimal, beskriver Pettinger att servicekulturen på Distinction och 
liknande butiker betonar personlig service som anpassas till den enskilde kunden. Servicen 
skall inte begränsas till att exempelvis förse kunden i provrummet med andra storlekar, utan 
även bestå i mikrokontakter, eller små, korta kontakter, som att ge tips och smakråd samt att 
vara vänlig (Pettinger 2004:176). Resultaten pekar alltså på att butiker som riktar sig till det 
övre skiktet på marknaden erbjuder mer personlig service, vilket följaktligen leder till att den 
anställde har fler kontakter med den enskilde kunden och att mer tid ägnas åt denne. Att den 
anställde spenderar mer tid med kunden ger större möjligheter för denne att använda humor, 
charm och flirt i interaktionen. Utifrån dessa resultat valde vi ut butiker som delvis inriktar sig 
mot detta övre segment på marknaden. 
 
Restaurang 
I likhet med vår uppfattning om att arbetet i klädbutik inte kräver specifika, tekniska 
kunskaper, anser vi att liknande omständigheter råder i restaurangbranschen. Detta tror vi då 
servering ofta ses som ett okvalificerat arbete och det är relativt lätt att få arbete även utan 
utbildning. Leidner (1996) studerade arbetet på McDonald’s och beskriver en väldigt stark 
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rutinisering i kundkontakten, till exempel finns det vissa standardrepliker som de anställda 
måste använda i interaktionen (1996:33). Kontakten med kunden är också kort och så gott 
som all kontakt sker vid kassan när gästen beställer och tar emot sin mat. Detta gäller för 
McDonald’s och liknande kedjor, medan andra restauranger lägger upp arbetet på annat sätt 
och graden av service och kundkontakt varierar. Då det är just beteendet i kundmötet och 
intentionerna bakom detta beteende vi är intresserade av, var det viktigt för oss att intervjua 
personer som inte är tydligt styrda genom rutinisering i interaktionen. Det ligger således i 
studiens intresse att intervjua personer som har mer kontakt med sina gäster, till exempel 
kontakt vid beställning, servering, under måltiden samt vid avdukning – service som 
förekommer på á la carte-restauranger. Precis som nämns ovan om klädbutiker så ger mer tid 
med kunden större möjligheter att använda sig av humor, charm och flirt i mötet. Detta 
kombinerat med det faktum att de servitriser och servitörer som arbetar med á la carte och 
bordsservering ofta får dricks skulle kunna innebära att det finns en personlig ekonomisk 
intention bakom ett visst kundbemötande. Detta gjorde att valet av á la carte-restauranger sågs 
som det bästa alternativet för vår studie. 
 
 

3.2.2 Kontakt med intervjupersoner 
 
Eftersom det var de ovan beskrivna verksamheterna som var intressanta för oss blev det 
följaktligen personer anställda i företag som motsvarar detta vi ville intervjua. För att få 
kontakt med intervjupersoner inom handel valde vi ut tre butiker som riktar sig mot ovan 
nämnda kundsegment. Vi tog sedan kontakt med dessa butiker via telefon och ställde frågan 
om någon av de anställda ville ställa upp på en intervju om kundmötet. I ett fall valdes 
intervjupersonen ut av dennes chef efter att vi presenterat intervjun som ett samtal om 
kundmötet. Att chefen i detta enstaka fall valde ut en anställd kan inte antas ha påverkat 
resultatet negativt, snarare tvärtom. Om chefen gjorde ett strategiskt val utifrån den 
information vi gav skulle vi snarare anta att han valde en anställd som i högre grad uppfattas 
som serviceinriktad. I de två andra fallen var det den person som svarade på vårt samtal som 
sedan blev intervjuade. På detta sätt fick vi alltså kontakt med tre intervjupersoner. 
     Efter förfrågan fick vi tips från bekanta om personer som arbetar på restauranger med à la 
carte-servering. Ett flertal personer kontaktades via telefon och e-mail och tre personer valde 
att ställa upp. 
     Vid de första kontakterna presenterades studien som intervjuer kring kundmötet. Att vi inte 
uppgav den specifika frågeställningen kring humor, charm och flirt berodde på att vi inte ville 
låsa deras tankar och svar vid just dessa begrepp, då intervjusituationen skulle vara så 
förutsättningslös och avdramatiserad som möjligt. Istället skulle intervjuguiden utformas för 
att nå det vi ville åt.  
     Vi förklarade att vi gärna ville spela in intervjuerna för att kunna få ut så mycket som 
möjligt av den genomförda intervjun och att det inspelade sedan skulle transkriberas och 
arkiveras då vi skriver uppsatsen inom ett finansierat forskningsprojekt. Vi var dock noga 
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med att påpeka att detta material hanteras konfidentiellt samt att vi har tystnadsplikt och att de 
intervjuades identitet inte framgår i uppsatsen. Denna information har sedan upprepats vid 
intervjutillfället. 
 
 

3.2.3 Presentation av intervjupersoner 
 
Vi har intervjuat sammanlagt sju representanter med bakgrund inom restaurangbranschen 
respektive detaljhandeln. Fem av dem är kvinnor och två är män. Intervjupersonerna valdes ut 
genom att vi kontaktade verksamheter där kundmötet i hög grad är det centrala. Därefter 
genomfördes intervjuerna på platser valda av de intervjuade. Genom att låta dem själva välja 
plats för intervjun frångick vi problematiken kring en av de etiska forskningsaspekterna, 
intervjupersonens känsla av bekvämlighet inför intervjusituationen. Att respondenten inte 
påverkas av forskaren eller undersökaren är en viktig aspekt ur forskningssynpunkt (Aspers 
2007:111 f).  
     Vi har valt att inte lägga någon köns- eller åldersaspekt på studien, då vi anser att det krävs 
en större undersökning för detta och vi väljer därför att inte presentera intervjupersonerna mer 
ingående. I de fall vi citerat någon i texten har vi endast visat om det är en 
”restauranganställd” eller ”butiksanställd” då vi finner denna information fullt tillräcklig. 
 
 

3.3 Genomförande av intervjuer 
 
Av de sju intervjuerna var en från början en provintervju i syfte att utveckla vår intervjuguide. 
Provintervjun genomfördes med en person som har erfarenhet från båda våra undersökta 
branscher. På detta sätt fick vi en inblick i båda branscher vid en och samma intervju och 
personen kunde ge oss konkreta tips för att förbättra intervjuguiden. Till exempel tyckte 
denna person att vi skulle förtydliga innan intervjun att det är det specifika kundmötet, 
situationen när man står öga mot öga med kunden, som är det relevanta och att svaren bör 
reflektera beteendet i denna situation. 
     I provintervjun svarade personen utifrån båda dessa perspektiv och påpekade i vissa fall 
rådande skillnader beroende på bransch. I och med de dubbla svaren vi fick genom detta, 
valde vi att presentera dessa intervjusvar som resultat för båda de branscher vi undersökt. 
Detta medför att sju intervjuer i princip givit oss åtta svar, varav fyra relaterade till 
restaurangbranschen och fyra relaterade till handeln.  
     Som vi tidigare nämnt valde vi att inte berätta för intervjupersonerna att målet med 
intervjuerna var att få information om användandet av humor, charm och flirt, för att inte låsa 
deras tankar vid begreppen. Istället utformades intervjuguiden utifrån olika områden som 
kunde leda in på detta, samtidigt som vi styrde intervjuerna i denna riktning. Då vi även anser 
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att begreppen kan tolkas subjektivt bad vi intervjupersonerna ge sin definition eller syn på 
begreppen när de kom upp under intervjun. 
     Samtliga intervjuer har inletts på liknande sätt med utgångspunkt i arbetskrav och 
förväntningar på den anställde. I övrigt har intervjuerna en låg grad av standardisering, vilket 
innebär att frågorna och situationen inte har varit densamma för alla, då vi ansåg det 
nödvändigt att kunna ställa följdfrågor, till exempel om intervjupersonen använde 
generaliserande uttryck som ”alla gör så”, för att ordentligt förstå vad intervjupersonen 
menade. Då vi även ville ha så nyanserade och innehållsrika svar som möjligt valde vi att låta 
personerna tala fritt och att ställa våra frågor i den ordning som föreföll lämpligast i 
respektive intervju samt för att föra intervjupersonen tillbaka till ämnet, vilket ger stora 
variationsmöjligheter (Trost 2005:19).  
 
 

3.4 Bearbetning av data 
 
För att inte gå miste om tonfall, ironi eller betydelsefulla pauser och så vidare valde vi att 
spela in intervjuerna och sedan transkribera dem ordagrant. Många nyanser kan gå förlorade 
om det som sägs omarbetas till en flytande, lättläst text. De delar i intervjuerna som vi 
uppfattade irrelevanta för vår studie, till exempel om intervjupersonen svävade ut allt för 
mycket, transkriberades inte, men förklaras kortfattat i utskriften. Utskrifterna från 
intervjuerna analyserade vi och utgick ifrån öppen kodning. Resultaten jämfördes sedan med 
de teorier som tagits upp i teorikapitlet och resultat från andra studier genomförda i 
restaurangbranschen och servicesektorn.  
 
