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Denna intervjustudie undersöker anställda inom livsmedelsbutik och 
hur de upplever det känsloarbete som krävs i mötet med kunderna, samt 
om kundsituationen betraktas stressande av dem. Utöver detta 
undersöks även de anställdas erfarenheter av ledningens och kundernas 
förväntningar på servicebemötandet, samt möjlighet till stöd. Tolv 
personer som var anställda inom olika livsmedelsbutiker samt olika 
butikskedjor deltog. En kombinerad deduktiv och induktiv tematisk 
analys resulterade i fem teman. Känsloarbetet upplevs som extra 
påfrestande när kunderna är otrevliga och arga. Särskilt av de deltagare 
som är anställda inom större butiker och som har en högre mängd 
kunder. Deltagare som upplever en större press utifrån ledningen eller 
kunderna på att leverera en bra service, upplever också känsloarbetet i 
högre grad ansträngande. Slutligen diskuteras olika betydande aspekter 
huruvida känsloarbete kan upplevas olika av olika individer, samt 
vilken betydelse socialt stöd har för att minska upplevelsen av stress 
och negativa effekter av känsloarbetet. 
 

 
Tjänstesektorns snabba framväxt i många västerländska länder ställer krav på en ökad 
medvetenhet och orientering kring dess kärna (Ashforth & Humphrey, 1993). Det har 
egentligen alltid funnits servicearbeten, så begreppet i sig innebär ingenting nytt. Den 
dimension som är ny i relation till dagens samhälle är dock att dessa yrken kontrolleras 
allt mer ovanifrån, och organisationen själv lägger större vikt vid att den anställda följer 
de stadgar som finns kring servicetransaktionen (Hoschild, 1983). Arbeten som innebär 
en daglig interaktion med kunder, oavsett om det är ansikte mot ansikte eller genom 
röstkontakt, brukar benämnas som arbeten inom servicesektorn (Zapf, 2002). En nämnare 
som alla dessa yrken har gemensamt är att de ofta på ett eller annat sätt innefattar ett 
känsloarbete. Detta i sin tur innebär aktiviteten att uttrycka socialt önskade känslor under 
servicetransaktionen, många gånger fastställda utifrån organisationen själv (Ashforth & 
Humphrey, 1993). Att uttrycka just positiva och empatiska känslor är ett framgångsrikt 
koncept för organisationer att bibehålla lojala och återkommande kunder (Grandey, 
2000). Inom arbets- och organisationsforskningen har individers känslor inte ignorerats, 
men det har lagts större vikt vid att granska fenomen som stress och tillfredsställelse hos 
anställda (Briner, 1999). Även om detta har bidragit till förståelse för individers hälsa på 
arbetet är det inte nog för att fullt ut skapa förståelse för de faktorer som faktiskt påverkar 
en individ inom organisationen. För att öka denna förståelse krävs det att aspekter som en 
individs emotionella tillstånd, humör och de känslor de dagligen måste handskas med 
inom en arbetsroll inkluderas i helhetsbilden (Briner, 1999). 
 
Att känsloarbete är ett relevant begrepp att undersöka i relation till yrken inom service 
har flera anledningar (Ashforth & Humphrey, 1993). För det första innebär servicearbeten 
ofta att man har en så kallad frontlinjepersonal, vilket är personal som arbetar nära 
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kunderna och således representerar organisationens ansikte utåt. Själva 
servicetransaktionen innefattar dessutom som tidigare nämnts en interaktion mellan den 
anställda och kunden. Denna interaktion bygger ofta på en osäkerhet kring kundens 
deltagande och kan ha en föränderlig och ansträngd karaktär. Slutligen är tjänster i sig 
immateriella och kan därmed inte kvalitetbestämmas på samma sätt som en materiell 
produkt, det är kundens egen uppfattning om servicetransaktionen som utgör kvaliteten i 
tjänsten (Ashforth & Humphrey, 1993). Skillnaden mellan ett arbete som producerar en 
tjänst och ett arbete som producerar en fysisk produkt handlar helt enkelt om tjänstens 
immateriella dimension (Hoschild, 1983). En fabriksarbetare vet att arbetet är färdigt när 
produkten är slutproducerad, en servicearbetares jobb är färdigt när en tjänst har 
producerats - men detta är inte lika uppenbart. En tjänst är nämligen inte färdigproducerad 
förän kunden är nöjd, och i många fall krävs det att den anställda ger en del av sig själv 
och sina egna känslor för att kunna göra kunden tillfredsställd i servicetransaktionen. 
Känslorna och den anställdas eget engagemang blir därmed en del av själva 
slutprodukten, och det är också det som avgör kundens belåtenhet (Hoschild, 1983). 
 
Butiksarbete är ett av de yrken som ingår i den så kallade servicesektorn, och detta 
inkluderar även livsmedelsbutiker (Bryson, Daniels & Warf, 2004). Det unika med just 
livsmedelsbutik är att de ofta fungerar som mellanhänder mellan producent och 
konsument. Således måste en anställd i butik hantera många interaktioner dagligen, både 
med kunder och med säljare, samtidigt som det dagliga butiksdriftarbetet måste 
upprätthållas (Bryson et al. 2004). Trots livsmedelsbutiksarbetets många och komplexa 
interaktioner finns det få studier gjorda på anställda inom just livsmedelsbutik och ännu 
färre som undersöker denna yrkeskategori i relation till känsloarbete. Föreliggande studie 
fokuserar därmed på att undersöka anställda inom livsmedelsbutik och hur de upplever 
känsloarbete, stress, ledning och kunders förväntningar på servicebemötandet samt 
betydelsen av stöd. 
 
Känsloarbete 
Emotional labor kan översättas direkt till svenska som känsloarbete, eller känsloreglering. 
Begreppet myntades av Hoschild (1983) och syftar på det arbete som görs när ett 
sinnestillstånd eller känsla undertrycks för att upprätthålla en önskad och mer korrekt bild 
av en sinnesstämning (Hoschild, 1983). Det handlar alltså om en individs reglering av 
sina känslor för att passa in i en offentlig organisatorisk arbetsroll, där känslor blir en del 
av en tjänsteproduktion som sedan konsumeras av kunden. Känsloarbetet i sig kan 
beskrivas som en flerdimensionell konstruktion där fem aspekter är de viktigaste. För det 
första ingår krav på att visa positiva känslor, för det andra även krav på att hantera 
negativa känslor, för det tredje kravet på att känna känslor av samspel med andra, för det 
fjärde har det en inverkan på den sociala interaktionen och slutligen syftar det också till 
en slags dissonans mellan upplevda och visade känslor (Zapf, Vogt, Seifert, Mertini & 
Isic, 1999). Både fysiska och emotionella arbeten innefattar ofta en outtalad kostnad för 
en individ (Hoschild, 1983). Det fysiska arbetet kan vara krävande och tungt, och kan få 
den anställda att känna sig separerad från sin egen kropp. På samma sätt beskrivs den 
känslomässiga regleringens funktion; den anställda känner en separation ifrån sig själv 
och upplever sina egentliga känslor som främmande och oönskade (Hoschild, 1983). 
Känsloarbetet kan alltså orsaka en form av emotionell dissonans som försämrar känslan 
av den anställdas autentiska jag (Ashforth & Humphrey, 1993). Det grundar sig i att 
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individen upplever ett slags obehag över sin egen känslomässiga reaktion eftersom den 
anses olämplig i sammanhanget (Jansz & Timmers 2002).  
 
Att leverera en bra kundservice innebär ofta att ”klä på sig ett leende” och inom många 
arbetsbeskrivningar beskrivs även leendet som en del av uniformen. För att upprätthålla 
denna fasad krävs således en god kontroll över både tankar och känslor för individen. Den 
anställda måste noga behärska både humör, kroppsspråk och agerande, för att på bästa 
sätt förmedla den bild som organisationen uppmanar. Det kan uttryckas som att 
servicearbetet innefattar en kommersialisering utav känslor (Hoschild, 1983). 
Känsloarbete kan i stora drag summeras som att förhöja, förfalska eller förtrycka olika 
känslor för att modifiera det känslomässiga uttrycket (Grandey, 2000). Modifieringen 
handlar om att reglera både känslor och uttryck för att uppfylla organisationen mål, och 
organisationens mål är i de flesta fall att få lojala kunder som kontinuerligt kommer 
tillbaka (Grandey, 2000). Utifrån detta kan känsloarbetet därför även ses som en del av 
ett målorienterat beteende (Zapf, Seifert, Schmutte, Mertini & Holz, 2001).  
 
Inom tidigare bedriven forskning har bland annat en studie visat resultat som tyder på att 
ju högre ansträngning en individ gjorde för att reglera sina känslor i en social interaktion, 
desto sämre var välbefinnandet omedelbart efter interaktionen (Wong, Tschan & 
Semmer, 2016). Detta undersöktes med hjälp av en flervägs variansanalys med totalt 
hundrafemton deltagare som alla arbetade inom olika yrken relaterade till kundservice; 
bland annat försäljning, handel, ledning, mat och dryck, sjukvård och utbildning (Wong 
et al. 2016). Känsloarbetet i sig kan dock te sig olika påfrestande för olika individer, och 
även behovet av känsloarbete kan variera mellan individer (Diefendorff, Croyle & 
Grosserand, 2005). Det har till exempel visat sig att extroverta individer i allmänhet har 
mindre problem att visa känslor och därför upplever mindre problem i mötet med kunden 
då känslor blir mer naturliga. Introverta individer måste i sin tur spela mer eftersom 
uppvisandet av känslor inte blir lika naturligt i mötet med kunden (Diefendorff et al. 
2005). I en studie undersöktes 279 studenter som arbetade extra med olika yrken som 
innefattade interaktioner, som till exempel säljare, arbete med barn och vård. Resultatet 
visade att extraversion korrelerade positivt med naturligt upplevda känslor men negativt 
med spelade känslor, och att neuroticism korrelerade positivt med spelade känslor, men 
negativt med naturliga känslor (Diefendorff et al. 2005). Enligt Grandey (2000) kan 
individer som upplever ett större behov av att spela känslor få en ökad risk för att uppleva 
emotionell påfrestning då dessa känslor därmed inte är naturligt upplevda inom individen 
(Grandey, 2000). 
 
