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Sammanfattning 

Uppsatsen tar upp hotellreceptionisters känsloarbete samt det eventuella skådespel de 

använder sig av i interaktionen med gäster samt medarbetare. Eftersom deras positionering är 

centralt belagd i hotellets huvudentré är det oftast receptionisterna som först möter gästerna 

när de kommer innanför hotellets dörrar. Följden av deras placering samt yrkesroll innebär att 

de får stå ut med gästernas bekymmer, klagomål, aggressioner och andra känslor. Den 

övergripande frågeställningen för studien är därmed: Hur hanterar hotellreceptionister sin 

serviceroll, och vilket känsloarbete utför de i interaktionen med gäster och medarbetare? 

Uppsatsen utgår teoretiskt från dramaturgisk teori och emotionsteori främst representerat av 

Erving Goffman och Arlie Hochschild. Goffman utgår från det dramaturgiska perspektivet 

och för in begrepp från teatervärlden för att förklara människans sociala värld, där scen 

rekvisita och skådespel ingår. Hochschild vidareutvecklar Goffmans teori avseende 

emotionellt arbete, som styrs av de känsloregler som råder i olika sammanhang. Hon menar 

att det emotionella arbetet inom servicebranschen innefattar ytligt och djupt emotionellt 

arbete. Uppsatsen utgår från kvalitativ metod och intervjuer av sex hotellreceptionister har 

bearbetats med hjälp av fenomenologisk analys. Resultatet visar att receptionister har lärt sig 

kategorisera in människotyper vilket skapar en repertoar av olika bemötanden som passar in 

på varje kategori. Därmed kan Goffmans teori om det skådespel som individer använder sig 

av när de integrerar med varandra appliceras. Receptionisterna är medvetna om det skådespel 

som äger rum vid varje möte men känner ändå igen sig i varje rollkaraktär. Den negativa 

kritik från gäster som de oundvikligen möter i arbetet försöker de distansera sig ifrån för att 

inte drabbas personligen, genom att skilja på yrkesrollen och den privata rollen. Lärdomen får 

de genom längre anställningstid i branschen, de blir mer hårdhudade och bygger upp ett slags 

skydd kring sin privatroll. De som misslyckas med denna rollseparation blir inte långvariga i 

hotellbranschen, det blir för påfrestande på den privata rollen. Resultatet visar även att 

receptionisterna använder sig av Hochschilds ytliga emotionella arbete. Det glada leendet blir 

påklistrat men gästen ska få känslan av att hon/han blir glatt bemött av receptionisten. I viss 

utsträckning använder de även det djupa emotionella arbetet, vilket innebär att de arbetar med 

att skapa en emotionell upplevelse så att känslouttrycket går ihop med vad de upplever. 



 

  

Nyckelord 

 

Emotionellt arbete, hotellreceptionist, känsloarbete. känsloregler, roll 



 

  

Innehållsförteckning 

Inledning ............................................................................................ 1 

Syfte och frågeställning .......................................................................... 2 

Teoretisk ram ..................................................................................... 3 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv ............................................ 3 

Framträdande ...................................................................................... 4 

Regioner .............................................................................................. 5 

Team .................................................................................................... 6 

Arlie Hochschild ...................................................................................... 7 

Påverkan av det emotionella arbetet? .................................................. 8 

Tidigare studier om servicebranschen ..................................................... 9 

Metod .............................................................................................. 10 

Urval ..................................................................................................... 11 

Avgränsning .......................................................................................... 12 

Tillvägagångssätt .................................................................................. 13 

Intervjuernas upplägg .......................................................................... 14 

Trovärdighet ......................................................................................... 14 

Förförståelse ......................................................................................... 15 

Kodning ................................................................................................. 16 

Etiska aspekter ..................................................................................... 17 

Resultat och Analys ........................................................................... 18 

Interaktion ............................................................................................ 18 

Främre regionen .................................................................................... 20 

Bakre regionen ...................................................................................... 21 

Ytligt emotionellt agerande ................................................................... 23 

Djupt emotionellt agerande ................................................................... 25 

Normer .................................................................................................. 26 

Diskussion ........................................................................................ 28 

Referenser ........................................................................................ 32 

Bilaga 1 Intervjuguiden ...................................................................... 34 



 

 1 

Inledning 

 

Människor i dagens samhälle reser allt mer. Fler unnar sig lyxen att åka till exotiska resmål, 