 

3.4.1 Kodning  
 
Det första vi gjorde i analysprocessen var att läsa igenom de transkriberade intervjuerna för 
att ta in vad som sagts och för att sätta oss in i intervjupersonens upplevelser, tankar, 
uppfattningar och definitioner om undersökningens centrala begrepp humor, charm och flirt i 
kundmötet. Efter detta första steg kodade vi det insamlade materialet, vilket innebär att vi bröt 
ner datan i mer lätthanterliga stycken, meningar eller till och med ord följt av att vi satte 
begrepp på dessa. Ovanstående är exempel på vad Corbin och Strauss (2008:160) benämner 
som öppen kodning.  
     De begrepp, tankar, funderingar och frågor som uppkom vid kodningen benämns som 
memos eller minnesanteckningar. Corbin och Strauss (2008) benämner dessa anteckningar 
som en produkt av analysen. De begrepp och kategorier som identifierades i denna fas var 
dock preliminära och har modifieras under analysprocessens gång. Den första kodningen samt 
minnesanteckningarna hjälpte oss att gå på djupet i materialet. Samtidigt som vi försökte 
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vidareutveckla begreppen letade vi efter ytterligare begrepp. De viktigaste begreppen listades 
för att vi skulle ha dem i åtanke under den fortsatta analysen.  
     Vi vill försöka förtydliga hur vi genomfört vår kodning genom att nedan ge exempel på 
hur vi gått tillväga. I samtliga utdrag har vi använt oss av förkortningarna U och I som står för 
undersökare och intervjuperson.  
 
Utdrag ur intervju med restauranganställd: 
 

U: Kan du ge exempel på hur du anpassar dig till kunden?  
 
I: Ja… det, det tar ju ett tag och… det är från person till person också 
[anpassar beteendet beroende på kundtyp] liksom och sedan, man 
läser folk [tolkar kunden]. Man blir någon sorts minipsykolog när 
man jobbar med det här efter ett antal år. Och så oft… det, eh, man lär 
sig läsa folk [lär sig tolka kunders beteende]… så att det räcker 
nästan att titta på hur någon går [tolkning], hur man kan approacha 
den gästen [anpassar eget beteende efter hur kunden agerar] så att 
säga. Ja, vissa gäster uppskattar kanske att man lattjar lite med dem 
[kundens upplevelse] och, eh, medan vissa gäster kanske, eh, vill ha 
en mer… vad ska man säga… tar lite mer avstånd sådär liksom att de 
vill beställa sin mat och öl och… Så får man ju kommunikation 
[kontakt, rapport] med en del gäster, en del gäster får man inte det 
med. Och det beror, det beror i synnerhet på gästen eller liksom typ 
kemin [kundanpassning, personkemi, rapport] mellan, eh, gästen 
och en annan då.  

 
Vi inledde kodningen med att stryka under nyckelord eller nyckelmeningar. Utdraget ovan 
visar exempel på meningar vi ansett viktiga för resultatet av vår undersökning. De begrepp 
som är [markerade] är de vi valt att koppla till de understrukna meningarna. Detta är ett 
exempel på vad Corbin och Strauss (2008) benämner som öppen kodning.  
     Vi vill ge ytterligare exempel på kodning vi utfört, denna gång axial sådan. Axial kodning 
innebär att länka samman begrepp som har eller kan ha samma eller liknande innebörd. 
Följande två citat hämtade ur de intervjuer vi gjort har vi valt att koppla till samma 
huvudbegrepp, humor.  
 
Utdrag ur intervju med butiksanställd: 
 

U: Rent språkligt, använder du dig av samma språk till olika kunder? 
 
I: Nej, det gör man inte, utan man… alltså, en del människor tycker ju 
att det är kul att man är lite fräck och skojar med dem [humor/positiv 
respons på humor], och…  
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Utdrag ur intervju med restauranganställd: 
 

U: Kan du konkretisera de tillfällen då du ändrar på ditt beteende? 
 
I: … få kunden lite avslappnad kan det vara också… man kan vara lite 
roligt skämtsam med ett äldre par till exempel… det tycker de är kul 
[humor/positiv respons på humor]…  

 
De två ovan nämnda citaten antyder att det centrala för just dessa meningar är humor och/eller 
en positiv respons på humor. Det ena exemplet nämner en mer fräck humor, medan det andra 
exemplet är ett prov på en mer avslappnad känsla kring kundmötet och kring begreppet 
humor. Båda intervjupersonerna antyder dock i samband med sina svar att kunden tycker att 
det är roligt. Detta är inte ett utomordentligt bra exempel på axial kodning, men det liknar 
Corbin och Strauss (2008) benämning av det. Vi valde att ha med en beskrivning av 
benämningen axial kodning och ett exempel på hur vi gjort en sådan, även om exemplet i sig 
var av mindre format. Tilläggas skall dock att vi gjort flera kodningar som liknar ovanstående 
axiala kodning.  
 
 

3.4.2 Analys 
 
Målet med etnografisk forskning är, enligt Aspers (2007:33), att kunna utveckla förklaringar 
till mellanmänskliga förhållanden baserade på förståelse. Detta grundar sig i en analysprocess 
som går ut dels på att observera men även på att interagera med de utvalda i syfte att förstå 
bakgrunden till vissa beteenden eller sätt att agera eller tänka (Aspers 2007:33). Som 
människa och forskare menar Aspers (2007:34) att hänsyn bör tagas till vad som tas för givet 
och att detta också påverkar personen i fråga. Framförallt påverkar detta personen genom att 
det är omöjligt att tänka helt olika som forskare och som vanlig människa, exempelvis 
förväntar vi oss att huset står kvar när vi kommer hem och att posten anländer som den ska 
(Aspers 2007:34). Detta medför även att förförståelsen påverkar tolkningen av det undersökta 
förhållandet eller fenomenet (Aspers 2007:34).  
     Vi har i vår analys försökt att vara så objektiva och neutrala som situationen krävde, även 
om vi är väl medvetna om den svårighet detta innebär och den irrelevans en del kvalitativa 
undersökningar beskylls för. Samtidigt nämner Aspers (2007:34) att förförståelse är oerhört 
viktig vid insamlandet av data, eftersom undersökaren annars omöjligt skulle förstå det 
sammanhang han eller hon studerar. Med andra ord, utan erfarenheter från att ha levt i ett 
samhälle och omgärdats av andra människor skulle undersökaren antagligen inte förstå 
sammanhanget i det explorerade ämnet (Aspers 2007:34).  
     Under arbetet krävdes att vi var väl medvetna om att vi som undersökare likväl som de 
personer vi intervjuat har fördomar, övertygelser och antaganden om verkligheten som kan ha 
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påverkat såväl intervjusvaren som tolkningen i analysprocessen. Denna medvetenhet har 
bidragit till att vi har varit extra uppmärksamma på de tillfällen då intervjupersonerna använt 
sig av begrepp såsom ”så gör alla”, ”alltid”, ”ju” och liknande, som är uttryck för till exempel 
egna antaganden. Då det som uttrycks inte alltid är den allmänna uppfattningen utan snarare 
den intervjuades upplevelser och tolkningar därav är det viktigt att vara medveten om att det 
kan handla om just antaganden eller fördomar.  

 

3.6 Tillförlitlighet och trovärdhet 
 
Reliabilitet kopplat till en kvantitativ studie innebär att mätningen ska vara utförd på rätt sätt. 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet i en kvalitativ studie går snarare ut på att undersökaren 
gentemot respondenterna ställer frågorna på samma sätt (Trost 2005:111). Trost menar också 
att förutsättningarna för intervjun ska vara likadana för samtliga intervjupersoner för att en ny 
undersökning gjord på samma premisser ska komma fram till samma resultat. Detta kan 
innebära problem eftersom uppfattningar och erfarenheter kan ändras såväl hos personer som 
i samhället i stort (Trost 2005:111).  
     Reliabilitet är egentligen ett begrepp som bättre lämpar sig i kvantitativa studier då ordet 
bygger på utförda mätningar. För att tala om reliabilitet i en kvalitativ studie krävs att 
situationen på alla sätt är så standardiserad som möjligt. Trost nämner, i motsats till detta, att 
den kvalitativa intervjun förutsätter en låg grad av standardisering vilket innebär att slumpen 
har en viss inverkan på svaren. Att tala om reliabilitet i en kvalitativ studie blir därför en 
aning underligt (Trost 2005:112).  
     Trost förklarar validitet eller giltighet som att studien eller frågan mäter vad den är avsedd 
att mäta. Kvalitativa intervjuer går ut på att komma åt varje intervjuad persons specifika 
uppfattning om vissa för undersökningen speciella eller centrala begrepp. Att fråga 
respondenten om hur personens familj ser ut, kommer att generera ett personligt svar och en 
personlig förklaring av vad begreppet familj inbegriper. Undersökaren är med andra ord inte 
ute efter en allmän begreppsförklaring (Trost 2005:113).  
     Reliabilitet och validitet är begrepp som hör hemma i den kvantitativa metodologin. Som 
nämns ovan blir det, enligt Trost, något egendomligt att tala om dessa begrepp i kvalitativa 
studier. Att koppla in reliabilitet och validitet i kvalitativa sammanhang blir nästan 
malplacerat eftersom dessa begrepp mer syftar till att kvantitativt mäta olika företeelser eller 
fenomen. Givetvis ska intervjuer och annat insamlande av data ändå ske så att innehållet 
behåller sin trovärdhet och sin relevans samt är adekvat (Trost 2005:113).  
     Trovärdheten utgör en stor problematik med kvalitativa studier, och därmed också med 
kvalitativa intervjuer. Undersökaren är i och med sin studie också förpliktigad att påvisa 
relevansen och riktigheten i det utförda arbetet, att datan och analyserna av dessa är så 
sakenliga som möjligt. Det handlar också om att bevisa eller tydliggöra relevansen av datan i 
förhållande till gällande problemställning (Trost 2005:113). Trost menar också att i fall då 
avsaknaden av reflektioner kring de etiska aspekterna i datainsamlings-, analys och 
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rapportsammanhang råder finns det anledning att ifrågasätta trovärdigheten (2005:114). De 
etiska aspekter vi tagit hänsyn till i vår studie är till exempel att de intervjuade själva fått välja 
plats för intervjun, vilket även diskuterats ovan. Vi har även lovat de intervjuade att inte 
avslöja något som kan röja deras identitet. 
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4. Analys och resultat 
 
Detta kapitel kommer att handla om de upptäckter vi gjort till följd av de intervjuer vi 
genomfört. Resultaten av dessa kopplas samman med de teorier och den tidigare forskning vi 
gått igenom i kapitel två.  
     För att tydliggöra vad som faktiskt framkommit i intervjuerna väljer vi att redovisa ett 
flertal citat. Att citera intervjupersonerna kan även förtydliga de kopplingar vi gör till teori 
och tidigare forskning. Som vi förklarade i metodkapitlet väljer vi dock att inte presentera 
vem som sagt vad mer ingående än att visa om det är en person anställd i butik eller 
restaurang. 
 