Display rules 
Begreppet display rules har egentligen ingen direkt översättning till svenska, utan 
förklaras bäst som uttrycksregler eller känsloregler. Det har argumenterats en hel del för 
att servicearbetare följer något som kan liknas vid normer för känslor och uttryck, som 
styrs av både kunder, organisation och individens egen bild av servicetransaktionen 
(Ashforth & Humphrey, 1993). Dock finns det egentligen inga explicita regler för hur 
man bör uttrycka sig känslomässigt inom arbetsbeskrivningar, i alla fall inte i Europa. 
Känsloregler är snarare av implicit karaktär och kan enklaste beskrivas som en form av 
förväntan på vilka känslor som är socialt accepterade inom servicebemötandet (Zapf, 
2002). De kan dock te sig som riktlinjer i den anställdas arbetsbeskrivning där vikten av 
att visa positiva känslor ibland framhävs som ett arbetskrav (Hsieh, 2014). 
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I ytterligare en studie av Grandey (2003) undersöktes begreppet display rules i relation 
till en mängd olika hypoteser, bland annat att en medvetenhet om dessa uttrycksregler 
ledde till att känsloarbetet ökade i den bemärkelsen att individen kände att den måste leva 
sig in i arbetsrollen ytterligare (Grandey 2003). I studien undersöktes 131 administrativa 
assistenter på ett universitet med hjälp av enkäter, och resultatet visade på en positiv 
korrelation mellan just display rules och djupagerande, det vill säga att den anställda 
modifierade sina känslor för att leva sig in i arbetsrollen ytterligare när en medvetenhet 
kring dessa uttrycksregler fanns (Grandey, 2003). Detta djupagerande kan också ses som 
att den anställda har en välvilja och hög moral gentemot organisationen eftersom detta 
krävs för att kunna leva sig in i en arbetsroll fullt ut (Grandey, 2000). 
 
Något man bör ha i åtanke är att display rules är nära kopplat till sociala normer, och kan 
därför variera mellan olika kulturer och samhällen (Ashforth & Humphrey, 1993). Det är 
även något som är kopplat till person, och därmed kan olika personer ha olika 
förväntningar och bilder av en situation, i detta fall servicemötet (Ekman & Friesen, 
1969). Det har också stor betydelse vilken serviceagent det rör sig om. Överlag har 
organisationer med högre status högre förväntningar på service utifrån kundernas 
perspektiv. Det finns även yrken som inte uppfattas som serviceyrken och därför inte 
heller har samma typ av förväntningar gällande service (Ashforth & Humphrey, 1993). 
Ett exempel på detta finns i en studie av Zerbe och Falkenberg (1989) som lät studenter 
klassificera sina förväntningar på service i relation till olika yrken. Det visade sig att det 
fanns större förväntningar på serviceyrken som flygvärdinna och sjuksköterska än för 
yrken som t.ex. vaktmästare. Det visade sig också att det existerade en skillnad i vilken 
typ av organisation det handlade om, t.ex. fanns det högre förväntningar på en restaurang 
än på en snabbmatskedja, och det förelåg högre förväntningar i fråga om servicemöten 
som skedde ansikte mot ansikte (Zerbe och Falkenberg, 1989, refererad i Ashforth & 
Humphrey, 1993). 
 
Känsloarbetets relation till stress 
Känsloarbetet i sig är inte direkt relaterat till stress eller utbrändhet (Heuven, Bakker, 
Schaufeli & Huisman, 2006). Ändå har utbrändhet visat sig vara vanligt förekommande i 
arbeten som innebär en daglig kundinteraktion. En del studier i dagsläget pekar dock på 
att det är krav på arbetsplatsen i kombination med brist på resurser som får en individ att 
bli utbränd. Trots detta kan den dagliga kundinteraktionen leda till en annan typ av 
utmattning. En utmattning som innebär en dränering, en känslomässig uttömning; efter 
en alldeles för intensiv kontakt med andra människor - vilket i detta fall är kunderna 
(Heuven et al. 2006). I en studie av Zapf et al. (2001) undersöktes känsloarbete som ett 
flerdimensionellt begrepp i relation till både utbrändhet och organisatoriska och sociala 
faktorer inom fem olika yrkeskategorier; anställda inom hotell, bank, barnhem och 
daghem samt anställda på ett callcenter. Resultatet som framgick var att känsloarbete var 
prediktivt för alla utbrändhetsvariablerna. Den största negativa korrelationen som hittades 
för känslovariablerna var den mellan tidspress och koncentrationsbehov. Enligt 
författarna kan detta tolkas i relation till antalet interaktioner med kunderna. Både 
tidspress och koncentrationsbehov går att likna vid arbetsbelastning och arbetspress, som 
har visat sig vara bland de viktigaste prediktorerna för emotionell utmattning i andra 
studier (Zapf et al. 2001).  
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I en studie av Hsieh (2014) valde man att dela upp begreppet display rules i positiva och 
negativa uttrycksregler. Positiva display rules syftar där till att organisationen uppmanade 
den anställda att förmedla positiva känslor i arbetet, och negativa till att negativa känslor 
ska döljas. Studien visade bland annat att negativa display rules, d.v.s. om den anställda 
upplevde att det fanns en press att dölja negativa känslor, korrelerade med en ökad 
emotionell utmattning hos den anställda (Hsieh, 2014). Studien visade även en negativ 
korrelation gällande faktorer som kontroll, stöd från ledning och belöning, d.v.s. den 
emotionella utmattningen minskade vid ökning av dessa faktorer. I studien undersöktes 
208 deltagare, som alla var aktiva inom olika serviceyrken, bland annat transport, 
administrativa tjänster, socialt arbete och sjukvård (Hsieh, 2014). Ytterligare en studie 
har undersökt begreppet känsloarbete och dess relation till bland annat stress med hjälp 
av Emotional Labour Inventory (ELI), vilket är en självskattningskala som mäter olika 
dimensioner av begreppet känsloarbete, samt en rollspelsskala (Sandi Mann, 1999). 
Resultatet visade bland annat en signifikant korrelation mellan känsloarbete och stress, 
med andra ord ju mer stress deltagarna rapporterade, desto mer upplevt känsloarbete hade 
de också rapporterat. I studien deltog totalt 137 anställda från bank samt 
telefonkommunikationsföretag som alla arbetade med kundkontakt dagligen både genom 
telefon och ansikte mot ansikte (Sandi Mann, 1999).  
 
Som anställd inom servicesektorn måste även interaktioner med arga och aggressiva 
kunder hanteras dagligen med en positiv attityd (Grandey, Dickter & Sin, 2004). Inom 
tidigare forskning har det visat sig att verbalt aggressiva kunder kan öka upplevelsen av 
stress hos den anställda då en sådan situation kan upplevas som hotfull. Att uppleva sig 
vara en måltavla för någons ilska i kombination med upplevelsen av att inte kunna 
tillfredsställa en missnöjd kund är det som främst visat sig öka stress. I studien 
undersöktes 12 anställda inom kundtjänst på två olika företag med hjälp av semi-
strukturerade intervjuer, utöver detta undersöktes ytterligare 198 anställda på två 
callcenter med hjälp av enkäter. Resultatet visade förutom ett positivt samband mellan 
arga kunder och stress, även ett positivt samband mellan arga kunder och emotionell 
utmattning (Grandey et al. 2004). 
 
Socialt stöd 
Behovet av känsloarbete inom serviceyrken och den negativa följd som en anställd kan 
uppleva, har visat sig minska om omgivningen i sig är positiv och erbjuder stöd. Detta 
gäller även andra faktorer så som stress och utbrändhet på arbetsplatsen (Grandey, 2000). 
Stödet kan ha sitt ursprung i både kollegor, chefer eller bara genom att erbjuda den 
anställda ett positivt arbetsklimat (Duke, Treadway, Goodman & Breland, 2009). Inom 
tidigare studier har det visat sig att socialt stöd kan leda till att den anställda blir mindre 
benägen att uppleva negativa effekter av emotionell dissonans och arbetstillfredsställelse, 
och att dessa effekter dessutom ökade vid ett lågt socialt stöd (Abraham, 1998). Detta 
framkom i en studie med totalt 110 deltagare inom serviceyrken som restaurang, 
kundtjänst, underhållning och anställda inom klädbutik (Abraham, 1998). Ytterligare en 
studie har undersökt om socialt stöd kunde minska de negativa effekterna av känsloarbetet 
på 338 anställda inom olika typer av butiksarbete (Duke et al. 2009). Resultatet visade en 
negativ korrelation mellan jobbtillfredsställelse och känsloarbete, men en positiv 
korrelation mellan organisatoriskt stöd och jobbtillfredsställelse. Dessutom framkom det 
att om den anställda fick ett högt organisatoriskt stöd minskade även de negativa 
effekterna av känsloarbetet (Duke et al. 2009).  
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Syftet med denna studie var att undersöka anställda inom livsmedelsbutik och hur de 
upplever det känsloarbete som krävs i mötet med kunderna, samt om kundsituationen 
betraktas som stressande av dem. Utöver detta undersöktes även de anställdas 
erfarenheter av ledningens och kundernas förväntningar på servicebemötandet. Slutligen 
studerades även de anställdas möjlighet till stöd, och huruvida det anses ha inverkan på 
det upplevda känsloarbetet. 
 
 

Metod 
 

Undersökningsdeltagare 
Studien innefattade totalt tolv undersökningsdeltagare som alla var anställda inom fyra 
olika livsmedelsbutikskedjor, av dessa deltagare var sex kvinnor och sex män. Deltagarna 
varierade i ett åldersspann mellan 20-27 år. Elva deltagare var anställda inom olika 
livsmedelsbutiker i Stockholmsområdet och en deltagare var anställd på en 
livsmedelsbutik i Roslagen. Fyra av deltagarna var anställda inom en butik som kan 
klassas som stor, fyra inom en butik som klassas som medelstor och fyra deltagare var 
anställda i en butik som kan klassas som lite mindre. Därmed varierade även mängden 
kundinteraktioner hos deltagarna. Bara en deltagare var anställd heltid, resterande 
deltagare var anställda mellan 20-80% på kontrakt men uppgav att de åtog sig så pass 
mycket extratimmar att de kom upp i en heltidstjänst. Hur länge deltagarna varit anställda 
inom företaget varierade mellan tre månader till två år och åtta månader. Alla deltagare 
hade olika befattningar inom butiken, en var butiksansvarig och jour, tre deltagare 
arbetade på delikatessavdelningen, en deltagare arbetade i kassa samt på golvet, en 
deltagare var säljledare samt frysansvarig och resterande deltagare arbetade på golvet i 
butiken med antingen färskvaror eller kolonial.  
 
De tolv undersökningsdeltagare som deltog i studien rekryterades på tre olika sätt. Elva 
personer kontaktades från en början personligen ute i butikerna med en förfrågan om att 
delta i en intervjustudie om butiksarbete och service. Deltagarna informerades om att de 
skulle förbli helt anonyma och att inga detaljer skulle röja vare sig information om dem 
eller butiken. Enbart sju av dessa elva personer tackade ja till att delta i studien, resterande 
fyra personer tackade nej eller hörde aldrig av sig. Ytterligare tre deltagare rekryterades 
därför genom ett snöbollsurval, d.v.s. att de deltagare som redan deltagit i en intervju 
hjälpte till genom att ytterligare kontakta en kollega i butiken som var villig att medverka. 
Resterande två deltagare rekryterades genom annonsering på Facebook ur eget nätverk, 
där de frivilligt hörde av sig och tackade ja till att medverka i studien.  
 