äta ute på restaurang, avkopplande behandlingar med mera. Det här ställer krav på företag 

inom turistnäringen att anställa personal som har kunnande och kreativitet men framförallt 

social kompetens. Servicebranschen kan vara en spännande och roligt bransch att vistas i men 

den ställer också höga krav på personalen. Hur är det för personalen att dagligen möta gästen 

med ett leende? Att alltid vara lika glad och positiv mot varje gäst som kommer? Det är bara 

några frågor man kan ställa sig. När människor betalar dyra pengar på att åka till olika 

resemål världen över kräver de en viss service från bland annat hotellet där de kommer att 

vistas. I och med att hotellreceptionisten ständigt befinner sig i händelsernas centrum, 

medverkar det till att de får stå ut med gästernas bekymmer, klagomål, aggressioner och andra 

känslor. Hur är det för receptionisten att jobba med ett yrke där de varje dag förväntas möta 

gästen med glada miner? För turisten som kommer och ska checka in är det kanske första 

gången som hon/han kommer i kontakt med hotellet, men för hotellreceptionisten är det bara 

ytterligare en gäst för dagen. Receptionisten förväntas alltid vara glad, positiv och ge varje 

person samma trevliga bemötande. Alla gäster som kommer och checkar in har olika 

förväntningar på vad service och bra kvalitet är. Får gästen ett otrevligt bemötande av 

hotellreceptionisten kan det påverka vistelsen negativt och kontentan blir att gästen eventuellt 

inte kommer tillbaka igen. I och med det har hotellreceptionisten en betydelsefull roll 

eftersom den är ansiktet utåt och representerar organisationen.  

Med bakgrund av det här kommer uppsatsen att fokusera på hotellreceptionistens serviceroll 

och hur de känslomässigt förhåller sig till gäster och medarbetare. Vad innebär det för 

hotellreceptionisten att dagligen utföra emotionellt arbete i mötet med gäster? Hur gör de för 

att distansera sina egna känslor för att visa en annan känsla utåt när deras upplevelser inte 

passar med de känslouttryck de förväntas förmedla?  

Emotionellt arbete är enligt Hochschild (1983) när aktören använder känslor, som visas både 

kroppsligt och i ansiktsuttryck, i olika serviceyrken där man möter kunden eller gästen ansikte 

mot ansikte eller genom telefonkontakt samt att organisationen, genom träning eller 

observationer, kontrollerar de anställdas känslouttryck. 
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Det finns ett stort intresse för att studera emotionellt arbete i servicebranschen och det har 

gjorts många empiriska studier där forskare har studerat olika servicebranscher, till exempel 

har sjukvården (Lentz, 1954), snabbmatskedjor (Leidner, 1993) och försäkringsbolag 

(Leidner, 1993) studerats. Dock har forskningen av hotellreceptionister inte fått lika stort 

fokus. De personerna tacklas dagligen med sina känslor och eventuellt olika roller de går in i.  

Uppsatsen börjar med en presentation av de teoretiska delarna som utgår från 

emotionssociologerna Erving Goffman samt Arlie Hochschild. Därefter kommer 

metodavsnittet där urval, avgränsning, tillvägagångssätt med mera presenteras. Under resultat 

och analys ges en kort presentation av respondenterna för att sedan sammankoppla de 

teoretiska delarna med det empiriska materialet. I slutet av uppsatsen förs en diskussion där 

frågeställningarna besvaras med hjälp av de valda teorierna. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera hur hotellreceptionister upplever sin yrkesroll och hur 

de arbetar med sina känslor i mötet med gäster och medarbetare. Hur är det för receptionisten 

att jobba med ett yrke där de varje dag förväntas möta gästen med glada miner? Den 

övergripande frågeställningen för studien är: Hur hanterar hotellreceptionister sin serviceroll, 

och vilket känsloarbete utför de i interaktionen med gäster och medarbetare?  

Viktiga begrepp som tas upp i uppsatsen är servicemöte, gäst och emotionellt arbete. Med 

servicemöte avses i uppsatsen menas det möte som sker mellan två personer: receptionisten 

och gästen. Gästen beskrivs bara ur hotellreceptionisternas perspektiv.  

Begreppet gäst definieras som en person som betalar för ett rum på hotellet och i och med 

detta förväntar sig tillhörande tjänster såsom ett trevligt bemötande från de anställda. Gästen 

spelar en viktig roll för hotellet eftersom de betalar för en produkt samt tjänst och därmed 

indirekt betalar de anställdas löner (Löfstrand, 1995).  

Begreppet emotionellt arbete utgår från Hochschilds definition,”… management of feeling to 

create a publicly observable facial and bodily display /../is sold for a wage and therefore has 

exchange value” (Hochschild, 1983:7).  
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Teoretisk ram 

I det här avsnittet kommer uppsatsens teoretiska delar presenteras. Teorin kommer utgå från 

Goffmans (1956, 2004) dramaturgiska teori Han hämtar sina centrala grundbegrepp från 

teatervärlden där termer som scen och rekvisita ingår. Den andra teorin hämtas från 

Hochschild (1979, 1983) som vidareutvecklar Goffmans teorier när det gäller emotionellt 

arbete. Hon har skapat begreppen känsloarbete samt känsloregler. Hennes forskning inom 

emotionellt arbete har haft stort inflytande på fortsatt forskning främst om service- och 

vårdyrken. 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv 

För att förklara hur hotellreceptionisten interagerar och uppträder gentemot gästen används en 

teori som Goffman (2004) står bakom. Han förenar den symboliska interaktionismen med ett 

dramaturgiskt perspektiv för att studera vardagslivet. Den symboliska interaktionismen 

analyserar hur individer beter sig när de möts i det vardagliga livet (Aspers, 2007). Begreppen 

som Goffman (2004) använder hämtar han från teatervärlden där han analyserar vardagslivet 

som om vi alla var skådespelare som framträder; på scen intar skådespelaren en roll som 

iakttas av publik. Publiken utgör en tredje part i interaktionen men i det verkliga sociala livet 

finns det bara två parter. Här kan man tillämpa skådespelarens framträdande i likhet med hur 

hotellreceptionisten står i receptionen, vilket kan likna den scen där hon/han utför sitt 

skådespel som iakttas av gästerna, det vill säga publiken. 