 

4.1 Tolkning och anpassning 
 
Något vi upptäckt är att den anställdes tolkning av kunden är ett ständigt återkommande 
moment som tas upp av samtliga intervjupersoner. De säger att beteendet och bemötandet 
gentemot kunden eller gästen bygger på tolkningen av dennes behov och önskemål, vilket 
även betonas som viktigt av Bettencourt och Gwinner (1996:13). Ivarsson och Larsson 
(2008:44) framhåller att olika kunder vill bli bemötta på olika sätt och att den anställde måste 
skaffa sig kunskap om hur bemötandet på bästa sätt uppfyller den enskildes förväntningar. Att 
de anställda anpassar sig utifrån denna tolkning beror på att de vill skapa trivsel för kunden 
och för att det är en del i vad de anser vara att ge bra service. Denna anpassning bidrar 
förmodligen till att relationen till kunden framstår som personlig och att denne då kan känna 
sig speciell som Abiala och Ahrne (1995:208) talar om. 
     Det råder en samstämmighet bland intervjupersonerna om att de anpassar varje interaktion 
efter den bedömning de har gjort av varje enskild kunds eller gästs kommunikativa behov 
eller önskemål. Detta tyder på att interaktionen inte är rutiniserad i betydelsen att den 
anställdes möten med kunden skulle följa någon form av manus som Warhurst och Nickson 
(2007:195) och Abiala och Ahrne (1995:216) talar om. Dock framkommer det att 
kommunikationen oftast följer samma typ av mönster, särskilt inledande på så sätt att de till 
exempel hälsar på kunden eller gästen och erbjuder hjälp i butiken eller ger gästen en meny på 
restaurangen. Här ser vi en viss överensstämmelse med Abiala och Ahrne (1995:220) som 
säger att de rutiniserade fraser de anställda får lära sig för samspelet huvudsakligen är 
inlednings- och/eller avslutningsfraser. Det verkar dock inte som att detta är styrt av 
arbetsgivaren; en servitris säger att hon själv använder samma första fras till sina gäster, men 
att det är något hon själv känner att hon vill göra för att undvika extra arbete. Till exempel 
menar hon att det är onödigt att visa en gäst till bordet och förse denne med en meny om han 
eller hon bara vill ta en öl i baren. En butiksanställd säger att hon alltid försöker hälsa på 
kunden när den kommer in i butiken eller åtminstone möta kundens blick och uppmärksamma 
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henne eller honom med en nick. Detta kan ses som en rutinisering i arbetsmönstret, men vi 
framhåller dock, grundat på de svar vi fått att de intervjuade hela tiden anpassar mötet och 
interaktionen efter kunden och således är samspelet med kunden i sig inte rutiniserat utan 
utgår ifrån den anställdes tolkning av kunden eller gästen. 
 
 

4.2 Krav från arbetsgivaren 
 
Vilka krav som ställs och förväntningar som finns på de anställda i arbetet var en av 
utgångspunkterna i våra intervjuer. Det framkommer att de intervjuade inte anser att det ställs 
några specifika, uttalade krav på dem, förutom en person som talar om viss dresscode som 
måste följas. Samma person uppger dock att det största kravet relaterat till arbetet är att ha 
roligt då detta smittar av sig till kunderna. Att kundernas humör kan påverka de anställdas 
humör framkom i en studie av Swinyard (2003) och bekräftas i vår studie av följande citat. 
 

”Får man sura och griniga gäster så blir man ju less samtidigt…”  
Restauranganställd 

 
”Ifall man kanske är lite sur och grinig någon dag så får man ju 
glömma bort det när man jobbar typ. Eller ja, försöka i varje fall, det, 
jag menar sen kan det ju komma någon gäst som är lite tölig [tjatig, 
irriterande], då kom… öh… Då brinner det ju till. (skrattar)” 

Restauranganställd 
 
De intervjuer vi genomfört visar att personalen upplever att de kan påverka gästerna och 
kunderna på samma sätt som de själva kan påverkas av dem. Åsikten framkommer i flera 
intervjuer och en servitör säger till exempel att gästerna märker om personalen trivs med sitt 
arbete och att detta påverkar trivseln och upplevelsen av restaurangbesöket. Om detta 
stämmer blir det viktigt att den anställde kan bibehålla humöret och Swinyard ( 2003:331) 
anser att detta är något arbetsgivaren bör titta efter i rekryteringen. Att vara på bra humör, 
eller åtminstone visa upp ett sådant, skulle även kunna kopplas till den sociala kompetensen 
samt emotional labor och rolltagande då ett visst humör hör samman med den inramning en 
butiks- eller restauranganställd dagligen befinner sig i. Sådan ”mjuk” kompetens som social 
förmåga anses vara ett viktigt kriterium för anställning inom handel och restaurang (se 
Warhurst & Nickson 2007:114, Abiala & Ahrne 1995:215) och Mills (1956:186) anser att 
även personligheten har stor betydelse. Alla intervjupersoner visar att de är medvetna om 
vikten av både den sociala kompetensen och den egna personligheten. Följande citat, från  en 
person som har delat ansvar för rekryteringen på arbetsplatsen, framhäver betydelsen av detta. 
  

”… så anställs det ju efter, vad ska man säga, kompetens. Mer, folk 
anställs mer efter social kompetens… gentemot både gäster och övrig 
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personal då. Ja men det finns ju jätteduktig personal som kanske, ehh, 
som inte platsar in här. / … / det är en kille … som alltid har sökt jobb 
här inne, men han / … / har inte liksom, vad ska man säga? Rätta… 
rätta touchen för att jobba här (betoning.) Han kanske passar jättebra 
på… en annan restaurang / … / men här passar han inte bra. Så den 
sociala kompetensen är ju jätteviktig när man anställer folk” 

Restauranganställd 
 
Denna person förklarar att han egentligen inte upplever några andra krav än just de sociala, 
men han anser dock att det bör ställas högre krav på de anställdas grundläggande kunskaper i 
yrket innan de anställs. Dock framkommer här tydligt att den sociala förmågan spelar stor roll 
för huruvida en person blir anställd eller inte, vilket stämmer överens med Abiala och Ahrnes 
(1995:215) uppfattning att den sociala förmågan skall finnas inom en person redan innan en 
anställning påbörjas. Vår tolkning av intervjusvaren leder oss till slutsatsen att även om det 
inte framkommer tydligt så är den sociala kompetensen ändå något som arbetsgivaren har 
krav på. Det kan samtidigt vara ett krav eller en förväntning från butikens eller restaurangens 
kunder och gäster, vilket förklaras mer nedan. 
 
 

4.3 Kundens eller gästens förväntningar 
 
Att en person som arbetar i butik eller på restaurang bör ha social kompetens kan även vara ett 
direkt eller indirekt krav från kunden eller gästen i och med de förväntningar denne har på 
kundmötet. I hög grad kan den sociala förmågan knytas till kundmötet då upplevelsen av 
mötet påverkas av den anställdes sociala kompetens. Eftersom kundmötet bygger på 
interaktion och samspel mellan personal och kund eller gäst blir social kompetens en stor del i 
att uppfylla de förväntningar som finns. Intervjupersonerna talar allihop om att de upplever att 
kunderna och gästerna framför allt har förväntningar på att få bästa möjliga service och ett 
trevligt bemötande. Då de intervjuade menar att vad som uppfattas som god service är 
individuellt gäller det att anpassa sig till kunden för att uppfylla dennes förväntningar och på 
så sätt få kunden nöjd. Det faktum att personalen skall uppfylla eller till och med överträffa 
kundens eller gästens förväntningar blir i sig en form av krav, om än indirekta och inte särskilt 
specifika sådana.  
     Intervjupersonernas syn på kundmötet i stort handlar om att kunden står i centrum och de 
menar, liksom till exempel Ivarsson och Larsson (2008:44) att olika kunder har olika 
förväntningar. Så gott som alla intervjuade beskriver att de tolkar varje enskild kund eller gäst 
för att se vilka behov, önskemål och förväntningar kunden har för att sedan grunda sitt 
bemötande i denna tolkning. Flera av dem talar om en viss människokännande förmåga som 
handlar om att uppfatta de tecken varje enskild kund sänder ut till säljaren för att genom detta 
kunna bemöta kunden eller gästen på rätt sätt. Intervjupersonerna är enade på denna punkt och 
använder sig dessutom av liknande förklaringar som att det handlar om en känsla och om en 
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bedömning. Att ”läsa av”, ”känna av” eller ”göra en bedömning” är den mest framträdande 
förklaringen till de anställdas beteende gentemot sina kunder. De butiksanställda vi intervjuat 
berättar om säljutbildningar där de får lära sig skilja på olika kundtyper och hur de som säljare 
skall bemöta dem. Det framkommer dock såväl bland de butiks- som restauranganställda att 
denna tolkande förmåga är något de lär sig genom erfarenhet. De menar att de kan tolka större 
delen av sina kunder och gäster relativt omgående, men det handlar även till stor del om att de 
lär sig vad till exempel stamkunderna vill ha. Dock ser vi inte just fallen med stamgäster och 
stamkunder som tolkning på det sättet utan snarare ett invant beteende som bygger på en 
relation som skapas genom återkommande möten. 
 