Datainsamling 
Materialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer, där varje intervju tog mellan 
30-45 minuter. Intervjuerna var halvstrukturerade och utgick från en färdigställd 
intervjuguide som baserats på tidigare forskning som rör begreppet känsloarbete, 
uttrycksregler (eng. display rules) samt känsloarbetets relation till stress och utbrändhet 
(Grandey, 2000; Heuven et al. 2006; Hoschild, 1983; Hsieh, 2014; Zapf et al. 2001). 
Designen hade tidigare provats ut i en pilotstudie. Frågorna i intervjuguiden berörde bland 
annat deltagarnas syn på kunderna och service, men även ledningens syn på detta, om 
deltagarna upplevde en tillbakahållning av känslor i mötet med kunden, om deltagarna 
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upplevde en stress på arbetsplatsen samt om de upplevde att de kunde söka stöd. Frågor 
samt följdfrågor kunde dock variera beroende på hur samtalet gestaltade sig. 
Intervjuguiden förändrades även lite mellan intervjuernas gång om det upptäcktes att 
någon fråga kändes irrelevant eller konstigt formulerad.  
 
Frågorna i intervjuguiden inleddes med allmänna och breda frågor om deltagarna själva, 
till exempel om boendesituation och intressen, samt att de fick beskriva sig själva med 
tre ord. Detta för att deltagarna skulle känna sig bekväma i situationen. Frågorna gick 
sedan över till lite mer detaljerade frågor som berörde de olika aspekterna av arbetet. 
Bland annat hur deras tjänst såg ut, hur länge de hade arbetat där och om de trivdes på sitt 
arbete. De tillbads också att beskriva hur en vanlig dag på arbetet såg ut för dem. Efter 
detta övergick intervjuguiden till frågor om service i ett försök att få ökad förståelse för 
deltagarnas och arbetsplatsens bild av service. Ett exempel på en fråga som rörde synen 
på service var att deltagarna först fick beskriva vad en bra service var för dem, efter detta 
ställdes frågan ”Är detta något som du anser vara lätt att leva upp till?”. De fick även 
beskriva en situation där de inte klarat av att leverera en bra service till en kund, samt 
vilka känslor som infann sig i situationen då.  
 
Intervjuguiden övergick sedan till frågor som försökte rama in deltagarna upplevelse av 
känsloarbete. Ett exempel på en fråga som berörde det upplevda känsloarbetet var ”Har 
du någon gång upplevt att du i kundmötet behövt hålla tillbaka delar av dig själv? D.v.s. 
hållit tillbaka känslor eller agerande?”. Detta följdes sedan upp med olika följdfrågor, 
bland annat om det någonsin upplevts påfrestande för deltagaren att hen inte fått visa de 
sanna känslorna i kundmötet. Efter detta ställdes frågor om hur pass mycket kundkontakt 
deltagaren hade, och om det fanns en skillnad i när hen kom hem från jobbet om det hade 
varit en dag med mycket kunder jämfört en dag med lite mindre kunder. Frågorna återgick 
sedan till ämnet service, och deltagarna fick beskriva hur de själva trodde att ledningens 
och kundernas bild av service såg ut. De tillbads också beskriva förväntningar på 
servicemötet utifrån både ledningen och kunderna. 
 
Deltagarna fick även frågor som rörde stress på arbetsplatsen och om de fanns situationer 
där de upplevde stress. De fick även beskriva vilka element som fanns med i en sådan 
situation, och om stressen ibland även upplevdes negativ. Ett exempel på en fråga som 
berörde negativ stress var ”Känner du någonsin att stressen du upplever på arbetet går 
ut över ditt privatliv?”. Deltagarna fick även frågor om stöd ställda, bland annat om de 
upplevde att de kunde söka stöd när en kund betedde sig illa. Frågan underströk att stödet 
kunde komma från både kollegor och ledning. I slutet av varje intervju fanns det tid för 
deltagaren själv att ställa frågor, efter detta avslöjades det specifika syftet med studien 
och sedan fick deltagaren reflektera lite över detta. Bland annat ställdes frågan ” Har du 
några synpunkter du vill lägga till nu efterhand när du vet om syftet?”. 
 
Alla intervjuer spelades in efter samtycke från deltagarna. Sex intervjuer genomfördes på 
olika caféer, en intervju i ett arbetsrum på en av deltagarnas arbetsplats, en intervju 
hemma hos en av deltagarna och fyra intervjuer gjordes i intervjuarens eget hem. Det 
lades stor vikt vid att få deltagarna att känna förtroende och bekvämlighet, och före varje 
intervju samtalade båda parter informellt om sig själva för att skapa trygghet. Syftet med 
själva intervjun var dolt för deltagarna och avslöjades först i slutet av utfrågningen. 
Deltagarna var bara medvetna om att studien berörde deras arbete och service, detta i ett 
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försök att utesluta social önskvärdhet i svaren. Deltagarna var dock noga informerade om 
att konfidentialitetskravet rådde, och att ingen information om vare sig dem eller 
butikerna skulle utlämnas i studien. 
 
Analys 
Efter det att materialet samlats in med hjälp utav ljudinspelning transkriberades allt 
material till text. Materialet bearbetades sedan genom en kombination av empiristyrd och 
teoristyrd tematisk analys. Med detta menas att materialet har analyserats både utifrån 
tidigare forskning kring begreppet känsloarbete, uttrycksregler (eng. display rules), stress 
och stöd (Grandey, 2000; Heuven et al. 2006; Hoschild, 1983; Hsieh, 2014; Zapf et al. 
2001), samt de beskrivningar som återfunnits i materialet. Inledningen var till viss del 
färdigställd innan arbetet med det insamlade materialet påbörjades, men färdigställandet 
av den slutgiltiga inledningen samt den teoretiska grund som återfinns i studien idag 
skedde parallellt med analysen av det insamlade materialet.  
 
Först lästes alla transkriberade intervjuer noga igenom för att hitta nyckelord framtagna 
dels utifrån tidigare forskning kring begreppet känsloarbete, betydelsen av uttrycksregler 
(eng. display rules), det sociala stödet och även känsloarbetets relation till stress, men 
främst utifrån de beskrivningar som frekvent framkom i deltagarnas svar. Analysarbetet 
började med att återkommande beskrivningar av liknande känslor märktes ut, ett exempel 
på detta var deltagarnas upplevelse av känsloarbetet. Dessa beskrivningar jämfördes 
sedan med varandra samt med tidigare forskning kring begreppet känsloarbete (Grandey, 
2000; Hoschild, 1983). Deltagarnas beskrivningar med stöd från teoretiska 
utgångspunkter bildade sedan nyckelordet ”känsloarbete”.  
 
Detta arbete fortsatte sedan och ytterligare nyckelord framtogs som baserades på bland 
annat deltagarnas upplevelse av stress och stöd samt vad tidigare forskning kring 
känsloarbete, stöd och stress visat (Grandey, 2000; Heuven et al. 2006; Zapf et al. 2001). 
I detta skede användes ytterligare teoretiska begrepp om det sociala stödet (Abraham, 
1998; Duke et al. 2009) som klassifikationsgrund, då många deltagares svar verkade tyda 
på att stöd hade en inverkan. Fler teoretiska koncept av dem som användes i den 
slutgiltiga inledningen tillämpades sedan växelvis beroende på hur materialet artade sig. 
Även nyckelorden ”ledning” och ”kunder” användes, vilket baserades på tidigare 
forskning kring uttrycksregler (Ashforth & Humphrey, 1993; Hsieh, 2014), dessa kom 
sedan att bilda det tema som rörde andras förväntningar.  
 
Slutligen fanns det nio framtagna kategorier vilka var: deltagarnas beskrivning av sin 
personlighet, känsloarbetet, bilden av service, prioriteringen av kunden, ledningens syn 
på service, kundernas syn på service, stöd från ledning, stöd från kollegor och upplevelsen 
av stress. Dessa kategorier bildades på samma sätt som beskrivs ovan, genom att 
beskrivningar och stycken märktes ut och sedan jämfördes med varandra. Jämförelser 
gjordes även med tidigare forskning om de olika begreppen som rör känsloarbete, 
uttrycksregler, stress och stöd, i ett försök att förhindra för långtgående tolkningar. Som 
nämnts lades även fler teoretiska begrepp till i efterhand beroende på vad det insamlade 
materialet visade. Textstycken och nyckelord sorterades och grupperades sedan, och 
bildade de fem teman som utkristalliserade sig i studien. De slutgiltiga temana som 
framkom var: ”Det upplevda känsloarbetet”, ”Kontakten med kunderna”, ”Förväntningar 
från omgivningen”, ”Upplevelsen av stress” och ”Möjlighet till stöd”. Några kategorier 
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slogs ihop, deltagarnas bild av service samt prioriteringen av kunden grupperades bland 
annat ihop med det tema som rör kontakten med kunderna. Även deltagarnas beskrivning 
av sin personlighet slogs ihop med det upplevda känsloarbetet.  
 
Nedan illustreras en figur (Figur 1) för att tydligare förklara hur analysarbetet gick till 
samt hur de olika temana utkristalliserade sig ur de olika kategorierna. Designen av 
illustrationen har inspirerats av Hiort, Lindau & Löfgren (2016). 
 

 
 
Figur 1. Utvecklingen av kategorier och teman stegvis. I det första steget utvecklades kategorier baserat på 
både material samt tidigare forskning kring de olika begreppen växelvis. I steg 2 grupperades dessa 
kategorier till de nio slutgiltiga kategorierna, och i steg 3 utkristalliserades de fem teman som användes i 
studien. 
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Resul ta t  
 
Det upplevda känsloarbetet 
Respondenterna beskriver överlag känsloarbetet olika påfrestande men det är ingen 
respondent som beskriver det som helt problemfritt. Även om det finns en variation i hur 
pass ansträngande känsloarbetet upplevs för de olika deltagarna så är det ingen som 
antyder att de inte upplever ett känsloarbete, utan känsloarbetet är något som beskrivs ske 
dagligen och i varje kundmöte. De deltagare som arbetar i en större eller en mellanstor 
butik beskriver dock känsloarbetet som något mer påfrestande än de som arbetar i en 
mindre butik. Några av de som arbetar i en mindre butik beskriver det snarare som mer 
roligt att kunderna kommer, om kunden är trevlig det vill säga. Det som är mest 
framträdande i alla beskrivningar är dock känslan av att ett känsloarbete är nödvändigt 
för att leverera en bra service. Att visa negativa känslor beskrivs som utanför ramen av 
ett godtagbart organisatoriskt beteende. Känsloarbetet beskrivs även som en självklar del 
av arbetet och att det egentligen inte är särskilt svårt att leva upp till bilden av en bra 
service eller att alltid vara glad och trevlig mot kunderna. Det är även viktigt att man visar 
att man är där för kunden och då kan man inte gå runt och vara en ”surputte”. Men även 
om det framställs som en självklarhet att vara glad och trevlig är det ingen som håller med 
om att man alltid måste le. Det handlar snarare om att ha en positiv attityd mot kunderna, 
och att en bra service inte handlar om att gå runt och le utan om att ge en ”personlig 
touch”. Med en personlig touch så menas det att man ska ge kunderna någonting som de 
inte förväntar sig och att det handlar om att ge en del av sig själv. 
 