Goffmans beskrivning av direkt interaktion lyder: 

”... individernas ömsesidiga inflytande på varandras handlingar och sätt att fungera 

när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska närvaro. En interaktion kan 

definieras som all den interaktion som förekommer vid ett givet tillfälle när så eller 

så många individer befinner sig i varandras omedelbara närvaro.” (Goffman, 

2004:23)  

När vi människor interagerar med varandra försöker vi skaffa så många upplysningar om 

varandra som möjligt. Vid första mötet försöker vi, på kort tid bilda oss en uppfattning om 

den andra personens karaktär och personlighet. Den plats där personerna träffas bidrar till att 

definiera situationen och vad de kan förvänta sig av varandra (Goffman, 2004).
 

Med 
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utgångspunkt i hotellreceptionistens arbete kan det liknas vid när hotellreceptionisten och 

gästen interagerar med varandra för första gången. Hotellreceptionisten intar ett 

förhållningssätt som hon/han tror uppskattas av gästen medan gästen som ska checka in har 

vissa förväntningar på receptionisten. Under det korta mötet försöker de stämma av varandra 

och skaffa sig en uppfattning om den andre.  

I en studie av Ichheiser (1949) beskrivs vilka intryck vi får av andra individer och hur pass väl 

de stämmer överens med individens egen självuppfattning. Goffmans (2004) tolkning av 

Ichheiser innebär att det även finns olika sätt för en individ att uttrycka sig på, medvetet eller 

omedvetet, när den samtalar med en annan individ som hon/han blir påverkad av. 

Informationen som individen förmedlar innefattar symboler som förknippas med det personen 

säger. Hotellreceptionisten uttrycker sig medvetet eller omedvetet på ett sätt som i det här 

fallet gästen blir påverkad av. Det hotellreceptionisten visar utåt, det hon/han sänder ut till 

gästen innefattar den information som sammankopplas med rollen som hotellreceptionist, det 

vill säga den första informationen gästen får vid incheckning. Hotellreceptionisten kan vid 

interaktionen överföra uttryck och känslor gentemot gästen, vilket Hochschild (1983) går in 

på. Hon använder begreppet ytligt emotionellt agerande (surface acting). Hon menar att en 

individ utåt kan visa upp en känsla som inte överrensstämmer med vad hon upplever. Det 

glada leendet blir påklistrat men gästen ska få känslan av att hon/han blir glatt bemött av 

receptionisten.    

Interaktionen med andra ger även upphov till att skapa ett gott intryck som är passande för 

den sociala situation som de befinner sig i. Goffman (1956) talar om att en individ vid första 

mötet vill undvika rädslan att göra bort sig inför andra, individer vill undvika genans, 

pinsamhet, förvirring med mera som kan uppstå i den sociala situationen. Personer som jobbar 

med serviceyrken, i det här fallet hotellreceptionisten, kan med sitt påklistrande leende visa 

gästen att hon/han inte behöver känna till exempel genans eller förvirring vid mötet. För 

oavsett hur gästen än kommer att uppföra sig kommer hon/han att bli trevligt bemött av 

receptionisten, vilket kan skapa en trygghet för gästen. 

Framträdande  

När receptionisten står i receptionen genomför hon/han sitt framträdande framför gästernas 

ögon. I enlighet med Goffmans (2004) synsätt tar aktören på sig en fasad för att genomföra 

sitt arbete i mötet med gästerna. Han menar att fasadens centrala delar är rummets fysiska 

inramning; möbler, dekor, ytplanering; allt material som ska underlätta för individen att 
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definiera vilken plats individen befinner sig på (Goffman, 2004). Hotellets inramning kan 

tydligt kännetecknas av receptionsdisken där receptionisterna välkomnar gästerna, men även 

de öppna ytor och rena linjer som oftast ingår i hotellinredningen. Dekoren gör det lättare för 

gästerna att veta hur de ska uppföra sig. Inom inramningen finner vi även den personliga 

fasaden, de detaljer som hör samman med receptionisten själv; talmönster, ansiktsuttryck, 

gester och liknande. En del egenskaper som receptionisternas ansiktsuttryck kan variera från 

situation till situation, från gäst till gäst. Goffman delar upp den personliga fasaden i 

”uppträdande” och ”manér”, vilka båda samverkar. Han menar att ”uppträdandet” hör 

samman med de stimuli som informerar oss om den agerandes sociala status, till exempel 

hotellreceptionisten som bär uniform och därmed signalerar kompetens, att hon/han ”kan sin 

sak”. ”Manér” innebär den agerandes roll som receptionisten kommer använda sig av, till 

exempel pondus eller vänlighet.  