”…man lär sig läsa folk… Så att det räcker nästan att titta på hur 
någon går, hur man kan approacha den gästen så att säga. Ja, vissa 
gäster uppskattar kanske att man lattjar lite med dem… medans vissa 
gäster kanske / … / tar lite mer avstånd sådär liksom att de vill 
beställa sin mat och öl” 

  Restauranganställd 
  
Att tolkning av kunden och dennes behov är viktigt för kundmötet framkommer tydligt då det 
tas upp gång på gång i alla intervjuer. Allt de anställda gör i mötet med kunden bygger på 
deras tolkning av hur de tror att kunden vill bli bemött och vilka förväntningar de tror att 
kunden har.  
     I intervjuerna framkommer också att de anställda tror att kunderna förväntar sig ett visst 
beteende. Särskilt kunder eller gäster som varit i butiken eller ätit på restaurangen tidigare. 
Det bemötande de fick vid första tillfället säger de anställda är väldigt viktigt att upprätthålla 
genom att vara lika trevlig och glad som första gången kunden var där, något som även 
Zeithaml et al. (1990:19-20) talar om i liknande termer. De personliga erfarenheterna 
påverkar enligt dessa forskare förväntningarna på nästa upplevelse, vilket även betonas av 
våra intervjupersoner. Vilka förväntningar de tror kunderna har baseras också på de 
förväntningar de själva har på service och bemötande när de själva handlar kläder eller äter på 
restaurang. Åberg (2007:30) menar att kundmötet inte enbart handlar om själva interaktionen, 
utan från den anställdes sida är det viktigt att vara kunden behjälplig och kunna informera om 
företagets produkter, något som intervjupersonerna också säger att de förväntar sig i rollen 
som kund eller gäst. Annat de uppskattar är om personalen skämtar lite med dem, men att de 
håller sig på en lämplig nivå. Detta bidrar enligt dem till en trevlig upplevelse. Mer om detta 
nedan vid rubrikerna humor, flirt och charm. 
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4.4 Rapport och kundnöjdhet  
 
Begreppet rapport innebär att ett lustfyllt samspel och personlig samhörighetskänsla (Gremler 
& Gwinner 2000) uppstår mellan den anställde och kunden eller gästen, ett slags klick som 
kan resultera i kundnöjdhet. Vi kan dock i våra intervjusvar se att detta klick inte behöver 
uppstå för att den anställde skall uppfatta kunden som nöjd. Då olika kunder har olika 
önskemål på interaktionen gäller det att uppfylla dessa för att kunden skall bli nöjd, oavsett 
vilken typ av interaktion kunden önskar. Till skillnad från Gremler och Gwinners (2000) teori 
om att kundnöjdhet uppstår genom rapport menar vi, utifrån vår tolkning av intervjusvaren, att 
mötet kan resultera i kundnöjdhet även om beteendet är mer tillbakadraget. Vi betonar dock 
att detta är de anställdas syn på nöjdheten hos sina kunder. Beteendet utgår, som vi nämnt 
tidigare ifrån säljarens tolkning av hur kunden vill bli bemött. Det har framkommit i 
intervjuerna att det finns gäster och kunder som av de anställda upplevs som tillbakadragna 
och som inte vill ha mer kontakt än nödvändigt med personalen. För de anställda gäller det att 
anpassa sig även till dessa önskemål. De här kunderna kan förmodligen bli lika nöjda som de 
som upplever rapport, då deras förväntningar och önskemål ändå uppfylls. Troligen skulle 
försök att uppnå rapport med dessa kunder eller gäster snarare skapa missnöjdhet. En av de 
butiksanställda betonar hur viktigt det är att hålla sig inom vissa gränser i kommunikationen 
och att hon själv inte tycker om alltför påträngande säljare när hon själv är kund i en butik. 
Dessa gränser sätts av kunden och det gäller för den anställde att förstå var gränsen går och 
hålla sig på rätt sida. Vi återkommer till dessa gränser i styckena om humor och flirt. 
     För att uppnå det lustfyllda samspel och den personliga samhörighetskänsla som leder till 
rapport krävs att någon slags kontakt uppstår mellan den anställde och kunden eller gästen. 
Vilken kontakt eller relation som uppstår handlar förutom om kundanpassning även till viss 
del om personkemi. Intervjupersonerna berättar att kemin stämmer med vissa kunder, men 
inte med andra. Om kemin stämmer är det lätt att bemöta dem och det kan till exempel uppstå 
en humoristisk jargong även med nya kunder eller gäster. Andra personer kan vara jättesvåra 
att få kontakt med, vilket förmodligen gör det väldigt svårt att uppnå rapport. En 
butiksanställd anser att det roligaste med att vara säljare är den kontakt hon får med en kund 
när kemin stämmer. Hon påpekar att det är kontakten i sig som är det positiva snarare än 
möjligheten att skämta med kunden. Huruvida personkemin stämmer eller inte påverkar 
gästens eller kundens och den anställdas uppfattning om varandra. En servitör säger att det är 
allmänt gällande på hans arbetsplats att de anställda tycker om vissa gäster men inte andra och 
han upplever att detta ofta är ett ömsesidigt tyckande som särskilt märks med återkommande 
gäster.  
     En åsikt som gäller generellt för de svarande är att kunden och dess behov står i centrum. 
Att för kunden skapa en upplevelse eller en atmosfär anses vara det primära skälet till varför 
de anställda agerar som de gör. Rapport är som vi sagt ett sätt att nå kundnöjdhet. Det är dock 
många faktorer som spelar in för att detta skall uppnås. Till exempel påverkar atmosfären 
kundens upplevelse. En studie genomförd av Sharpe (2005) tyder på att roller är en del i att 
skapa rätt atmosfär och vi kan följaktligen anta att de eventuella roller de anställda iklär sig 
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påverkar kundnöjdheten. Som en del i detta kommer vi sedan in på Hochschilds (2003[1983]) 
begrepp emotional labor. Detta innebär att känsloyttringar skall anpassas till den atmosfär 
som eftersträvas, vilket ibland leder till att den anställde måste ta på sig en mask. Således kan 
vi koppla samman emotional labor, atmosfär och roller som ytterligare faktorer som liksom 
rapport är en del i att uppnå kundnöjdhet. Därmed följer nu en beskrivning av de resultat vi av 
intervjuerna kunnat utläsa i förhållande till dessa begrepp.  
 
 

4.5 Atmosfär och upplevelse 
 
För intervjupersonerna i vår studie handlar kundnöjdhet om att varje besök ska vara en 
upplevelse genom att skapa en trevlig atmosfär och ge god service och de bemöter kunderna 
därefter. Bakom den anställdes framtoning ligger också en vilja att skapa en kontakt eller 
relation till kunden för att få denne att återkomma på framtida besök i butiken eller 
restaurangen. Strävan efter kontakt med gästerna syftar inte bara till det aktuella 
försäljningstillfället, utan även till tillfället därpå. Det berättas att kunderna verkar uppskatta 
att bli ihågkomna, till exempel genom att minnas vad kunden köpte sist eller vilken öl som är 
favoriten. Dessa ansträngningar görs för att skapa och bibehålla en kundkrets. Är kunden nöjd 
är möjligheten större att han eller hon kommer tillbaka. 
  

”… jag måste försöka få någon form av kontakt med gästen för att få 
honom kanske till att komma tillbaks…” 

    Restauranganställd 
 

”De ska ha det kul och bra medans de är här. … Just det, dels för att 
de ska komma tillbaka och dels för att eh, för att de ska gå ut oftare.” 

Restauranganställd 
 
En viktig del för att kunden skall vara nöjd är att skapa rätt stämning eller atmosfär och detta 
kan påverkas, bland mycket annat, av såväl inredningen som personalen (se till exempel 
Sharpe 2005). Atmosfären handlar om upplevelsen från början till slut i såväl en klädbutik 
som på en restaurang och intervjupersonerna talar om sin inverkan i termer av närvaro och 
uppmärksamhet. De anser det viktigt att gäster och kunder skall känna sig uppmärksammade 
när de kommer in i butiken eller restaurangen. Särskilt bland de restauranganställda framhävs 
att detta är viktigt under hela den tid gästerna vistas i restaurangen. Det handlar inte om att 
hela tiden ha kontakt, utan snarare om att personalen skall finnas tillgänglig och vara 
observant på när gästerna önskar något. En person anställd i en klädbutik säger att 
”närvarande” är ett nyckelord. De intervjupersoner som arbetar i klädbutik talar även om hur 
viktigt det är med ett bra avslut. De tror att det kan påverka kundens vilja att återkomma till 
butiken och en person säger att hon hanterar de kläder hon säljer med respekt då de snart är 
kundens. Det kan handla om att vika kläderna fint och slå in i lite fint papper, räcka över 
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påsen, tacka osv. En person säger till och med att de på hennes arbetsplats ibland tackar 
kunden genom att ta i hand. Genom att göra detta påverkar de anställda upplevelsen och 
atmosfären. Det finns även andra sätt för de anställda att påverka atmosfären och Sharpes 
(2005) studie visar att ett sätt kan vara att använda sig av roller. De äventyrsguider han 
studerat uppger att de använder sig av roller för att skapa den rätta atmosfären och döljer sina 
verkliga känslor för att uppfylla de förväntningar som finns på dem (Sharpe 2005:38). Sådana 
resultat har även framkommit i de intervjuer vi genomfört, vilket vi tar upp mer nedan. 
Sharpes resultat visar att den rätta atmosfären skapas genom att guidernas känslor anpassas till 
situationen, omgivningen och förväntningarna och det gäller att den rätta fasaden visas upp. 
På så sätt kan atmosfär, iklädandet av roller och emotional labor kopplas samman. 
Fortsättningsvis kommer vi därmed att presentera våra resultat kring roller och emotional 
labor. 
 