Känsloarbetet skildras som svårast när deltagarna får hantera kunder som är arga eller 
missnöjda. Särskilt om det är en kund som kommer och är otrevlig från ingenstans. Det 
beskrivs som väldigt svårt att förstå vad man har gjort för fel när kunderna är otrevliga 
utan att man varit otrevlig tillbaka. Det beskrivs även som väldigt jobbigt att behöva 
behålla en positiv attityd i dessa lägen när kunden inte är trevlig. Det förklaras också att 
i de situationer där kunderna är otrevliga blir man ibland även så arg att man bara måste 
gå därifrån och andas. De deltagare som har anställning på golvet beskriver att de brukar 
gå bakom till lagret och skrika och svära när de måste hantera kunder som är riktigt 
otrevliga. Men sedan går de tillbaka ut igen och låtsas som ingenting, det är väldigt viktigt 
att inte visa för kunderna eller ute i butiken hur pass upprörd man blir.  
 
Att inte klara av att hålla uppe en god fasad gentemot kunden beskrivs som ett tjänstefel 
och att man inte borde jobba i butik om man inte klarar av det. Detta beskrivs främst av 
de deltagare som arbetar i en större respektive mellanstor butik, de som arbetar i en 
mindre butik beskriver inte samma behov av att gå undan från kunden även om de säger 
att det är jobbigt med arga kunder. En deltagare som arbetar i en mellanstor butik förklarar 
bland annat att det är otroligt viktigt att inte visa sina känslor för kunderna, att man hade 
gjort det i det privata men att det inte är acceptabelt ute i butiken. Ute i butiken beskrivs 
det som att man måste vara en ”ängel” och bara ta emot allt. Det redogörs i allmänhet för 
att det inte spelar någon roll hur upprörd man blir, man måste hålla det inom sig och ge 
ett bra servicebemötande i alla lägen. 
 
Tillbakahållningen av känslor och agerande skildras i de flesta lägen ändå som relativt 
enkel om kunderna nu inte är otrevliga. Det uppges dock att det kan vara svårt att hålla 
igen om en kund har uppenbart fel men tror att den har rätt, i dessa lägen måste man svälja 



11 
 

stoltheten även om man egentligen vill tillrättavisa kunden. Det framställs som att man 
får se det lite som ett skådespeleri och att det handlar om att ha ett ”teaterfejs”. Det är 
väldigt viktigt att få nöjda kunder så det är egentligen ingenting som upplevs som särskilt 
konstigt att man måste göra detta. Tillbakahållningen av känslor eller agerande beskrivs 
dock inte alls som lika påfrestande om kunderna är trevliga och glada själva. Det påpekas 
också att det inte är kundens fel att man är trött, och att man därför alltid måste se till att 
ge en bra service. De deltagare som arbetar i en större butik beskriver att det ibland kan 
vara väldigt mycket kunder och att man är jättetrött. Men då måste man försöka spela 
glad och bara jobba på. Kunden måste få en bra service, det spelar ingen roll hur trött man 
är. 
 
Känslorna som upplevs i kundmötet och hur deltagarna utför känsloarbetet är också 
väldigt olika. Känsloarbetet beskrivs av några som mest påfrestande när det handlar om 
att hålla tillbaka sin egen ilska, att man egentligen vill skrika tillbaka till kunden men inte 
får. Andra menar att det ibland kan vara svårt att inte skratta åt kunderna, att man sällan 
blir arg på kunden utan att kunderna snarare upplevs som otroligt knäppa. Därför måste 
man ibland hålla sig för skratt då situationen inte tillåter att man skrattar. Andra upplevda 
känslor är att man ibland känner sig ledsen om kunden är nedlåtande, men sådant beskrivs 
också som mindre godtagbart att visa ute i butiken. Det framställs också som att man 
ibland blir rädd och lite förvirrad, speciellt i situationer där man inte vet hur man ska 
agera för att göra kunden nöjd. En deltagare redogör också för att det är viktigt att ha en 
viss personlighetstyp i kundmötet och att man då måste vara väldigt mjuk och trevlig, hen 
menar att hen egentligen inte är sådan som person utan måste försöka framhäva dessa 
sidor och tona ner sina naturliga sidor. Vad som menas med detta är att deltagaren i 
vanliga fall beskriver sig själv som ”blå och röd”, vilket är en mer noggrann, hård och 
beslutsam personlighetstyp, men att kundmötet kräver mer ”gula och gröna” sidor vilket 
hen säger är mer åt det mjuka, empatiska och sociala hållet. 
 
Överlag framställs det som att deltagarna skulle uppleva sig dåliga och känna sig sämre 
om en bra kundservice inte gavs. Något som understryks i alla intervjuer är att de inte 
skulle ha något jobb och inte heller någon lön om butiken inte hade kunder, och detta är 
oberoende av butikens storlek. Därför är det också väldigt viktigt att man ger ett bra 
kundbemötande och sväljer sina känslor. En missnöjd kund genererar elva missnöjda 
kunder, en nöjd kund tar istället med sig en nöjd till, och sådant redogörs det för att man 
alltid måste tänka på i varje kundmöte. I de situationer som kunder beskrivs som oerhört 
otrevliga förklaras det att man måste försöka vara extra glad. Detta för att man egentligen 
inte tjänar på att visa sina riktiga känslor i det långa loppet och att det dessutom kommer 
bli sämre för en själv om man agerat på ett sätt som man inte kan stå för. Vissa kunder 
upplevs dock bli ännu argare om man är överdrivet glad när de är arga, men man får 
försöka göra sitt bästa i en sådan situation och det handlar om att vända kunden. En 
deltagare säger att det är viktigt att inte visa om man tycker något negativt om kunden för 
då skulle ju ingen vilja handla där tillslut. 
 
En bra service beskrivs väldigt likartat och det handlar om att göra det lilla extra för 
kunden. Det handlar också om att verkligen se och lyssna på kunden, uppmärksamhet är 
den bästa servicen. De flesta beskriver att de kan vara sig själva i mötet med kunden, men 
några tillägger i nästa sekund att man måste vara naturlig för annars är det ingen bra 
service. Det redogörs även för vikten av att vara sig själv och att vara naturligt trevlig är 
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en del av själva kundbemötandet. Ibland kan man dock inte vara sig själv i kundmötet 
utan måste låtsas vara mycket trevligare än vad man egentligen är. Det framställs också 
som att kunderna känner om man inte är naturlig och att det inte är så bra. En deltagare 
uppger att hen inte är ”hankypanky” i kundmötet, det vill säga överdrivet trevlig, utan att 
det snarare handlar om att förstå kunden och bemöta den med respekt. Överlag beskriver 
deltagarna att man helt enkelt måste le och vara trevlig, fastän man kanske inte är det. 
 
Kontakten med kunderna 
Kundkontakten upplevs väldigt varierande, vissa beskriver att de får energi av andra 
människor och att det egentligen bara är roligt att ha kontakt med människor. En deltagare 
berättar att innan hen började arbeta i butik så var hen väldigt rädd för tanken på att arbeta 
i ett yrke med mänskliga kontakter då hen tidigare aldrig gjort något sådant. Hen beskriver 
sedan att hen blev positivt överraskad och stortrivs med att arbeta med daglig kundkontakt 
så länge kunderna är trevliga. Andra deltagare beskriver istället kundkontakten som lite 
mer dränerande och efter en intensiv dag på jobbet med mycket kunder så kommer man 
hem och vill bara ligga på soffan. De deltagare som beskriver kundkontakten som lite 
mer ansträngande är några av de som arbetar i en större eller mellanstor butik. Efter en 
dag med mycket kunder så orkar man ibland inte ens svara i telefon eller på sms, och det 
beskrivs gå ut över det sociala livet då det inte finns ork till att träffa familj och vänner 
efter jobbet. Samtidigt beskriver andra deltagare att det inte finns någon skillnad alls i hur 
man känner sig efter jobbet även om det varit mycket kunder, trots att de arbetar i en 
större butik. Utan det handlar snarare om att det varit mycket varor att plocka och att det 
är det som gör en trött, inte kunderna. Ytterligare en aspekt av detta är att det inte är själva 
kundmötena som tar energi utan att det snarare är andra faktorer som till exempel när 
kollegorna inte hjälper till eller att de är för lite tid till att göra de ordinarie 
arbetsuppgifterna som gör en trött. Det skapas även frustration när saker inte görs på ett 
optimalt sätt vilket också beskrivs som uttröttande.  
 
Ingen beskriver kundkontakten som nära även om det finns vissa stamkunder som man 
kanske pratar lite extra med, men överlag upplevs kundkontakten som ytlig oavsett vilken 
butik man arbetar i. Även om vissa beskriver att kunder som är jobbiga och otrevliga tar 
energi är det inte många som uppger att arbetet tas med hem. Det förklaras att man ibland 
kan tänka på det en liten stund hemma men att man sedan släpper det. Att sätta sig i bilen 
och lyssna på bra musik efter ett arbetspass gör bland annat att det går över fortare. Det 
beskrivs också att det hjälper mycket att träna och utföra någon fysisk aktivitet efter 
arbetet för att lättare kunna koppla bort. Det beskrivs också som att det inte är någon idé 
att grubbla över saker som redan hänt. Perspektivet om att det är enkelt att släppa arbetet 
när man slutat delas dock inte av alla. De deltagare som arbetar i en större eller mellanstor 
butik redogör för att det ibland kan vara svårt att släppa extremfall med kunder som varit 
otrevliga. En deltagare uppger att hen ibland tänker på kundmöten som gått fel resten utav 
dagen hemma även om hen vet att det inte var hens eget fel.  
 
En gemensam aspekt är dock att det är vanligt att man rannsakar sig själv om ett kundmöte 
har gått fel. Det uppges bland annat att man brukar fråga antingen kollegor eller ledning 
om ett kundmöte har känts jobbigt efteråt för att få feedback i hur liknande situationer bör 
hanteras. Det finns en upplevelse av ett slags rädsla i att inte ge ett bra kundbemötande. 
Ingen deltagare vill förknippas med att ge en dålig service och efter att ha beskrivit en 
situation där kundbemötande gått fel tillägger några till och med att de i allmänhet ger bra 
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service. Det beskrivs också som att det egentligen är lätt att ge en bra service och att alla 
borde kunna detta. Det är dessutom vanligt att man reflekterar över sig själv om ett 
kundmöte gått fel. 
 