Regioner 

Samhället delas in regioner där människor interagerar med varandra bokstavligt eller synligt. 

Regionerna som interaktionen utspelar sig i är: ”främre regionen” och ”bakre regionen”. Den 

främre regionen är den plats där aktörens framträdande äger rum. Det är den plats där fasaden 

utgör inramningen. Aktörens framträdande och agerande i den främre regionen kan uppfattas 

som när receptionisten upprätthåller och förkroppsligar vissa normer (Goffman, 2004). 

Normer brukar kallas ”den sociala kontrollen” på grund av att de används till att kontrollera 

den enskilde gruppmedlemmens värderingar, handlingar och attityder. Normerna kan 

förekomma bland annat som regler, riktlinjer eller arbetsrutiner (Löfstrand, 1995). Goffman 

(2004) delar in normerna i två grupper. Den första går ut på vilket sätt aktören bemöter sin 

gäst medan aktören pratar med henne/honom, det vill säga hövlighetsnormer.  

Den andra normgruppen benämns som ”dekorum” eller ”anständighetsnormer”, hur aktören 

uppför sig fysiskt när han är inom syn- eller hörhåll för gästerna men inte är i samtal med 

dem. Dekorum kan i sin tur delas in i två undergrupper: instrumentella krav och moraliska 

krav. De instrumentella kraven är sådana som en arbetsgivare kan kräva av sina anställda 

tillexempel god arbetsmoral, vilket inte är en regel i sig utan mer en skyldighet. De moraliska 

kraven som de anställda enligt regler ska rätta sig efter handlar om att, till exempel försöka 

förmedla ett gott intryck på gästerna, inte lägga sig i andras angelägenheter eller att visa 

hänsyn till den plats man befinner sig på. Båda kraven påverkar en aktör eftersom de måste 

uppfylla båda kraven för att inte drabbas av sanktioner. Dekorum kan te sig olika beroende på 

vilken plats en aktör befinner sig i. I en kyrka finns vissa anständighetsnormer om hur man 
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ska uppföra sig men normerna finns även på en arbetsplats, exempelvis på hotellet. Normerna 

kan innebära att receptionisten ska se glad och positiv ut, klä sig i de obligatoriska 

arbetskläderna samt att inte sitta ner i receptionen vilket kan ge intrycket av att man inte 

arbetar (Goffman, 2004). I takt med att det blir svårare för företagen att övervaka de 

anställdas servicearbete satsar många istället på att bygga upp en företagskultur som bidrar till 

att de anställda identifierar sig i rollen och internaliserar olika värderingar och normer 

(Aschforth & Humphrey, 1993). 

Den bakre regionen på ett hotell kan beskrivas som en plats som är stängd för gästen och där 

bara de anställda får vistas. Goffman (2004) har uppmärksammat att det finns ett informellt 

beteendespråk bakom kulisserna och ett annat i den främre regionen där framträdandet äger 

rum. I den främre regionen uppträder aktörerna på ett korrekt och anständigt sätt medan i den 

bakre regionen uppvisas det motsatta. Aktörerna kan slappna av och frigöra sig från sin 

arbetsroll som de måste upprätthålla när de befinner sig i den främre regionen. Aktörerna kan 

sinsemellan prata samt uppträda på ett avslappnat sätt som skulle verka stötande för gästerna. 

De aktörer som är nya i yrket kan be de aktörer med mer erfarenhet om tips och råd om hur de 

ska beté sig i den främre regionen. Att den bakre regionen är stängd för publiken har 

västentlig betydelse för aktörerna, de kan på så sätt skapa en buffert mellan sig själva och de 

krav som de omges av. Till exempel kan flygvärdinnan efter sitt hektiska arbetspass ta av sig 

de obligatoriska högklackade skorna och byta till ett par lågskor samt sätta sig ner i ett 

passagerarsäte och slappna av. Enligt Goffman (a.a.) kan även den bakre regionen 

åstadkommas i den främre regionen. Han ger exempel på hur bordet närmast köket i en 

restaurang kan fungera som bakre region och beskriver hur aktörer som vistas en större del av 

sin arbetsdag i den främre regionen symboliskt kan skära av en del av platsen för att skapa en 

bakre region som är inom synhåll för gästerna.     