 

4.6 Emotional labor och roller 
 
En anställd kan vid många olika tillfällen vara tvungen att agera känslomässigt på ett eller 
annat sätt och emotional labor innebär i korta drag att arbeta med de egna känslorna för att 
anpassa dem till vad arbetssituationen kräver (Hochschild 2003[1983]). Intervjupersonerna 
bekräftar att så är fallet. De tydligaste exemplen på detta är när de anställda säger att de inte 
kan visa för sina kunder eller gäster om de är irriterade, på dåligt humör eller om det hänt 
någonting privat. Det framkommer att det är viktigt att dölja de egentliga känslorna, om de 
inte stämmer överens med vad de förväntas visa upp. Istället får de ta på sig en mask och visa 
upp en glad och trevlig fasad, vilket är ett tydligt exempel på surface acting. Detta ytliga 
agerande handlar om att koppla bort de verkliga känslorna och att uppvisa känslor som 
egentligen inte upplevs, för att vara så tillmötesgående som möjligt mot kunderna (Hochschild 
2003[1983]). Genom detta kopplar vi samman surface acting och roller. 
     Ivarsson och Larsson (2008:54) presenterar i sin undersökning att 95 procent av de 
tillfrågade svarar att det ibland händer att de iklär sig en roll när de arbetar; 67 procent gör 
detta ofta. Att detta är vanligt visar sig även i vår studie då nästan alla talar om hur de 
använder roller i uppträdandet gentemot kunder eller gäster. Det som framkommer i 
intervjuerna ger oss anledning att tro att detta rollspel har med kundanpassning och i 
förlängningen därmed också med kundnöjdhet att göra. Följande kommentarer anser vi 
antyder just detta. 
  

”… Man spelar egentligen en roll hela tiden när man är på jobbet 
(skratt). Man säger alltid, ja men ’man ska lämna ryggsäcken hemma’ 
och sådär… det kan kännas lite så där, alla vet det, och… det är inte 
alltid jättelätt. Fast jag kan ändå känna, om jag ser till mig själv att, 
jag har ju jobbat väldigt många år… och att man har lärt sig det där 
liksom att man… om det skulle vara någonting annat som har hänt 
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att… det är skönt att komma till jobbet, och när jag kommer hit så kan 
jag liksom tränga undan det andra, vad det nu är liksom… och då är 
det, man går in i en roll och nu är jag här / … / Och därför så blir det 
att man spelar ett litet spel. Som en teaterföreställning som vi brukar 
likna det vid (skratt)…” 

     Butiksanställd 
 
Intervjupersonen ovan bekräftar att hon i sitt arbete ”tar på sig en mask”. Att ”lämna 
ryggsäcken hemma” och komma till jobbet som en person hon inte fullt identifierar sig med 
tolkar vi som ett solklart fall av rolltagande och surface acting. Hon nämner även att de brukar 
likna det vid en teaterföreställning, något det finns fler exempel på i våra intervjuer. 
 

”ifall det kommer lite fiiinare gäster då … får man göra lite teater och 
bli lite fin själv (låter fisförnäm) / … / typ spela teater och … driva lite 
med gästen. Inte så att man driver med gästen på det sättet att man, 
man kanske, man driver nog mer med sig själv. Att liksom… Ja. 
Serverar extra fint eller något sånt där / … / lägger på någon annan 
dialekt eller såhär ’ja, hur smakade maten nu fröken?’ (låter mycket 
fisförnäm) liksom eller något sånt där. Lite sådär… Man kanske 
fjäskar onödigt mycket.” 

Restauranganställd 
 
Anledningarna till rolltagandet verkar dock skilja sig åt. Här handlar det om att uppfylla 
förväntningarna genom att dra agerandet till en extrem. Vid andra tillfällen kan det, som vi 
även nämnt tidigare, handla om att dölja sitt humör och visa upp en annan fasad. 
 

”visserligen kan man vara sur och grinig när man är på jobbet, men 
det visar man ju aldrig till kunden i alla fall. / … / Om man är sur och 
grinig så kan man ju vara det på baksidan.”  

Restauranganställd 
 
Att masker eller roller används bekräftas i båda dessa kommentarer och visar på olika 
tillfällen då det kan vara användbart att ta på sig en mask. Vilken mask de anställda väljer att 
ta på sig grundar sig återigen på den tolkning de gör av kunden eller gästen. Detta tyder på att 
de anställda är medvetna om att det är företagets intressenter, till exempel chefer och kunder, 
som definierar rollen som den anställde bör ikläda sig genom de förväntningar och krav de 
ställer på de anställda (Zeithaml et al. 1990:91). Som ett exempel på sådana beskriver 
Goffman (2004 [1959]:99) hur butiksanställda förväntas vara pigga, alerta och ständigt 
leende. Exempel på detta har även framkommit i intervjuerna. En intervjuperson menar till 
exempel att arbetet ibland innebär att som anställd tvingas se glad ut, eller som personen själv 
uttrycker det ”hänga på leendet”. Vid vissa tillfällen görs detta för att dölja de egentliga 
känslorna. 
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     Kvarstår gör dock det faktum att detta inte ses som ett huvudsakligt, uttalat krav av de 
personer vi intervjuat. Vi tror dock att de anställda på ett eller annat sätt är medvetna om att 
ett visst uppträdande förväntas av dem i yrkesrollen. En person säger till exempel uttryckligen 
att det förväntas av henne att hon skall vara trevlig och tillmötesgående, vilket i sig inte kan 
uppfyllas av en person som är sur och grinig mot kunden eller öppet visar sin irritation. En 
annan av de intervjuade berättar att det är nästintill ett krav att de har roligt på jobbet, vilket 
förmodligen automatiskt leder till glada leenden och en trevlig stämning. Oavsett om det är ett 
uttalat krav eller inte så verkar det som att alla intervjupersoner infriar det förväntade 
beteendet.  
     Att ta på sig en roll kan även handla om den egna trivseln, vilket bland annat framkommer 
i följande citat.  

 
”Och när det kommer typ sådana då som kanske, lite sådär, som vill 
vara lite ’adelsaktiga’ så att säga, det är då man får sätta på den där 
kostymen och då, det är sådana människor som kanske inte uppskattar 
att man skämtar med dem och såna där grejer. För de tycker inte ehh, 
en del sådana tycker inte att sådant hör hemma ’på restaurang’ (låter 
fisförnäm). Och då får man ju sätta på den, …, kanske för att ha roligt 
själv då sätta på sig en annan kostym… (skrattar)” 

Restauranganställd 
 
Uppskattar inte gästen den humoristiska jargongen så driver personalen istället med 
situationen och sin egen roll, vilket även framkommit i tidigare citat. Den typ av gäster som 
intervjupersonen syftar på tillhör förmodligen samma kategori som en annan person talar om; 
den grupp som förväntar sig service som på en femstjärnig restaurang. I dessa fall väljer hon 
en annan roll och visar upp ett mer ”professionellt och tillbakadraget sätt” där hon syns så 
lite som möjligt, men ändå ger dem bra service. 
     Gällande roller och masker menar en servitris att det inte handlar om att ta på sig en mask 
utan snarare att en person som verkligen trivs med sitt arbete blir som en del av det. Detta 
tolkar vi som en tydlig identifiering med yrkesrollen. Denna identifiering kan vi sammanlänka 
med vad Abiala och Ahrne (1995:227) säger om att kliva in i en tydlig yrkesroll. De menar att 
iklädandet av rollen snarare beror på vilken personlighet den anställde har än vilket yrke det 
rör sig om. Den anställde som citeras ovan menar att anpassningen till kunderna visserligen 
kan ses som ett iklädande i olika roller, men att hon ser det mer som att hon tar fram olika 
sidor av sin egen personlighet beroende på gästens framtoning. Dock säger hon att hon kan ta 
på en mask om hon är riktigt irriterad för inte visa detta för gästen. Då det även framkommit i 
flera andra intervjuer att vissa känslor undertrycks visar detta på att surface acting är vanligt 
förekommande för att dölja de, ofta negativa, känslor som inte passar i situationen. Det 
framstår däremot som att de anställda visar sina äkta känslor om de är positiva och på så sätt 
använder deep acting, som innebär att den känsla som uppvisas faktiskt är äkta (Hochschild 
2003[1983]).  
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     Analysen har så här långt handlat om de faktorer som ligger till grund för studerandet av 
humor, charm och flirt och dess användande. Vi har nu kommit till den del av analysen som 
kommer att ge en djupare förståelse i hur användandet av dessa försäljningsmässiga ”knep” 
faktiskt tar sig uttryck.  
 