Prioriteringen av kunden beskrivs som ett måste. Överlag framställs det som att så fort en 
kund ber om hjälp så släpps den uppgift man gör för att hjälpa kunden. Det spelar ingen 
någon roll vad man gör, kunden är alltid viktigast. Det är dock delade meningar i hur 
själva kundprioriteringen upplevs. Några av de deltagare som arbetar i en lite större eller 
mellanstor butik beskriver det som att kundprioriteringen tar tid och att om det är mycket 
med ordinarie arbetsuppgifter känns det jobbigt att behöva följa med kunden. Det kan 
vara särskilt jobbigt att följa med kunden och visa en vara om varan ligger på andra sidan 
butiken och man vet att det kommer ta tid och att man måste gå långt. Det uppges också 
vara jobbigt om man är extra trött den dagen eller inte har en så bra dag. En deltagare som 
arbetar i delikatessen beskriver att hen ibland bara vill säga åt kunden att gå och att det 
finns skinka där ute: 
 

”Men det får man ju inte säga.. man får inte säga det, man får inte tycka det och man 
får absolut inte visa det.. men såklart.. jag vill ju inte att kundjäveln ska komma jag 
vill ju bara bli klar. Men såklart det säger man ju aldrig.. eller visar, utan man är ju 
glad och trevlig ändå.” 

 
Andra menar dock att det egentligen inte tar så lång tid att hjälpa en kund och att de därför 
inte ser kunderna som tidstjuvar utan att det är andra saker som tar tid. En gemensam 
synpunkt är dock att man följer med kunden om den ber om det, men det uppges också 
att vissa kunder kan vara förstående och att det ibland räcker med att peka. De deltagare 
som arbetar bakom disk uppger även de att de måste följa med kunden ut i butiken om en 
kund frågar efter hjälp. Om det inte finns möjlighet att lämna delikatessdisken måste de 
se till att en kollega följer med kunden. Det uppges att man ibland blir kluven av att 
behöva hjälpa kunden och samtidigt fullfölja den uppgift man håller på med. Några 
deltagare som arbetar i mindre butiker säger dock att kundprioriteringen inte är så jobbig 
och att det snarare upplevs kul, en deltagare menar att hen blir glad om kunden väljer att 
fråga just hen och ingen annan av kollegorna.  
 
En tydlig aspekt är att det upplevs som jobbigast att följa med kunden om det uppstår 
kniviga situationer där det är svårt att lämna en arbetsuppgift man håller på med. Det 
understryks dock att det är väldigt viktigt att inte visa för kunden att man upplever att 
kunden tar tid, återigen beskrivs det att man trots allt är där för kunden. Det framställs 
som väldigt konstigt om man inte skulle prioritera kunden och det tilläggs också att en 
del av arbetsuppgifterna är att alltid följa med kunden. Det skulle även vara konstigt om 
kunden uppfattade personalen som halvirriterad. Ett resultat av detta är att det snarare går 
ut över kollegorna om det är mycket att göra. Det beskrivs som att kollegorna förväntas 
att hjälpa till om det kommer kunder men att det inte alltid händer. Då uppstår irritation 
och en deltagare beskriver att hen blir upprörd på sina kollegor men skulle aldrig vara det 
mot en kund. Återigen skildras synpunkten att det aldrig är kundens fel att det är mycket 
att göra. Det tilläggs också att kunderna bara är där för att handla. Ett annat perspektiv 
det redogörs för är att det är viktigt att aldrig släppa en kund helt, om det skulle vara så 
att man har en arbetsuppgift som inte går att lämna ser man till att en kollega hjälper 
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kunden. Service anses som något som borde komma automatiskt om man valt att arbeta i 
en butik. Kunderna är butikens mål och därför måste man se till att ge en bra service. 
 
Förväntningar från omgivningen 
Det finns en stor variation i deltagarnas svar när det kommer till andras förväntningar. 
Några upplever sig ha en större press utifrån kunderna på att leverera en bra service, och 
att pressen från ledningen inte upplevs lika tydlig. Det är givetvis en del av arbetet att ge 
en bra service enligt butikens ledning, men ledningen uppges ändå inte ha ”så stor koll”. 
Det beskrivs istället som att kunderna förväntar sig väldigt mycket och att man inte alltid 
kan leva upp till det, att ingen i butiken faktiskt kan det. Ytterligare en aspekt är kunderna 
förväntar sig i princip att man ska kunna allting. Det uppges att det känns som att de 
förväntar sig för mycket och att de ibland ifrågasätter varför man arbetar i butik om man 
inte har svar på en fråga. En annan infallsvinkel framstår som raka motsatsen, att 
kunderna egentligen inte förväntar sig någonting mer än att få hjälp med det den behöver, 
men att ledningen i sin tur förväntar sig mycket bra service. Några uppger till och med att 
det finns en rädsla över att inte få behålla jobbet om man inte ger en bra service. En annan 
synpunkt är att ledningen har en bild av service som egentligen inte är genomförbar, att 
de spenderar alldeles för lite tid ute på golvet själva och inte förstår hur verkligheten ser 
ut. Det beskrivs även att ledningen är dålig på att utbilda personal i service och att de inte 
förstår själva vad en bra service är. 
 
Det framställs också av några deltagare att de tror att kunderna har väldigt låga 
förväntningar på service i en matbutik och att det nog finns högre kundförväntningar på 
service i andra yrken. Detta gör det egentligen väldigt lätt för anställda i matbutik att ge 
en bra service eftersom det då inte behövs så mycket för att göra kunden chockad över ett 
riktigt bra servicebemötande. Det uppges också att det ibland känns som att kunderna 
förstår att jobbet är stressigt och att vissa kunder beter sig som att de inte riktigt vill störa 
personalen under arbetet när de frågar efter hjälp. Ytterligare en synvinkel är att kunderna 
enbart förväntar sig att få svar på det de frågar efter men inte så mycket mer. 
 
Det framställs också som att det egentligen inte finns något i arbetsbeskrivningen som 
säger att man måste ge en bra service genom att vara glad och trevlig utan att det snarare 
är vett och etikett att man är artig. Däremot uppges det att det står klart och tydligt i 
arbetsbeskrivningen att kundfokus är en prioritering och att det är väldigt viktigt. En 
deltagare beskriver bland annat att det bara handlar om kundfokus på ”det företaget” och 
att det är väldigt mycket ”kund, kund, kund”. Ytterligare en synpunkt är att ledningen är 
stenhård när det kommer till service men att det samtidigt är bra för det är också det som 
krävs i en butik.  
 
Även om vissa uppger sig känna en press från ledningen att leverera en bra service är det 
inte alls som delar detta perspektiv. Några beskriver även att de inte tycker att detta är 
pressande utan att det snarare är en självklarhet och något man visste om redan när man 
sökte jobbet. Passar det inte så kan man söka ett annat jobb. Ytterligare en aspekt är att 
man inte känner någon press från ledningen eftersom det på något sätt är en del av 
arbetsklimatet att ge en bra service. Det ses mer som en självklarhet än en press, och att 
alla vet om att de är där för kunden och inte tvärtom. Det framställs även av en deltagare 
som att det blir lite av en press genom att kollegorna ofta tittar på varandra: 
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”Alltså alla kollar ju hur andra jobbar, och det gäller liksom att ge en bra service sån 
en viss press kan man ju känna.. men jag känner liksom inte att det är en jobbig 
press.. utan jag känner bara att det är en press som nästan ingår i att jobba inom en 
butiksbransch.” 

 
En gemensam aspekt är att ingen tror att ledningen skulle godta att man inte gav en bra 
service. Några beskriver dock att de tror att ledningen skulle godta att man sa ifrån och 
inte gav en bra service om kunden var hotfull, våldsam eller gick på personangrepp. Men 
några uppger att de tror att det inte ens skulle vara acceptabelt att bita ifrån i ett sådant 
läge. Det spelar inte någon roll hur kunden beter sig utan att man måste vara professionell 
själv. Några beskriver dock att det är godtagbart att hämta hjälp från ledningen eller en 
kollega om en kund skulle bete sig väldigt illa, man är aldrig ensam och man måste 
absolut inte klara av en sådan situation själv. En annan synpunkt av deltagare är att hen 
inte vågar bita ifrån längre för att hen tidigare ”fått skit” från ledningen i sådana 
situationer, men att hen egentligen inte tycker att man ska behöva ta emot vissa ”extrema 
saker”. 
 
Upplevelsen av stress 
Stress upplevs överlag vara något som existerar på arbetsplatserna. De element som finns 
med i en situation som upplevs vara stressande beskrivs som kollegor som inte gör det de 
ska, underbemanning, leveranser som är sena, leveranser som är stora, när man ligger 
efter i arbetet, mycket kunder och upplevelsen av tidsbrist. Det är dock ingen av 
deltagarna som beskriver sina arbetsuppgifter som direkt många. Några uppger att de 
egentligen hade föredragit att ha fler arbetsuppgifter och en tillägger till och med att hen 
känner sig understimulerad i arbetet. En gemensam synvinkel är att man hinner slutföra 
sina arbetsuppgifter under ett arbetspass. Det beskrivs dock som att man aldrig kan bli 
klar med arbetsuppgifter som rör butiksarbete, det är som ett ”ekorrhjul” och det kommer 
alltid nya kunder och nya leveranser. I det perspektivet går det inte att avsluta sina 
arbetsuppgifter utan det är en kollega som tar över när man avslutar passet. Detta 
perspektiv delas dock inte av de deltagare som har ett större ansvar. De upplever istället 
att de inte hinner klart med sina arbetsuppgifter under en dag och att det ibland är svårt 
att hinna klart. Även de som arbetar i en lite större butik beskriver stressen som något 
som i högre grad är påfrestande och att det ibland känns som att det är alldeles för lite tid. 
Vissa dagar känns som att det är oerhört mycket saker att göra och att det blir lite för 
många bollar i luften, att det känns som att man måste vara på alla ställen överallt. 
 