Team  

Team kan enligt Goffman (2004) beskrivas som en grupp individer som förtroligt samarbetar 

med varandra under en specifik situation som sker i framställningen av en rutin. Team kan 

även framställas som en gruppering av individer som interagerar med varandra i olika 

inbördes relationer. De aktörer som samarbetar i ett teamframträdande brukar ha ett förtroligt 

förhållande till varandra. Det är bakom kulisserna som aktörerna kan bestämma 

umgängestonen, vilken är avslappnad i motsats till den främre regionen där tonen är mer 

formell. I och med att hotellreceptionisterna jobbar olika skift kan teamen se olika ut beroende 

på när på dygnet man jobbar. I olika sammanslutningar kan därför gruppframträdandet se 
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olika ut. Goffman (a.a.) anser att alla medlemmar i teamet stöttar varandra i deras 

framträdanden, ger positiv respons när en kollega ska agera i den främre regionen eller har 

just gjort ett framträdande. Han beskriver hur två individer samarbetar men utåt sett ser det ut 

som de är upptagna med sina egna framträdanden, vilket kan ses som dolt samförstånd. När 

gästerna kommer innanför hotellets dörrar möter de en samling hotellreceptionister som 

uppträder som ett team och där alla i arbetsteamet bär uniform, vilket uppfyller den sociala 

definitionen av hotellreceptionist. Fastän varje receptionists framträdande görs individuellt 

arbetar de som en samlad grupp.  

Arlie Hochschild 

Arlie Hochschild har skrivit boken, The Managed Heart (1983), där hon beskriver hur hon 

studerar hur flygvärdinnor hanterar sina känslor i det dagliga arbetet. Som beskrivits tidigare 

innebär emotionellt arbete att aktören använder känslor, som visas både kroppsligt och i 

ansiktsuttryck, i olika serviceyrken där man möter kunden eller gästen ansikte mot ansikte 

eller genom telefonkontakt samt att organisationen, genom träning och/eller observationer, 

kontrollerar de anställdas känslouttryck. I flygvärdinnornas yrke är leendet en förlängning av 

deras uniform, det ingår i deras yrkesroll. Flygvärdinnan förväntas alltid se behaglig och 

obesvärad ut i mötet med passagerarna. Passagerarnas trivsel är alltid i fokus och hur otrevligt 

de än blir bemötta ska flygvärdinnan hela tiden behålla leendet på läpparna. Flygbolaget Delta 

Airlines, som Hochschild studerade, utbildade sina flygvärdinnor i hur de skulle bemöta 

besvärliga passagerare, hur de skulle undantrycka sina egna känslor för att spela rollen som 

den vänliga flygvärdinnan. Ur studien utvecklar hon begreppen känsloarbete och känsloregler. 

Känsloregler är de normer som styr vilka känslor som ska upplevas och visas i olika 

situationer. Det känsloarbete som människor använder i sina privata relationer kontrolleras 

här av en arbetsgivare och får därmed ett bytesvärde. 

Studien visar att individer som jobbar med serviceyrken använder sig av två olika sätt att visa 

känslor på. Det första uttrycket är det ytliga emotionella agerandet (surface acting) vilket 

innebär att aktören uttrycker en känsla som hon/han inte upplever. Det andra uttrycket som 

individer visar känslor genom är djupt emotionellt agerande (deep acting). Det innebär att 

man arbetar med att skapa en emotionell upplevelse så att känslouttrycket rimmar med vad 

man upplever. Man kan till exempel ta djupa andetag för att lugna ner sig eller skapa olika 

fantasier som gör att man betraktar situationen på ett sätt så att de rätta känslorna kommer 

(Hochschild, 1983). Hochschild (1979) menar att det finns två sätt att skapa det djupa 
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emotionella agerandet på, det ena sättet är genom att framkalla en känsla. Aktören saknar en 

känsla som den egentligen vill eller bör känna i en situation. Till exempel försöker en brud 

framkalla en frånvarande känsla på sin bröllopsdag. Hon vill vara lycklig på den stora dagen 

men kan inte glädjas eftersom hennes bästa vänner inte är närvarande, där av saknar hon 

känslan av att vara lycklig. För att locka fram lyckokänslan intalar hon sig att vara glad och 

tänker på alla vänner och familj som faktiskt är närvarande för att se henne och sitt livs kärlek 

ingå äktenskap med varandra. Detta medför att hon känner lättnad och spänningarna släpper. 

Det andra sättet att skapa det djupt emotionella agerandet på är genom att bortse från en 

känsla. Aktören har en oönskad känsla som hon/han försöker bortse ifrån. Här beskriver 

Hochschild hur en tjej försöker skapa känslor för en kille som hon vill gilla men innerst inne 

klarar hon inte av honom. 

Utifrån tre olika tekniker försöker en individ med hjälp av emotionellt arbete förändra en 

känsla. Dessa tre är ”cognitive”, ”bodily” och ”expressive”. När en aktör arbetar med sina 

känslor kognitivt (”cognitive”) innebär det att hon/han försöker förändra eller skapa en 

upplevelse med hjälp av idéer, bilder eller tankar. När aktören i stället arbetar kroppsligt 

(”bodily”) så försöker hon/han påverka upplevelsen genom att styra sina kroppsliga uttryck 

som i exemplet tidigare med personen som var upprörd och andades sakta för att lugna ner 

sig. Det tredje sättet att arbeta på djupet med sina känslor handlar om att styra uttrycket, 

(”expressive”). Det visas genom gester för att påvisa en viss känsla, till exempel slå näven i 

ett bord för att påvisa att man blir arg, det vill säga ilskan förstärks och förkroppsligas genom 

att näven slås i bordet (Hochschild, 1979). Det djupt emotionella agerandet fokuserar på 

upplevelse, medan ytagerandet fokuserar på uttryck (Ashforth & Humphrey, 1993). 