 

4.7 Så används humor  
 
Alla personer vi intervjuat uppger att de använder sig av humor i mötet med kunden. Det 
framkommer tydligt att beteendet kan ha olika grunder och bakomliggande motiv och vi ser 
en samstämmighet mellan intervjupersonerna. Den mest framträdande orsaken till ett 
humoristiskt bemötande är att det handlar om att behaga gästerna och skapa en trivsam 
atmosfär för såväl gäster som sig själva att vistas i. Att skapa en upplevelse bestående av en 
trevlig miljö kombinerat med ett trevligt, öppet, glatt och ibland skämtsamt bemötande säger 
de intervjuade förhöjer kundens totala känsla av upplevelsen. En servitör tror att gästerna kan 
uppskatta om han ”lattjar” lite med dem och att om servitören eller servitrisen skämtar med 
dem och har lite roligt så förhöjer detta restaurangbesöket. Humor kan således kopplas till den 
upplevda kvaliteten och atmosfären.  
 
 

4.7.1 Humorns anpassning 
 
Vi återkommer ännu en gång till det som betonats i samtliga intervjuer – vikten av att tolka 
kunders och gästers önskemål och förväntningar och att anpassa sig till dessa. Det 
framkommer att intervjupersonerna ser kundanpassad humor som en del i att ge god service, 
genom att gästen kan känna sig personligt bemött och humorn kan bidra till att skapa rätt 
stämning. Humor påverkar upplevelsen av kundmötet och kan därmed bli en viktig del även 
ur försäljningssynpunkt. Lyttle (2007:241) påpekar dock att humor kan få förödande 
konsekvenser för företaget om en kund skulle bli förolämpad. Risk för detta föreligger alltid, 
enligt Collinson (2002:272), på grund av att humor inte uppfattas på samma sätt av alla 
människor. De anställda anser själva att humor bör användas med försiktighet och att det 
gäller att känna av vad den enskilde kunden uppskattar.  
 

”jag ser ju på gästen om jag kan skämta med den och skämtar man 
med honom och han skrattar då kan man ju fortsätta skämta och då 
blir ju… det blir ju trevligt bemötande både för gästen och för mig då, 
och då blir det mycket roligare att jobba också…” 

    Restauranganställd 
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”en del människor tycker ju att det är kul att man är lite fräck och 
skojar med dem, och… ja, ger dem en höfttackling ibland sådär. Och 
en del ska man ju vara lite korrekt emot.” 

Butiksanställd 
 
Innebörden av dessa citat har kommit upp i flera intervjuer. Det gäller att tolka huruvida det 
går att skämta och i så fall vilken nivå humorn skall ligga på, då detta är individuellt. För att 
kunden eller gästen inte skall ta illa upp är det viktigt att den anställde håller sig inom vissa 
gränser. Samtidigt som de anställda kan uppleva att vissa gäster och kunder har en hög 
toleransnivå är det en balansgång mellan humor och ren oförskämdhet. 
 

” och en del kunder uppskattar ju väldigt mycket om man är lite… 
nästan lite oförskämd på ett skojigt sätt, va… ja. Och det kan man ju 
inte alls vara mot andra. / … / till en del kunder så passar det för då 
tycker de att det är kul och då blir de lite uppiggade av att man retas 
lite, va… så att, det finns ju gränser för hur oförskämd man är också. 
Man kan ju liksom inte skoja om sådant som är nästan sant… nej… 
utan man får ju passa sig där också, då…” 

Butiksanställd 
 
Vi får uppfattningen att de anställda anpassar sig till den nivå de tror att gästen uppskattar, 
men till störst del verkar det ändå som att intervjupersonerna använder sig av ganska allmän 
humor. 
 

”det ska ju vara ganska allmänna saker man skämtar om / … / Jag 
har bara fått positivt bemötande på att man skämtar lite smått, man 
får ju inte gå för långt heller. Men… Det där känner man ju.” 

Restauranganställd 
 
”kanske inte så mycket att man drar skämt, men att man är skämtsam 
och man kan bjuda på sig.”  

Restauranganställd 
 
Intervjupersonerna menar att humorn inte planeras i förväg, utan snarare kommer automatiskt 
eller självmant i interaktionen med vissa gäster.  
     Det som framkommer i intervjuerna om användandet av humor tyder på att de anställda 
använder sig av såväl spontan som standardiserad humor. Barsoux (1996:500) menar att 
spontan humor är sådan som måste upplevas för att förstås medan standardiserad humor 
snarare används som isbrytare och kan förstås av i princip vem som helst. Till det senare 
lägger vi den allmänna humorn de intervjuade uppger att de använder, till exempel skämt om 
vädret, även om dessa inte framställs som prefabricerade och inövade. Den spontana humorn 
tar sig andra uttryck. Det skämtsamt oförskämda bemötandet vi skrev om ovan är ett sätt och 
ett annat är de grövre skämt en servitris uppger att till exempel ett gäng unga killar som 
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dricker alkohol kan dra. Det är alltså den humor som i större utsträckning anpassas till kunder 
och gäster vi tolkar som spontan humor. 
     Vi har här ingående visat på att användandet av humor bygger på en tolkning av kunden 
för att skapa en trevlig atmosfär samt hur det kan ta sig uttryck. Det finns dock andra 
anledningar till att de anställda använder sig av humor i arbetet. Collinson (2002:270) säger 
att humor, åtminstone bland kroppsarbetare, kan fungera som ett medel mot tristess. I 
intervjuerna framkommer att så även är fallet för personer anställda i klädbutiker och på 
restauranger. Flera personer säger att de vill ha kul på jobbet och att de skämtar för att skapa 
en trevlig och glad atmosfär. Det är en ”win-win situation” då en servitör uttrycker att ”har 
gästerna roligt så har ju jag roligt” vilket visar att det skapar ett ömsesidigt beteende som gör 
det roligare att jobba. 
     Även dricks nämns som en anledning till att anpassa sitt agerande. Denna person förklarar 
att dricksen är en uppskattning på ett väl utfört arbete, ett tecken på god service – och att 
skämta med gästerna är, enligt henne, en del av just god service. Hon säger själv att hon 
ibland ändrar sitt beteende för att få mer dricks. Följaktligen tolkar vi detta som att hon ibland 
använder humor i bemötandet för att förbättra sin dricks. Hon betonar dock att anpassningen 
har sina gränser och hon skulle aldrig flirta med någon gäst för att få dricks.  
     När vi ändå är inne på begreppet flirt kan vi nämna att Hall (1993) kom fram till att 
serveringspersonalen helst flirtar med gäster av det motsatta könet. I denna studie kan vi se att 
detta även gäller användandet av humor. En butiksanställd säger till exempel att hon tycker att 
det är lättare att skämta med män och förklarar varför:  
 

”jag tror att / … /  man är mer rädd när det är en kvinna eller en tjej 
kanske hur någonting sitter och sådär… eftersom man upplever att 
man, eftersom jag själv är tjej, och det är mer känsligt just det här 
med hur man ser ut. Sedan är inte alla sådana, absolut inte. Men det 
kan också vara så här att killar oftare när de provar kan så här ’men 
gud vilken stor mage jag får…’, ja så liksom… på skämt, och så kan 
man vara lite skämtsam tillbaks sådär… det kanske jag inte skulle 
göra på en kvinna, jag tror inte hon skulle se det så…”  

Butiksanställd 
 
Hon uppfattar att det oftare är män som börjar skämta och att det därför blir lättare att skämta 
med män än med kvinnor. Hon säger dock att det förmodligen är fördomar som spökar och att 
hon är medveten om att det skiljer sig mellan olika personer. En annan anställd menar dock att 
hon i vissa fall undviker humor gentemot det motsatta könet och menar att hon kanske inte 
skämtar så mycket med snygga killar utan håller sig till den kommunikation som är 
nödvändig och inget mer. Dock medger hon att hon skämtar tillbaka om de skulle skämta 
först. Personen som sagt detta har även uppgett att hon aldrig flirtar med sina gäster då hon 
inte vill ge en falsk bild av sina intentioner. Att hon därför väljer att inte skämta med dessa 
gäster tolkar vi som att hon är rädd att hennes skämtande kan uppfattas som flirtande av 
motparten.  
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    Även om det här framkommer att motpartens kön kan spela viss roll för användandet av 
humor är det tydligt att det huvudsakligen är kundens eller gästens personlighet som är 
avgörande. Det går att skämta med såväl män som kvinnor, men det handlar återigen om att 
tolka kunden eller gästen. 
     Vi har nu visat att humor kan ta sig olika uttryck och vara både allmän, spontan, 
oförskämd och kaxig. Intervjupersonerna har även påpekat vikten av att användandet av 
humor måste anpassas efter varje enskild kund då uppfattningen om och upplevelsen av 
humor i kundmötet är ytterst individuell. De intervjuade menar också att humor är ett viktigt 
inslag i arbetet då det skapar kundnöjdhet och eget välbefinnande. 
 