Överlag framställs den upplevda stressen som negativ, men det beskrivs ändå generellt 
som att stressen är hanterbar. En synpunkt är att det inte ens finns någon positiv stress 
alls medan ett annat perspektiv är att man måste ha lite stress, det tilläggs till och med att 
”no pressure no diamond”. Några som arbetar i en större butik beskriver dock att de 
känner att de inte kan hantera sin stress, och en deltagare uppger att hen varit på väg att 
bli utbränd. Det beskrivs som väldigt jobbigt på arbetet ibland och att hanterandet av den 
negativa stressen blivit mycket sämre i dagsläget. En deltagare berättar till och med att 
hen upplever fysiska besvär när hen kommer hem från jobbet: 
 

”Man blir så jävla trött på det där.. ont i huvudet konstant.. inte speciellt 
hungrig.. man känner sig ofräsch i sig själv.. man känner inte att man är klar i 
huvudet.. nej jag vet inte.. det händer ofta.. det är fett segt.” 
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Även om stressen inte upplevs lika extrem för alla är det tydligt att någon form av stress 
ändå upplevs. Det är dock bara några deltagare som beskriver att stress uppstår på grund 
av kundkontakt, dessa deltagare arbetar i en lite större eller mellanstor butik. En synvinkel 
är att det kan bli stressigt om det är mycket kunder i butiken och att man ibland kan få 
fyra kunder på sig samtidigt som frågar saker och drar i en. Det tilläggs dock att det 
samtidigt inte är just det som upplevs skapa en negativ stress utan att det snarare handlar 
om att butiken är underbemannad. Några beskriver sig även vara väldigt stresståliga, en 
deltagare redogör för att hen egentligen tror att det är jobbigare för kollegorna än för hen 
själv. Det beskrivs också att företaget prioriterar fel saker och att det egentligen borde 
läggas större vikt vid stresshantering. En deltagare som arbetar i kassan berättar att det 
kan bli stressigt om det är mycket kunder och man ser att det bildas en lång kö. Hen säger 
också att hen inte är en van kassaarbetare och därför så känns det extra jobbigt när det 
blir en lång kö eftersom hen inte känner sig ”helt hundra” i arbetet och därför blir nervös. 
En annan deltagare som arbetar på delikatessavdelningen beskriver en liknande situation, 
att det kan bli väldigt jobbigt när man ser att det bildas en lång kö. Men hen menar att det 
är viktigt att man ändå prioriterar varje kund trots att det är stressigt. Överlag så är det 
ingen som beskriver att negativ stress uppstår enbart på grund av mycket kundkontakt, de 
flesta menar återigen att kunden är viktigaste delen av arbetet. Det förklaras att kunden är 
av högsta fokus och att det är kunden man jobbar för, det spelar inte någon roll om det är 
en stressig dag. 
 
Ytterligare en aspekt är att man kan uppleva stress om det kommer kunder och frågar om 
hjälp när man håller på med något som är svårt att avsluta. Men det tilläggs att det då inte 
handlar om negativ stress utan snarare om att man får lite press på sig att hinna klart fort 
så att man kan hjälpa kunden. Det beskrivs även som att det är jobbigt att be kunden att 
vänta och att det inte är bra service. Men ibland kan det vara svårt att släppa något direkt, 
till exempel om man plockar upp en vara i glasförpackning och riskerar att tappa den.  
 
Möjlighet till stöd 
Var deltagarna känner att de kan söka stöd på arbetsplatsen varierar men de flesta uppger 
att de kan söka stöd hos någon. Några beskriver att de har en bra relation med ledningen 
och därför ofta söker stöd hos ledningen om något känns jobbigt. Andra menar att de inte 
har något förtroende för ledningen överhuvudtaget i deras butik och inte ens skulle våga 
söka stöd hos ledningen om ett kundmöte gick fel, ännu mindre om något som rörde det 
privata. Några av de deltagare som uppger att de har brist på förtroende för ledningen 
berättar att de istället kan söka stöd hos kollegorna. Det framställs som att det alltid finns 
något typ av stöd att söka, även om det inte kommer direkt från ledningen. 
 
En deltagare berättar dock att hen inte kan söka stöd hos den personen som är tänkt 
ansvara för personalen, utan att hen istället söker sig till butikschefen då hen upplever att 
personalansvarig känns falsk. Det beskrivs som jobbigt att inte kunna gå till den tänkta 
personen med sådana problem och att det ibland känns som att hen tar tid från andra 
chefer som egentligen inte ska behöva ha hand om sådana ärenden. Ytterligare en 
synvinkel som beskrivs av deltagare som är relativt nyanställda är att man känner att man 
inte kan söka stöd av någon riktigt eftersom man inte lärt känna så många ännu. Det 
beskrivs också att man är rädd för att söka stöd hos ledningen när man är så pass ny för 
att man är rädd att hamna i en jobbig situation där man ”får skit” för något. Ledningen 
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har ju inte hunnit se så mycket av deltagarens prestationer då, och det finns en rädsla för 
att ställa sig själv i dåligt ljus. Ytterligare en aspekt som beskrivs är att man kan hantera 
sig själv och inte behöver söka särskilt mycket stöd, men om det skulle behövas så skulle 
det inte vara några problem att söka det stödet. 
 
Överlag uppges det att den faktor som främst får deltagarna att trivas på arbetet är 
kollegorna. Kollegorna beskrivs som det största stödet och även det som gör jobbet roligt. 
I några intervjuer framkommer det att några anser att deras arbetsuppgifter egentligen inte 
är roliga överhuvudtaget, och att det enbart är kollegorna som skapar arbetstrivsel. 
Ytterligare en synpunkt är att det är kollegorna och ”pengardrivet” som får en att stanna 
på arbetsplatsen och inte vilja släppa taget.  En annan generell synpunkt som skildras är 
att i princip ingen av deltagarna ser sig arbeta på samma ställe om fem år.  
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka anställda inom livsmedelsbutik och hur de upplever 
det känsloarbete som krävs i mötet med kunderna, samt om kundsituationen betraktas 
som stressande av dem. Utöver detta undersöktes även de anställdas erfarenheter av 
ledningens och kundernas förväntningar på servicebemötandet. Slutligen studerades även 
de anställdas möjlighet till stöd, och huruvida det anses ha inverkan på det upplevda 
känsloarbetet. Det upplevda känsloarbetet varierade en hel del mellan deltagarna, men 
det framkom tydligt att en känsloreglering sker dagligen, även om det tedde sig olika 
påfrestande för olika individer. Det framkom även att de flesta upplevde stress på 
arbetsplatsen, men det var ingen deltagare som uppgav själva kundsituationen som direkt 
stressande utan andra faktorer ansågs ha en större betydelse. 
 
Det upplevda känsloarbetet 
Det märktes till viss del en skillnad i hur den anställda upplevde känsloarbetet beroende 
på vilken butik deltagaren arbetade på och om den var klassad som en större eller mindre 
butik. De deltagare som beskrev känsloarbetet som i högre grad påfrestande var också de 
som var anställda i en större eller en mellanstor butik, och hade fler kundinteraktioner 
dagligen. De deltagare som arbetade i en mindre butik beskrev det istället mer som att det 
var roligt när kunderna kom om det nu inte var en kund som var arg. Eftersom mängden 
kundinteraktioner kan skilja sig åt väldigt mycket beroende på om det är en större eller 
mindre butik vore det inte särskilt konstigt om anställda i större butiker känner av 
känsloarbetet mer, detta för att de förmodligen också måste utöva känsloarbete oftare och 
i fler kundmöten. 
 
Utförandet av ett känsloarbete ansågs generellt vara en del av ett servicearbete oberoende 
butikens storlek. Att hålla undan känslor och agerande beskrivs som en självklarhet och 
något som ingår i ett serviceyrke. Det beskrevs som extrasvårt att hantera sina känslor i 
mötet med kunder som var arga och otrevliga, och att det var dessa möten som också 
hängde kvar efteråt och tog energi. Detta skulle kunna kopplas samman med tidigare 
forskning som visat att ju högre ansträngning en individ gör för att reglera sina känslor, 
desto lägre upplevs också välbefinnandet vara efter interaktionen (Wong et al. 2016). Om 
en kund upplevs vara väldigt arg och föder starka känslor hos den anställda av antingen 
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ilska eller rädsla måste den anställda göra en kraftigare känsloreglering än vanligt, och 
kommer därmed uppleva att det tar mer energi än andra kundmöten. 
 
Hanterandet av arga och missnöjda kunder beskrevs överlag som en väldigt påfrestande 
faktor i arbetet. Det som var mest ansträngande var att förbli glad och trevlig när man 
upplevde att man själv inte gjort något fel och kunden ändå var missnöjd. En viktig aspekt 
som beskrevs var att vända en missnöjd kund till en nöjd kund och att vara extra glad mot 
kunden. För att knyta an till ytterligare en studie inom detta område har det visat sig att 
just verbalt aggressiva kunder också kan öka upplevelsen av stress hos den anställda. 
Detta för att upplevelsen av att vara en måltavla för någons ilska i kombination med att 
inte kunna tillfredsställa en missnöjd kund är ansträngande (Grandey et al. 2004). Det är 
tydligt att ingen deltagare vill misslyckas med att tillfredsställa en missnöjd kund och det 
understryks hela tiden vikten av att försöka göra kunden glad igen, även om de anställda 
vet om att de egentligen inte gjort något fel.  
 
Det fanns också en skillnad i huruvida känsloregleringen upplevdes påfrestande gällande 
andra aspekter. Bland annat framställdes det överlag som att det faktiskt var mödosamt 
att behöva vara glad och trevlig när man egentligen inte var det. Det var dock ingen 
deltagare som höll med om att detta innefattade att man alltid behövde gå runt och le, 
men det beskrevs som ansträngande att ha en positiv attityd om man egentligen var trött 
eller inte hade en så bra dag. Alla delade dock inte denna uppfattning utan några deltagare 
tyckte istället att det var relativt lätt, återigen, om kunden inte var arg. Den här skillnaden 
skulle möjligtvis kunna bottna i den anställdas personlighet. En tidigare studie har visat 
att extroverta individer i allmänhet har mindre problem att visa känslor och därför 
upplever mindre problem i mötet med kunden då känslor blir mer naturliga. Introverta 
individer måste i sin tur spela mer eftersom att uppvisandet av känslor inte blir lika 
naturligt i kundmötet (Diefendorff et al. 2005). De kan kanske vara så att de individer 
som upplevde en påfrestning av att vara glad och trevlig hade mer introverta drag än de 
deltagare som snarare beskrev att det bara var roligt med kunder som var glada. Ett 
exempel där uppspelandet av känslor blev extra tydligt är när en av deltagarna uppgav att 
hen måste framhäva vissa personlighets drag som är mer sociala och mjuka, och därmed 
tona ner sina egentliga personlighets drag. 
 