Påverkan av det emotionella arbetet?  

Hochschild (1983) identifierar även tre olika förhållningssätt till yrket som de anställda kan 

inta och som i förlängningen kan leda till olika följder för den anställde. Det första 

förhållningssättet innebär att ”…the worker identifies too wholeheartedly with the job, and 

therefore risks burnout.” (Hochschild, 1983:187). Det innebär att den anställda inte separerar 

sin privata roll från sin arbetsroll utan är samma person hemma som på jobbet. Hon/han ger 

personlig service i företagets namn och all kritik och påhopp från gäster uppfattas som 

personliga angrepp. Detta förhållningssätt kan i slutändan leda till utbrändhet, eftersom 

bristen på distans gör att personen upplever mer stress vilket lättare kan leda till utbrändhet. 

Det andra förhållningssättet innebär att personen kan distansera sig från servicerollen och har 

mindre risk att utsätta sig själv för utbrändhet. Dock känner hon/han dåligt samvete över 
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skådespelet och anklagar sig själv över att hon/han agerar och ibland inte bra nog. Det sista 

förhållningssättet utgår från att individen distanserar sig helt från rollen men inte känner dåligt 

samvete över agerandet utan är medveten om att allt är ett skådespel som utspelar sig på en 

scen (Hochschild, 1983).  

Tidigare studier om servicebranschen 

Den svenska forskningen kring det emotionella arbetet om serviceyrken är inte utforskat på 

samma sätt som i USA och England, där den är mer kartlagd. Dock har det i Sverige gjorts 

några få studier bland annat en av Abiala (2000) som heter ”Säljande Samspel – en 

sociologisk studie av privat servicearbete”. I studien undersöker hon servicemötet mellan tre 

parter: kund, serviceanställda och företaget. Undersökningen utgår både från ett kvalitativt 

och ett kvantitativt tillvägagångssätt. Bland annat intervjuades 14 stycken serviceanställda och 

en enkätundersökning skickades till 871 stycken anställda inom servicebranschen. Hennes 

studie är aktuell i den här uppsatsen eftersom hon studerar serviceanställda i privat sektor där 

hon bland annat vill ha svar på hur de identifierar sig med yrkesrollen? Hur de hanterar 

gränsen mellan yrkesroll och privatroll? Resultatet visar att utifrån olika serviceyrken 

identifierar sig de anställda på olika sätt med sin serviceroll, de hanterar förhållandet mellan 

privatperson och yrkesroll på olika sätt.  Receptionister, reseledare och kassörskor upplever 

att de går in i en roll på arbetet men är dock medvetna om agerandet, de menar att det är ett 

måste för att klara av yrkesrollen. Receptionisterna har lättare att distansera sig från 

yrkesrollen och den privata, de tar inte åt sig när gästerna är otrevliga mot dem. De individer 

som har lärt sig att skilja mellan rollerna har chans att lyckas i servicebranschen, medan 

personer som går in med personliga känslor inte orkar i längden. Undersökning visar även 

positiva och negativa erfarenheter med det emotionella arbetet. De positiva med yrket är att de 

utvecklar större förståelse för andra människor samt att de bemöter dem på ett bättre sätt. De 

negativa konsekvenserna är viljan att vara ifred – att man inte orkar träffa folk på fritiden.  

En annan svensk studie som har genomförts är ”Hotellet, kunden eller jag? – En studie om 

dilemman i servicearbete” av Wesström (1998). Hon intervjuade 20 anställda med olika 

befattningar på hotell där hon utifrån ”… ett humanistiskt perspektiv identifiera, gestalta och 

problematisera etiska dilemman i servicebranschens vardag” (Wesström, 1998:71). 

Resultatet visade bland annat att serviceanställda är lojala och alerta och sätter kundens 

önskemål och behov i centrum. Att möta kunden ansikte mot ansikte och ge den service på 

bästa möjliga sätt kräver sinnesnärvaro. Mötena kännetecknas av stress och intensitet vilket 
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kan få negativa konsekvenser till exempel, som hon skriver ”… att man kommer till korta i att 

uppmärksamma egen och medarbetares tillfredställelse.” (Wesström, 1998:77). Att ständigt 

interagera med gäster kan bidra till att stressnivån blir hög och arbetssituationen blir 

ansträngande samt att höga krav och förväntningar kan kännas betungande. Fokus ligger hela 

tiden på kundernas behov och utgör därför en stor del av de anställdas arbetssituation. Studien 

visar också att service kan beskrivas som något en person har eller inte har och att vissa 

personer är mer lämpade för hotellbranschen än andra. Dessa personer frångår sina egna 

behov för att tillfredställa kundens. Detta i sin tur gör att många inte orkar med serviceyrket 

under långa perioder, ju äldre man blir desto lägre tålamod har de anställda gentemot 

gästerna. Följderna av lägre tålamod hos personalen kan skapa problem för hotellet eftersom 

deras strävan är att sätta gästens krav i fokus (Wesström, 1998).  