 

4.8 Så används flirt 
 
Det är tydligt att flirt inte används lika flitigt som humor i mötet med kunden, även om det 
förekommer bland de anställda i såväl butiker som restauranger. Liksom för användandet av 
humor så är en av de mest framträdande anledningarna till användandet av flirt att de anställda 
vill att kunden eller gästen skall trivas. Det framkommer tydligt att det handlar om att skapa 
en bra stämning och flera av de intervjuade säger att det flirtiga bemötandet ofta uppskattas av 
kunder och gäster. Viktigt är dock att det hålls på en trevlig nivå och att man är överens om 
var gränserna går. Den anställdes förmåga att tolka kunden eller gästen blir således viktig 
även för sådana här, flirtande, situationer. En butiksanställd säger att det gäller att flirta med 
försiktighet, då hon själv i en del fall kan uppfatta det som förnärmande om hon, som kund i 
någon annan butik, blir flirtad med. Huruvida de anställda flirtar eller inte beror delvis på den 
första tolkningen de gör av kunden eller gästen. Detta betonas av intervjupersonerna då de 
genomgående i alla intervjuer pratar om förmågan att tolka kunder eller gäster som kommer 
in, vilket vi även gått in på i analysen kring humor. Tolkningen leder dem i interaktionen och 
användandet av flirt kan grunda sig på detta. Det händer även att kunden eller gästen initierar 
flirtandet och att den anställde då bemöter beteendet genom att flirta tillbaka. Så här långt ser 
vi stora likheter mellan användandet av humor och flirt. Men då det handlar om skilda 
beteenden som enligt Ivarsson och Larssons (2008) studie används i helt olika utsträckning – 
24 procent av anställda i servicesektorn använder flirt och 98 procent använder humor i 
kundmötet – så finns det även andra anledningar till och uttryckssätt för beteendet. Ytterligare 
likheter kan komma att tas upp, men vi visar nu huvudsakligen på det som utmärker sig för 
just flirt. 
     Som vi berättade om i teorikapitlet kom Hall (1993) i sin studie fram till att 
serveringspersonal flirtar med sina gäster, men att detta är en ”friendly flirt” som ses som en 
del i arbetet. Flirt på arbetet är inte detsamma som vad de flesta anser det vara i livet utanför 
restaurangen (Hall 1993:465). Att det handlar om jobbrelaterad flirt framkommer även i våra 
intervjuer, såväl bland de butiks- som restauranganställda.  Att intervjupersonerna upplever en 
skillnad mellan denna typ av flirt och flirt som sker utanför arbetet framkommer i följande 
citat. 
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”alltså grunden är ju med försäljning att du ska flirta med allt och 
alla, på ett eller annat sätt. Du ska ju få dem att känna sig 
avslappnade, känna sig speciella. Sedan om man ska prata om flirt 
som det egentligen handlar om när mellan en man och kvinna eller 
kvinna och kvinna eller man och man, det är en annan sak. Så det är 
ju, då blir det liksom… då blir det mer personligt…” 

Butiksanställd 
 
Vi kan här tydligt se att begreppet flirt har två helt olika betydelser för den här personen och 
vi har som sagt sett denna uppfattning även hos andra intervjupersoner. Han säger att den 
jobbrelaterade flirten handlar om att kunden skall slappna av och känna sig speciell. Detta 
tolkar vi som att flirtandet är en del i atmosfärskapandet, precis som humor. Men vilka flirtar 
de anställda då med? Främst handlar det här om personer av motsatt kön, men det är ingen 
nödvändighet. En person uppger att det för honom inte har någon betydelse vilket kön 
motparten har, även om han vanligtvis riktar sådant beteende mot kvinnliga kunder. 
     Då andelen serviceanställda som flirtar inte är högre än 24 procent är det inte förvånande 
att vi även får svar som helt dementerar användandet av flirt. En servitris berättar att hon har 
en egen policy kring flirt som hon själv har valt att hålla sig till: 
 

”Jag har liksom, inga telefonnummer, inga namn, ingenting sådant 
tar jag emot när jag jobbar, utan / … / när jag jobbar så flirtar inte 
jag.”       

Restauranganställd 
 
Denna person verkar ha en strikt uppfattning om att flirt handlar om sexuella relationer och 
ingenting man gör utan allvarliga intentioner. Hon uppger att hon aldrig flirtar med sina gäster 
på skämt då hon inte vill lura någon, utan det skall handla om ärlighet. Hon menar här att det 
finns risk att ett beteende som inte är ärligt menat kan missuppfattas och leda till tråkiga 
konsekvenser.  
     Risken för misstolkning kommer även upp i andra intervjuer. En annan servitris tror inte 
att det är någon risk för detta när hon flirtar med gästerna. Hon använder nämligen samma 
beteende mot såväl männen som deras fruar och hon flirtar enbart med stamgäster, personer 
hon har en vänskaplig relation till. Detta uttalande tillsammans med flera andra visar på att det 
flirtande som förekommer ligger på en vänskaplig nivå och vi kan genom detta styrka Halls 
teori att det handlar om ”a friendly flirt” (1993:465). Det framkommer även att flirtandet, 
liksom användandet av humor, ofta initieras av kunden eller gästen. 
     I inledningen av studien trodde vi att dricks skulle vara ett tydligt incitament för de 
restauranganställda att flirta med gästen men en av servitriserna motsäger detta genom 
följande: 
 

”Men då kan jag även påstå nästan att våra stamgäster är de som 
kanske inte alls ger särskilt bra dricks. Så att det är ju mest för / … / 
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en god stämning. / … / Nej, jag skulle aldrig använda mig av flirt [för 
att påverka dricksen]… nej… Utan det är bara med såna som jag ser 
som mina vänner då om man säger så.” 

Restauranganställd 
 
Detta citat visar att det inte är dricksen som är det viktiga utan snarare den vänskapliga 
relationen till gästen och den stämning som skapas genom agerandet. Lika tydligt som det 
framkommer att intervjupersonerna anser att flirtandet ligger på en vänskaplig nivå, lika 
tydligt kan vi se att det inte handlar om några bakomliggande sexuella intentioner eller att flirt 
används för ett ”praktiskt syfte” som det även uttrycks.   
 

”Det är inte, inte flirt för att… för att komma någonstans privat 
utan… de gamla gubbarna uppskattar när man blinkar med ögat till 
dem…” 

Restauranganställd 
 
Detta visar även exempel på hur flirt kan ta sig uttryck i ett blinkande. Vi har dock förstått att 
begreppet är öppet för subjektiv tolkning och har fått flera exempel på hur de ser på begreppet 
flirt och hur de själva gör när de flirtar. Ett exempel är ”det är klart vi ska ta en dans” medan 
en annan säger att det räcker att ”man är lite klämkäck” eller säger att ”de där / … / skulle 
passa jättebra med dina ögon”. 
 
Vi har här presenterat vad vi tydligt kunnat urskilja som flirt. Intervjupersonerna har dock 
talat mer om flirt, men då relaterat till begreppet charm. Vi kommer således fortsätta analysen 
av flirt även i följande stycke om charm.      
 
 

4.9 Så används charm 
 
Charm har visat sig vara det absolut svåraste begreppet att definiera av de centrala 
nyckelorden i den här uppsatsen. Utan att vi nämner begreppet charm framkommer flera 
exempel på att detta förekommer i de anställdas interaktion med kunderna. Att definiera 
begreppet utifrån de svar som angivits skulle kunna innebära att det placeras in någonstans 
mittemellan humor och flirt med tendenser att vinklas åt båda hållen. Begreppet definieras av 
intervjupersonerna bland annat som något som innehåller ett visst mått av humor, men 
samtidigt som något som kan tolkas som flirtande. Charm kan därmed anses ha flera olika 
nyanser.  
          En beskrivning som ges av en servitör, som visar på den humoristiska vinklingen, är att 
ordet kan innebära att på ett humoristiskt sätt förolämpa restauranggästerna. Han betonar dock 
att det i dessa fall handlar om stamgäster som de så gott som känner och han bemöter alltså 
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inte vilka gäster som helst på detta sätt. Ett annat exempel på att det kan handla om humor är 
följande: 

 
”Eller ja, charmigt… man får gästerna att skratta helt enkelt”  

    Restauranganställd 
 
En person menar att man kan vara charmig mot alla, men att flirt är mer intimt. Vinklingen 
mot flirt framkommer ändock genom en beskrivning av begreppet som antyder att det även 
kan betyda ”sexuell charm”. Detta relaterar intervjupersonen själv till flirt genom 
nedanstående uttalande, som var svaret på frågan om personen använder sig av sådan ”sexuell 
charm” i sitt arbete.  
 

”Jaja, absolut! … inte i ett, vad ska man säga, praktiskt syfte, men… 
(skrattar) / … / och det har ju lite med jobbet att göra också / … / när 
damerna är lite på pickalurven också. Då, då uppskattar de nog det 
där liksom att känna sig lite… om bartendern flirtar med dem då 
känner de sig nog lite attraktiva. Så det… det uppskattar ju 
jättemånga…” 

    Restauranganställd 
 
Av ovanstående två citat gör vi tolkningen att charm är ett begrepp som definieras väldigt 
olika. Det framkommer tydligt att det kan ha en innebörd som mer liknar humor, medan en 
betydelse som mer påminner om flirt också förekommer. Charm beskrivs också som en 
speciellt tilltalande personlighet, vilket stämmer ganska bra överens med 
Nationalencyklopedins definition av charm som säger att det handlar om en naturlig förmåga 
att väcka positiva känslor. Denna positiva känsla, som till exempel en person kan skapa hos 
en annan kan knytas samman med resonemanget vi fört kring Gremler och Gwinners (2000) 
utveckling av begreppet rapport. Rapport kan i sin tur länkas ihop med den diskussion vi fört 
kring den anställdes vilja att skapa en trevlig atmosfär och på så sätt ge kunden en bra 
upplevelse. 
     En person säger att om en anställd kliver utanför ramen för hur han eller hon förväntas bete 
sig kan detta vara ett sätt att charma kunden, eller ”lattja” med gästen som personen själv 
uttrycker det. Återigen kan vi göra en koppling mellan charm och humor. Anledningen till 
beteendet är dessutom, enligt den anställde, att gästen ska få ut lite extra av upplevelsen, 
vilket ännu en gång leder resonemanget in på kundens upplevelse som en anledning till varför 
den anställde använder sig av, i det här fallet, charm.  
     Att uppfattningen av charm handlar om motpartens tolkning framkommer av följande 
uttalande om definitionen av charm. 
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”en personlighet (tveksam) som, som… tilltalar mig liksom, då kan 
jag tycka att den personen är charmig, att den har en viss charm…  
Vet inte, det var svårt. Vad är charm? (fundersam) Ingen aning. 
(skrattar)” 

Restauranganställd 
 
Hon menar att den här tilltalande personligheten först och främst handlar om en vänskaplig 
nivå, men säger att hon också tror att det finns olika typer av charm, även på andra nivåer än 
vänskapliga. På frågan om hon använder sig av charm i arbetet svarar samma person: 
 

”… det beror ju på om folk tycker att jag är charmig eller inte och hur 
man ser på ordet charm. Men ehh… det är väl klart att man har 
någon personlig, eftersom vi får vara, visa våra personligheter (på 
arbetsplatsen). Så alla människor har väl någon charm naturligt. Och 
då är det väl min speciella charm då kanske som syns.”  