Kontakten med kunderna 
Det fanns en variation i hur deltagarna beskrev kundkontakten. Överlag uppgav de 
deltagare som arbetade i större eller mellanstor butik att prioriteringen av kunden ibland 
skapade en känsla av att kunden tog tid. Detta beskrevs i vissa fall till och med som något 
som var oerhört dränerande och att det gick ut över det sociala livet. De deltagare som 
arbetade i en mindre butik beskrev raka motsatsen, att det ibland till och med upplevdes 
roligt att hjälpa kunderna. I en större butik där det är en mer jämn ström av kunder under 
dagen är det kanske inte så konstigt att kunden ibland upplevs avbryta arbetet. I en mindre 
butik där det bara kommer mycket kunder under rusningstider så hinner kanske den 
anställda färdigställa de flesta ordinarie arbetsuppgifter under de tillfällen där de är 
mindre kunder. Det blir svårare för de som är anställda i en större eller en mellanstor butik 
att avsätta tid för ordinarie arbetsuppgifter om det är mycket kunder jämt, och det kan 
därmed även vara förklaringen till att dessa deltagare upplever en större tidsbrist och att 
kunden ibland tar tid.  
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Något som dock framträdde i alla deltagarnas intervjuer oberoende storlek på butiken var 
att det fanns ett slags rädsla över att inte ge en bra kundservice. En tydlig aspekt var att 
de skulle känna sig dåliga om en bra service inte gavs. Med tanke på att kundservice 
beskrivs som en arbetsuppgift blir det såklart viktigt för deltagarna att prestera ur det 
perspektivet. Enligt Grandey (2000) är det i de flesta fall ett väldigt tydligt mål för 
organisationer att få återkommande och lojala kunder, därför är det väldigt viktigt för 
organisationen att de anställda levererar ett bra servicebemötande. Eftersom deltagarna är 
väl medvetna om detta blir det kanske inte särskilt konstigt om deltagarna upplever sig 
vara dåliga om de skulle misslyckas med ett servicebemötande, eftersom det egentligen 
kan ses som att misslyckas med ett utav organisationen viktigaste mål. 
 
Förväntningar från omgivningen 
Det fanns en variation i deltagarnas erfarenheter och synsätt på omgivningens 
förväntningar. Kunderna ansågs ha väldigt höga förväntningar enligt vissa deltagare och 
väldigt låga förväntningar enligt andra. Vad skillnaden egentligen skulle kunna bero på 
är att kunder faktiskt kan har högre förväntningar på vissa butikskedjor än andra. Tidigare 
forskning visar att kunder överlag kan ha högre förväntningar på service hos 
organisationer med högre status (Ashforth & Humphrey, 1993). Det finns en möjlighet 
att kunderna upplever att vissa butikskedjor har en högre status och där med förväntar sig 
mer utav den anställda. Enligt några deltagare ansågs kunderna dock i allmänhet ha lägre 
förväntningar på butiksarbete än på andra serviceyrken, vilket också skulle kunna kopplas 
samman med Zerbe och Falkenbergs (1989) studie, d.v.s. att kunder faktiskt inte förväntar 
sig en så bra service i en matbutik som på t.ex. en restaurang. Det är även av vikt att 
kundernas förväntningar på servicemötet kan vara väldigt individuella och normstyrda. 
Det är fullt möjligt att varje kund har en egen bild och en egen förväntan på servicemötet 
(Ekman & Friesen, 1969). 
 
Förväntningarna från ledningen beskrevs inte heller likartat mellan deltagarna, vilket inte 
är särskilt förvånande med tanke på att olika butikskedjor har olika mål och olika 
riktlinjer. En aspekt var att ledningens bild av service ansågs vara stenhård och det 
uppgavs också att en press upplevdes på att prestera i servicemötet. En annan infallsvinkel 
var att ledningen inte alls hade en så bra ”koll” och därför upplevdes det inte heller en 
särskilt stor press utifrån ledningens håll. Deltagarna uppgav dock att det klart och tydligt 
står i arbetsbeskrivningen att service är en del av arbetet. Enligt en studie av Grandey 
(2003) kan känsloarbetet öka om en medvetenhet kring display rules finns, d.v.s. en 
medvetenhet om andras förväntningar på servicemötet, därför att det gör att individen 
lever sig in ytterligare i en arbetsroll. De deltagare som uppgav att de kände en press i 
servicemötet, från antingen kunderna eller ledningen, beskrev också känsloarbetet som 
påfrestande i högre grad. De beskrev även känsloarbetet och vikten av ett bra 
kundbemötande som ett större måste. Det finns en möjlighet att omgivningens 
förväntningar kan vara en bidragande faktor till dessa individers upplevelse, och att de 
butiker dessa individer arbetar i är tydligare med att markera betydelsen av en bra service 
för de anställda. 
 
Det finns som sagt en variation i hur den anställda beskriver upplevelsen av press 
ovanifrån, och det blir därmed tydligt att olika organisationer är olika hårda på bilden av 
servicemötet. Hsieh (2004) menar att just display rules, eller så kallade uttrycksregler, 
kan delas upp i antingen positiva eller negativa. Några av de deltagare som beskrev en 
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större press utifrån ledningen är också de som uppgav att de kände att det inte var 
godtagbart att visa negativa känslor ens om kunden var riktigt otrevlig. Enligt studien av 
Hsieh (2004) kan anställda som upplever negativa uttrycksregler, d.v.s. att negativa 
känslor bör döljas, löpa en större risk för emotionell utmattning. Några av dessa deltagare 
beskrev även kundkontakten i större omfattning ansträngande vilket inte heller är särskilt 
konstigt om den anställda upplever en större press utifrån ledningen. I studien av Hsieh 
(2004) framgick även att risken för emotionell utmattning minskade om den anställda 
upplever stöd från ledningens håll, vilket också skulle kunna gå att knyta an till 
deltagarnas svar. De deltagare som beskrev sig ha stöd från ledningen beskrev inte 
känsloarbetet som lika problematiskt.  
 
Upplevelsen av stress 
Gällande upplevelsen av stress på arbetsplatsen uppgav överlag alla deltagare att de ofta 
kände en stress arbetet. Det var dock väldigt olika element som fanns med i en sådan 
situation där den anställda upplevde stress. Det handlade bland annat om kollegor som 
inte gjorde det de skulle, underbemanning, leveranser som var sena eller ovanligt stora, 
när man låg efter i arbetet, mycket kunder och upplevelsen av tidsbrist. Enligt en studie 
av Zapf et al. (2001) framkom det att känsloarbete var prediktivt för alla 
utbrändhetsvariabler. Men även att just tidspress och koncentrationsbehov visade den 
största negativa korrelationen med känslovariablerna (Zapf et al. 2001). Precis som några 
deltagare uppgav så var underbemanning och tidspress två faktorer som gjorde det extra 
svårt att hjälpa kunder, och det beskrevs också vara orsaken till känslan av att kunden tog 
tid. Även om det överlag underströks att det var av vikt att inte visa för kunden att den 
ansågs ta tid uppgavs det ändå att sådana känslor uppstod i kundmötet. Eftersom det krävs 
både koncentration och att den anställda avsätter tid för en kund för att kunna leverera en 
bra service vore det inte konstigt om bristen på dessa faktorer upplevdes stressande för 
de anställda. Återigen kan detta knytas an till butikernas storlek och mängden kunder. De 
anställda som arbetade i en större butik och hade fler kundinteraktioner var också de som 
beskrev faktorer som tidsbrist och underbemanning som mest stressande. De deltagare 
som hade ett större ansvar inom organisationen beskrev även de tidsbristen som större. 
Det finns därmed även en möjlighet att ett ökat ansvar bidrar till ett ännu större 
koncentrationsbehov och skapar stress om det upplevs vara mycket kunder och för lite tid 
till ordinarie arbetsuppgifter. 
 
Stress i sig är väldigt individuellt, och precis som en aspekt visade kan vissa individer 
vara mer stresståliga än andra. Enligt Tudu och Pathak (2013) handlar det om hur en 
individ kognitivt uppfattar och hanterar en situation och att det sedan resulterar i antingen 
en positiv eller negativ konsekvens av stressen (Tudu & Pathak, 2013). Därmed måste 
individen själv bedöma en situation som hotfull och pressande för att en negativ stress 
ska uppstå (Tudu & Pathak, 2013). De deltagare som beskrev en stor negativ stress 
beskrev även att de inte var så bra på att hantera stress i dagsläget. Det finns en möjlighet 
att dessa individer också upplever en större påfrestning av känsloarbetet, detta för att en 
sämre stresshantering kan leda till att situationer allt oftare bedöms som hotfulla för 
individen. I en annan studie har det bland annat visat sig att ju mer stress en deltagare 
rapporterade, desto mer upplevt känsloarbete rapporterades också (Sandi Mann, 1999). 
Det skulle alltså kunna vara så att individer som är mer stresskänsliga även lättare känner 
en större negativ påfrestning av känsloarbetet, och att detta också kan vara en anledning 
till variationen i deltagarnas beskrivning av det upplevda känsloarbetet. 
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Möjlighet till stöd 
För att återgå till stöd kan känsloarbetet som nämnts minska om den anställda upplever 
sig kunna söka stöd på arbetsplatsen (Grandey, 2000). Stödet i sig kan komma från både 
chefer eller kollegor, och i vissa fall kan även ett positivt arbetsklimat agera stöd (Duke 
et al. 2009). Av deltagarnas svar kan man tyda en stor variation i både behovet av stöd 
och känslan av att kunna söka stöd. Därmed finns det även en möjlighet att de individer 
som upplever något av detta, d.v.s. antingen ett positivt arbetsklimat eller stöd från 
ledning eller kollegor, blir bättre på att hantera både stress och känsloarbete på 
arbetsplatsen. Det mest iögonfallande med detta var en aspekt där det beskrevs att arbetet 
ibland tas med hem och att det var svårt att släppa vissa kundmöten. Det uppgavs sedan 
även att det fanns en känsla av att inte kunna eller våga söka stöd. Detta skulle kunna 
sammankopplas med en studie av Abraham (1998) där det påvisats att ett lågt socialt stöd 
kan öka effekterna av en negativ emotionell dissonans. De deltagare som beskrev att 
arbetet släpptes väldigt fort efter arbetstid beskrev också att de hade stort stöd hos 
antingen ledning eller kollegor. Det skulle även kunna vara så att ett positivs arbetsklimat 
minskar behovet av att söka stöd.  
 
Överlag uppgav deltagarna att den främsta faktorn till arbetstrivsel var kollegorna. Enligt 
en studie av Duke et al. (2009) kan ett större organisatoriskt stöd leda till en ökad 
jobbtillfredsställelse. Även om arbetsuppgifterna i vissa fall beskrevs som tråkiga, att det 
fanns en upplevelse av stress och att det fanns problem i organisationen beskrevs det ändå 
som att kollegorna vägde upp detta. Det kan vara så att ett stort stöd kollegor emellan gör 
att arbetstrivseln ökar, och att detta faktiskt kan väga tyngre än de negativa faktorerna 
som ett påfrestande känsloarbete eller en negativ stress hos den anställda. 
 