Metod  

Jag valde att göra undersökningen med ett kvalitativt tillvägagångssätt eftersom metoden 

lättare kunde besvara min frågeställning. Avsikten med kvalitativa metoder är att få en 

djupare förståelse för respondenternas berättelser om deras upplevelser kring ämnet. 

Intervjuer är ett sätt att komma nära respondenternas mening i deras livsvärld, vilket 

betecknas som första ordningens konstruktion (Aspers, 2007). En fenomenologisk studie 

innebär att beskriva meningen av flera individers egna upplevelser av ett fenomen. Fokus 

ligger sedan på att beskriva deras liknande upplevelser (Creswell, 2007). Jag genomförde 

studien enligt det fenomenologiska angreppssättet och intervjuade personer som var eller har 

varit hotellreceptionister. Från respondenternas beskrivning av sina upplevelser samt känslor i 

mötet med gäster och kollegor fick jag en djupare inblick i fenomenet. 

Jag använde mig av en abduktiv ansats. Abduktiv ansats innebär att teori och empiri växelvis 

varvas (Aspers, 2007). Mina frågor utgick från teoretiskt perspektiv och begrepp angående 

roller och emotionellt arbete. I analysen av intervjuerna arbetade jag både med koder som 

utgick från teorin och koder som jag fann i materialet.  
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Urval  

Jag intervjuade sex hotellreceptionister från olika hotell. Jag valde att utgå från flera olika 

hotell eftersom det kunde bidra med olika infallsvinklar på receptionisternas möte med 

gästerna. Hotellen kan ha olika policys när det kommer till receptionistens interaktion med 

gästen eller deras utbildningsmöjligheter i bemötande och serviceanda. Jag ville även få en 

spridning i mitt urval av respondenterna, allt ifrån olika anställningstid i yrket, ålder, kön samt 

om de arbetar dag- eller kvällspass. Sådana variabler kunde bidra till olika berättelser och 

upplevelser från respondentens sida. Jag intervjuade sex hotellreceptionister som arbetar på 

fyra olika hotell. Av dessa var tre kvinnor och tre män. 

För att komma i kontakt med ett hotell och deras receptionister sökte jag via internet efter 

hotell i centrala Stockholm. Från träfflistan valde jag ett hotell vilket jag skickade ett mail till, 

det gick till en info-adress. I mailet beskrev jag studien och frågeställning samt att jag var 

intresserad av att komma i kontakt med några receptionister. Dock fick jag aldrig någon 

respons från hotellet varav jag fick ändra mitt tillvägagångssätt.  

Jag beslutade mig istället för att personligen kontakta personalansvarig på ett annat hotell som 

valdes från träfflistan, vilket visade sig ge resultat. Efter att ha beskrivit min undersökning 

samt frågeställning var hotellet positivt inställda och skulle höra med deras receptionister om 

någon var intresserad. Jag skickade mailet, där jag beskrev min undersökning samt syfte till 

den ansvarige som sedan skickade det vidare till möjliga kandidater. Ganska omgående fick 

jag svar från hotellet att de var villiga att ställa upp med en receptionist. Eftersom jag hade 

tillgång till en ”gatekeeper” i hotellbranschen ringde jag upp henne och berättade om studien. 

Hon hörde sedan av sig och meddelade att två receptionister från hotellet var villiga att ställa 

upp. Till det tredje hotellet fick jag, via en vän, ett telefonnummer till en anställd vars titel är 

guest service manager. På telefon berättade jag bland annat om studiens syfte samt de etiska 

aspekterna. Några dagar senare återkom hon med två receptionister som ställde upp på en 

intervju.  

Den sjätte receptionisten kontaktade jag personligen eftersom jag har en kontakt som gav mig 

personens telefonnummer. Efter att jag hade berättat om min studie, ställde hon glatt upp.  

För att skapa en personlig kontakt med de andra fem respondenterna kontaktade jag dem via 

telefon och presenterade mig samt berättade mer om studien och syftet. Vid ett tillfälle 

besökte jag även respondenten på hans arbetsplats. Anledningen till dessa förberedande 
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samtal var att respondenten skulle få en tilltro till mig som forskare samt känna sig tryggare 

vid intervjutillfället eftersom vi redan hade träffats eller pratats vid en gång (Aspers, 2007).  

Jag använde mig av bekvämlighetsurval vilket innebär att man hittar respondenter som redan 

finns i ens egna kontaktnät (Bryman, 2002). Jag har därmed sparat tid och ansträngning 

eftersom jag redan hade kontakter inom hotellbranschen. Detta bidrog till att jag utan större 

svårigheter fick hjälp med att få tag på hotellreceptionister att intervjua. Problemet med 

bekvämlighetsurval kan vara att jag kan ha fått en ensidig bild av fenomenet eftersom det var 

två ”gatekeepers” som handplockade respondenterna i två fall, det vill säga det var 

respondenternas chef. Enligt Goffman (1989) kan respondenterna bli misstänksamma mot mig 

som forskare och inte vågat prata lika öppet i ämnet om de sett mig tillsammans med chefen. 