Restauranganställd 
 
Även detta citat tyder på att charmen ligger i betraktarens öga. Denna uppfattning 
framkommer även när vi i en intervju talar om skillnaden mellan charm och flirt. Personen 
menar att samma beteende kan upplevas som flirtigt av en person, men som charmigt av en 
annan. Som exempel talar han om att unga tjejer kan uppfatta hans beteende som flirtande, 
medan en äldre dam kanske snarare skulle uppfatta detta bemötande som charmigt. Vi kan 
fundera på om detta kan ha att göra med kundens uppfattning om den anställdes intention, 
men det kan vi inte besvara i denna studie. 
     Vi har nu analyserat vårt insamlade material och kunnat dra flera slutsatser, kring såväl 
våra frågeställningar som andra intressanta aspekter. Vi har till exempel sett att en mycket 
viktig del i servicearbetet är att tolka kunden och anpassa sitt beteende och bemötande utifrån 
denna tolkning. De anställda strävar efter att skapa en upplevelse för sina kunder och gäster 
och detta är en anledning till att de anpassar sig genom att spela roller, dölja vissa känslor och 
framhäva andra samt att använda sig av humor, charm och flirt i kundmötet. När vi nu 
kommit så här långt är det dags att besvara våra frågeställningar, vilket också görs nedan. 
 
 

4.10 Besvarande av våra frågeställningar 
 
Föregående kapitel har i löpande och analyserande text diskuterat de frågeställningar vi ämnat 
söka svar på. För att ytterligare klargöra vad vi kommit fram till redogör vi nedan svaren på 
samtliga frågeställningar i en kortare och mer konkret form.  
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1. Varför använder sig anställda av humor, charm och flirt i kundmötet?  
De anställda använder sig av humor, charm och flirt för att skapa en god atmosfär och en 
trevlig och gemytlig stämning gentemot sina kunder. Det framkommer också att de använder 
sig av humor för att ha roligt på arbetet. En intervjuperson säger att hon ibland anpassar sitt 
bemötande för att få mer dricks, men detta är inget genomgående motiv bakom de anställdas 
beteende i denna studie. Att flirt skulle användas i syfte att uppnå egen vinning förnekas dock 
bestämt. Det handlar snarare hela tiden om att kundens upplevelse av tjänstemötet ska bli så 
positiv som möjligt.  
 
2. Vilka uttryck tar sig användandet av humor, charm och flirt? 
Humor används av samtliga och det tar sig följaktligen flest antal uttryck. Det handlar bland 
annat om att skämta med kunden, att driva med den roll som den anställde i och med yrket 
iklär sig, försiktigt skämta om vad kunden har på sig eller att skämta genom att inte låta 
gästen få det den vill. Vi kan utläsa att humor mestadels tar sig ett verbalt uttryck då det 
handlar om att de anställda skämtar och skojar snarare än om practical jokes eller liknande.  
     Flirt tar sig också flera uttryck. Dels rör det sig om verbal flirt som av kunden kan tolkas 
som en skämtsam, lättsam invit men det handlar i vissa fall även om blinkningar mot kunder.  
     Användandet av charm är en definitionsfråga. En person nämner att flirt mot damen i ett 
äldre par mer liknar charm än flirt. Här handlar det dock om intervjupersonens tro om 
kundens uppfattning. Användandet av charm är egentligen inte tydligt specificerat av någon 
intervjuperson och således kan vi inte visa något på något konkret uttryck för detta. 
 
3. Mot vilka kunder/gäster används humor, charm och flirt? 
Humor används mot de kunder som av den anställde tolkas kunna ha glädje av deras humor. 
Det har alltså inte med exempelvis ålder, kön eller etnisk bakgrund att göra, utan snarare om 
vilken typ av personlighet kunden i fråga upplevs ha. Det rör sig med andra ord om den 
anställdes tolkning av vem kunden är.  
     Vem de anställda flirtar med grundar sig snarare i en vänskaplig relation till gästen och 
kunden, det vill säga den anställde flirtar nästan enbart med stamgäster där något som kan 
liknas vid vänskap uppstått. Det handlar även här till stor del om den anställdes tolkning av 
gästen eller kunden. Vad som ovan är sagt kan också gälla för charm även om det i svaren inte 
finns konkreta exempel på uttalad charm gentemot kunderna.  
 
4. Finns det någon koppling mellan humor, charm och flirt? 
Den första kopplingen vi kan se mellan användandet av humor, charm och flirt är att de alla 
grundar sig på den tolkning den anställda gör av sina kunder och gäster. I andra hand kan vi 
också se att det hela tiden handlar om att skapa en god atmosfär, vilket vi även nämnde i 
svaret på fråga ett ovan. 
     Det intressanta är dock följande koppling. Begreppet charm har som sagt tolkats olika av 
intervjupersonerna. En person hävdar att charm fungerar som en utveckling av humor, medan 
en annan säger att charm i mångt och mycket liknar flirt. En tredje anser att det går att se det 
som både charm ”med glimten i ögat” och som ”sexuell charm”. Svårigheten med att 
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definiera begreppet kan vara en anledning till att det inte framkommit tydliga exempel på 
charm som inte är kopplade till antingen humor eller flirt. Vi kan genom detta se att det finns 
en länk mellan de tre begreppen i och med att charm binder dem samman då begreppet kan 
dra åt båda håll. Vi kan alltså se en koppling mellan humor och charm samtidigt som det finns 
en länk mellan charm och flirt.    
     En koppling mellan humor och flirt kan också ses, då de båda används i syfte att skapa en 
trevlig stämning och för att ha roligt på jobbet. Flirten är skämtsam och ligger på en ytterst 
vänskaplig nivå. Det handlar om en jobbrelaterad flirt utan sexuella intentioner men med en 
vänskaplig underton, vilket gör denna typ av flirt till något som bäst definieras som ”a 
different kind of friendly” (Hall 1993: 465). För att illustrera dessa kopplingar har vi utarbetat 
en preliminär modell. 
 

CHARM 
  FLIRT HUMOR 

Vad charm är definieras av motparten 

  Visst samband, till exempel genom humoristisk flirt  
 
Figur 1. Teoretisk modell över sambandet mellan humor, charm och flirt 
 
Vi ser som sagt en tydlig koppling mellan humor och charm, och en lika tydlig koppling 
mellan charm och flirt, då charm fungerar som något mittemellan humor och flirt. Det går 
således att göra tydliga kopplingar åt båda håll. Därtill ser vi även en viss förbindelse mellan 
humor och flirt, om än inte lika tydlig som de två föregående. Detta samband grundas i att de 
anställda använder sig av en skämtsam flirt i kundmötet, som inte har allvarliga sexuella 
intentioner.  
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5. Slutdiskussion 
 
I vår studie har det framkommit att humor, charm och flirt används i syfte att skapa trivsel för 
kunder eller gäster och sig själv som anställd. Fokus för användandet av humor är dock 
utspritt. De anställda skämtar både med kunden/gästen och med sig själv och humor skapar en 
trevlig gemenskap. Vi kan alltså säga att humorns fokus ligger på att det är något den 
anställde och kunden/gästen gör tillsammans, samtidigt som fokus kan ligga på kunden/gästen 
eller den anställde själv. Men var ligger då fokus för charm och flirt? Det flirtiga beteendet 
kan vara ömsesidigt och förefaller således vara något som sker tillsammans med 
kunden/gästen. Fokus kan även ligga på kunden eller gästen om den anställde flirtar utan 
gensvar. Frågan är dock hur länge den anställde fokuserar kunden eller gästen genom att just 
flirta med den om han eller hon inte ger någon respons? Skillnaden mellan humor och flirt 
ligger i fokus på sig själv som anställd. Vi tror inte att de anställda flirtar med sig själva på 
något sätt som kan liknas vid hur de driver med sig själva. Gällande charm är det väldigt svårt 
att utläsa ett specifikt fokus utifrån vår studie eftersom charm visat sig vara något som pendlar 
mellan humor och flirt. Således pendlar kanske också charmens fokus mellan desamma.  
     Även om detta snarare är en fundering än en slutsats vill vi ändå förtydliga våra tankar 
genom att visa följande figur.  
 

 Tillsammans Kund/gäst Anställd 
Humor X X X 

 
 

Charm     
 Flirt X X  

 
Figur 2. Fokus för humor, charm och flirt 
 
Ovan förda resonemang vore intressant att studera vidare.  
     Studien har visat att beteendet ibland anpassas för att få mer dricks, men vi har inte gått på 
djupet kring detta. De butiksanställda vi intervjuade har ingen provision, men det är möjligt 
att förekomsten av provision skulle påverka deras beteende. Det vore således intressant att 
mer noggrant studera vilken betydelse exempelvis provision och dricks har för den anställdes 
beteende.  
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