Metoddiskussion 
En begränsning i studien är att en kombination av en deduktiv och induktiv metod använts 
vilket som tidigare nämnts innebär att materialet analyserats både utifrån teori samt data. 
För att behålla en större öppenhet och objektivitet i analysen och minska risken för 
snävhet och en allt för stor förförståelse, hade det eventuellt varit bättre att enbart använda 
sig av en induktiv metod, där färdigställandet av teorin skulle ha skett efter 
datainsamlingen. I ett försök att stärka validiteten i denna studie så var ambitionen att 
redovisa forskningsprocessen så öppet som möjligt gällande de olika delarna av urval, 
datainsamling och analys. Detta för att minska risken för oklarheter och för att en så god 
genomskinlighet som möjligt ska bibehållas. I ett försök att minska risken för 
övertolkningar har en typ av bedömartriangulering använts då tre av deltagarna, som 
själva uttryckte nyfikenhet, har fått läsa igenom resultatet och påpeka om något kändes 
felaktigt eller överdrivet beskrivet utifrån deras perspektiv. För att öka tillförlitligheten i 
studien ytterligare hade det varit bra om ännu en typ av bedömartriangulering använts, 
det vill säga att en oberoende person hade fått gå igenom det insamlade materialet och 
gjort en egen analys. Ännu en begränsning i denna studie var att författaren var en relativt 
ovan intervjuare, vilket kan ha påverkat kvalitén i de genomförda intervjuerna. 
Författaren själv har även tidigare arbetat inom butiksarbete vilket även det kan påverka 
förförståelsen. Detta behöver dock inte enbart vara en nackdel utan kan även vara en 
styrka då det bidrar till en ökad inlevelseförmåga. 
 
Denna studie innehar även några begränsningar i fråga om urvalet. Två av deltagarna var 
rekryterade ur eget nätverk, samt ytterligare tre deltagare rekryterades med hjälp av ett 
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snöbollsurval. Båda dessa rekryteringsprocesser kan öka risken med ett allt för homogent 
urval (Langemar, 2008). Fördelen med dessa urval är dock att förtroendet kan öka något 
och deltagaren kan känna sig lite mer bekväm under intervjun. Ett annat problem med 
urvalet är att det har en snävhet kring fördelningen av ålder, alla deltagarna var i åldern 
20–27 år. Det hade varit en fördel att ha en större variation i deltagarnas ålder, men just 
livsmedelsbutik är i allmänhet ett yrke med många unga anställda. Det var svårt att 
rekrytera äldre personer och de personer som fanns tackade antingen nej eller 
återkopplade aldrig med svar till att medverka i studien. Andra aspekter som till exempel 
variationen i anställning, att några deltagare till exempel inte hade en heltidstjänst, kan 
också haft en inverkan på bland annat upplevelsen av känsloarbetet. De deltagare som 
inte hade en heltidstjänst tog dock extratimmar och uppgav att de i slutet av månaden 
brukade komma upp i heltid ändå. Det behöver inte heller betyda att man skulle uppleva 
känsloarbetet olika beroende på tjänstens omfattning, men det hade varit bättre att enbart 
få med deltagare som arbetade heltid inom butik. Dessvärre är det många arbetsgivare 
inom butiksarbete som enbart anställer personal på deltid och visstidskontrakt, detta på 
grund av variation i säsong och under dagen (Handelsanställdas förbund, 2016). Därmed 
är det många anställda som inte innehar en heltidstjänst inom butiksbranschen. De styrkor 
som finns i urvalet är dock den bredd som finns gällande de anställdas positioner och 
tjänster, samt att de arbetade inom olika butiker med olika storlekar och inom olika 
butikskedjor.  
 
En begränsning i datainsamlingen är att det finns en variation i miljön intervjuerna ägde 
rum. Det hade kanske varit bra om alla intervjuer genomförts i likartad miljö, men på 
grund av tidsbrist har intervjuerna fått ske i den miljö som var enklast för respondenterna. 
Sex av intervjuerna har därför genomförts på olika caféer i Stockholm vilket kan ses som 
en någorlunda obekväm miljö då den inte är helt ostörd. En av intervjuerna genomfördes 
även i ett arbetsrum på en av respondenternas arbete, vilket också kan skapa en viss 
obekvämhet. Som nämnts var syftet med studien även dolt för deltagarna, och enbart 
detaljer om att det rörde sig kring butiksarbete och service utlämnades i beskrivningen av 
studien. Anledningen till att syftet hölls okänt var ett försök till att minska social 
önskvärdhet i deltagarnas svar, men det är dock ingenting som utesluter social 
önskvärdhet i svaren. Det finns även en risk att ett dolt syfte skapar en viss förvirring hos 
deltagarna och det läggs större fokus på andra saker än det egentliga syftet och att man 
på så vis missar viktig information. Slutligen har denna studie arbetat mot en ganska snäv 
tidsplan, och om mer tid funnits hade mer vikt kunnat läggas vid arbetet med de olika 
delarna samt med insamlandet av material. 
 
Fortsatt forskning 
Ett förslag till vidare forskning inom detta område är baserat på deltagarnas upplevelse 
av tidsbrist och underbemanning. Många respondenter beskrev just tidsbristen som en 
påfrestande faktor i det dagliga arbetet och även att det skapade stress och mindre tid för 
att hjälpa kunder. Några beskrev också att en underbemanning gjorde att känslan av att 
kunden tog tid från de egentliga arbetsuppgifterna ökade. Därmed skulle en framtida 
undersökning kunna vara att närmare undersöka huruvida en bättre bemanning, och 
således en mindre upplevd tidsbrist, möjligen kan minska de negativa aspekterna av 
känsloarbetet.  
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Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar resultatet av denna studie att de negativa effekterna av 
känsloarbetet tycks variera mellan individer, och att olika individer upplever det olika 
påfrestande. Detta kan bero på olika faktorer som till exempel individens personlighet, 
men även storleken på butiken då en större mängd kundinteraktioner leder till en allt 
oftare utförd känsloreglering. I allmänhet var känsloarbetet som mest påfrestande när de 
anställda var tvungna att hantera kunder som var arga och otrevliga. Detta går i linje med 
tidigare forskning kring känsloarbete och verbalt aggressiva kunder, som visat att detta 
både leder till ökad stress och negativa effekter av känsloarbete. Själva kundsituationen 
upplevdes inte alltid som stressande, även om en stor mängd kunder i vissa fall ansågs 
skapa en känsla av stress. Stress i sig är dock väldigt individuellt och några individer kan 
därför vara stresståligare än andra, vilket också kan vara en orsak till att både stress och 
känsloarbete upplevdes olika påfrestande. Andra faktorer som till exempel upplevelsen 
av tidsbrist och underbemanning var det som främst beskrevs som stressande av 
deltagarna. Detta går att knyta an till tidigare forskning som visat att just tidspress och 
koncentrationsbehov gav den största negativa korrelationen med känslovariablerna. 
Möjligheten till stöd på arbetsplatsen kan även agera en viktig roll i det hela, om 
arbetsplatsen erbjuder stöd och ett positivt arbetsklimat kan känsloarbetet möjligtvis bli 
lättare att hantera. De deltagare som beskrev en osäkerhet kring sökandet av stöd beskrev 
även de känsloarbetet i högre grad ansträngande. Detta kan sammankopplas med tidigare 
forskning som visat att ett stort upplevt stöd oavsett vilket håll det kommer ifrån har en 
positiv inverkan på den anställdas upplevelse av arbetstrivsel. 
 
 

Referenser  
 
Abraham, R. (1998). Emotional dissonance in organizations: Antecedents, consequences, and moderators. 
Genetic, Social and General Psychology Monographs, 124, 229–247. 
 
Ashforth, B., & Humphrey, R. (1993). Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity. The 
Academy of Management Review, 18, 88-115.  
 
Briner, R. B. (1999). The neglect and importance of emotion at work. European Journal of Work and 
Organizational Psychology, 8, 323–346. 
 
Bryson, J., Daniels, P., & Warf, B. (2004). Service Worlds: People, Organizations and Technologies. 
London: Routledge. 
 
Diefendorff, J.M., Croyle, M.H., & Grosserand, R.H. (2005). The dimensionality and antecedents of 
emotional labor strategies. Journal of Vocational Behavior, 66, 339-357. 
 
Duke, A., Treadway, D., Goodman, J., & Breland, J. (2009). Perceived organizational support as a 
moderator of emotional labor/outcome relationships. Journal of Applied Social Psychology. 39, 1013-1034. 
 
Ekman, P., & Friesen, W. V. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: categories, origins, usage and 
coding. Semiotica, 1, 49-98. 
 
Grandey, A. A. (2000). Emotion regulation in the workplace: a new way to conceptualize emotional 
labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5, 95-110. 
 
Grandey, A. (2003). When "The Show Must Go on": Surface Acting and Deep Acting as Determinants of 
Emotional Exhaustion and Peer-Rated Service Delivery. The Academy of Management Journal, 46, 86-
96.  



24 
 

 
Grandey, A., Dickter, D. N., & Sin, H-P. (2004). The customer is not always right: customer aggression 
and emotion regulation of service employees. Journal of Organizational Behavior, 25, 397-418. 
 
Handelsanställdas förbund. (2016). Besökt 15 december 2016 på www.handels.se/fragor-och-
svar/avtalsrorelsen-2016/visstidsanstallningar/. 
 
Heuven, E., Bakker, A.B., Schaufeli, W.B., & Huisman, N. (2006) The role of self-efficacy in performing 
emotion work, Journal of Vocational Behavior, 69, 222-235. 
 
Hiort, J., Lindau, M., & Löfgren, M. (2016) Young pain patients’ experience in primary care. A 
qualitative study, Nordic Psychology. 
 
Hochschild, A. R. (1983). The managed heart. Berkeley: University of California Press. 
 
Hsieh, C. (2014). Burnout among public service workers: The role of emotional labor requirements and 
job resources. Review of Public Personnel Administration, 34, 379-402. 
 
Jansz, J., & Timmers, M. (2002). Emotional dissonance: When the experience of an emotions jeopardizes 
an individual’s identity. Theory & Psychology, 12, 79-95. 
 
Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - Att låta en värld öppna sig. Stockholm: 
Liber. 
 
Sandi Mann (1999) Emotion at Work: To What Extent are We Expressing, Suppressing, or Faking It?, 
European Journal of Work and Organizational Psychology, 8, 347-369. 
 
Tudu, P.N. & Pathak, P. (2013). "Managing executive stress in organizations- A critical appraisal”, Social 
Science International, Vol. 29, no. 1, pp. 1-10. 
 
Wong, E., Tschan, F., & Semmer, N. K. (2016). Effort in Emotion Work and Well-Being: The Role of 
Goal Attainment. Emotion. Advance online publication. No Pagination Specified. 
 
Zapf, D., Vogt C., Seifert, C., Mertini, H., & Isic, A. (1999). Emotion work as a source of stress: The 
concept and the development of an instrument. European Journal of Work and Organizational 
Psychology, 8, 371-400. 
 
Zapf, D., Seifert, C., Schmutte, B., Mertini, H., & Holz, M. (2001). Emotion work and job stressors and 
their effects on burnout. Psychology & Health, 16, 527-545. 
 
Zapf, D. (2002). Emotion work and psychological well-being: A review of the literature and some 
conceptual considerations. Human Resource Management Review, 12, 237-268. 
 
Zerbe, W., & Falkenberg, L. 1989. The expression of emotion in organizational life: Differ ences across 
occupations. Proceedings of the Annual Conference of the Administrative Sciences Association of 
Canada, 10, 87-96. 