Dock kan chefen haft en negativ inverkan på respondenterna men av resultatet att döma kan 

jag inte se någon sådan. Den tredje personen som jag fick telefonnumret till deltog utan 

arbetsgivarens vetskap vilket bidrog till öppnare och äkta svar från respondenten.  

Avgränsning  

Jag avgränsade uppsatsen till Stockholms innerstad med tanke på den tidsbegränsning som 

fanns för uppsatsen. Studien genomfördes explorativt med ett fåtal respondenter som kunde 

bidra med en variation i upplevelser och erfarenheter av receptionistyrket. Med tanke på det 

begränsade antalet intervjupersoner kunde inte några slutsatser vad gäller skillnader mellan 

olika grupper så som kvinnor och män dras. För att kunna ge en mer heltäckande beskrivning 

av hotellreceptionisters arbete finns andra aspekter som inte har fått utrymme i den här 

studien men som kan studeras mer ingående. Till exempel kan en deltagande observation 

göras i syfte att integrera med receptionisterna i det pågående arbetet för att dels se hur de 

agerar och ställa frågor om deras faktiska arbete samt studera eventuella avvikelser mellan 

vad de berättar och hur de faktiskt agerar.  

Enligt Aspers (2007) spelar observationer en betydande roll i kvalitativa studier, ett 

hjälpmedel som oftast glöms bort är det visuella. För att ytterligare ge en alltomfattande bild 

av receptionisternas arbete hade videokamera kunnat användas för att mer ingående studera 

deras arbetssätt. Kamerans positiva egenskaper innebär att videoklippet kan spelas upp 

åtskilliga gånger för att göra nya tolkningar än vad fältanteckningar ges möjligheten till. Dock 

kan kameran ha en negativ inverkan på receptionisterna i form av obehag och deras naturliga 

arbetsätt går förlorad.  
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Tillvägagångssätt 

För att få en första inblick i fältet gjorde jag en förstudie på ett hotell som normalt öppen och 

dold forskare. Det vill säga att jag gick in på ett hotell som en vanlig gäst och satte mig i 

hotelloungen. Det finns ett antal skäl att inte genomföra en dold undersökning, till exempel de 

etiska aspekterna. Att inte ljuga eller orsaka individer eller organisationen skada samt att vara 

en spion i ett fält är påfrestande nog för forskaren dessutom vetskapen att bli avslöjad 

(Aspers, 2007). Trots det ansåg jag att min korta tid på fältet som dold forskare inte skadade 

någon vilket gjorde att jag valde att genomföra den. I princip gjorde jag det som andra 

hotellgäster gör fast min närvaro hade ett annat syfte. Förstudien bestod i att jag under en 

timme observerade en hotellreceptionist på avstånd samtidigt som jag förde anteckningar över 

vad hon gjorde, vilka ansiktsuttryck hon använde sig av, men även hur hon bemötte sina 

gäster och kollegor i olika situationer. I och med att jag inte deltog aktivt i receptionistens 

arbete och kunde ställa frågor under tiden gick jag miste om det känsloarbete hon genomgick 

under mötet med gästerna samt kollegorna. För att skapa mig en någorlunda uppfattning om 

känsloarbetet valde jag att föra ner sådana uttryck som receptionisten visade utåt till exempel 

ansiktsuttryck, gester och hur personen pratade med gästerna. Eftersom hotellreceptionisten 

använde sig av ett antal olika gester och uttryck ansåg jag att jag kunde använda Goffmans 

och  Hochschilds teorier om rollspel samt känsloarbete och emotionellt arbete. 

I kodningen av materialet från förstudien utgick jag från mina anteckningar där jag skapade 

olika koder som jag kunde urskilja från texten, vilket gjordes från ett enkelt kodschema 

(Aspers, 2007). Koder som bildades var bland annat aktör, plats, arbete och roll. Till varje kod 

skapade jag underkategorier;  

 Aktör 

o Kön 

 Roll 

o Hotellreceptionist 

o Kollega 

o Gäst  

o Övrig personal  

 Plats  

o Reception  

o Anslutande 

personalrum  

o Hotellets lounge  

Med hänsyn till dessa koder förde jag sedan in det empiriska materialet under koderna där jag 

ansåg att de hörde in. För att jag skulle få en tydlig överblick över mina koder valde jag att 

använda färgpennor med olika färger för att markera underkategorier (Aspers, 2007). 
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Intervjuernas upplägg   

Samtalet med varje respondent hölls på olika platser på grund av att jag valde att anpassa mig 

till respondenternas önskemål om plats. En fördel med det är att respondenten kunden känna 

sig mer avslappnade och mer trygg i den miljön personen valde. I ett fall ville respondenten 

träffas på ett café i Stockholms innerstad, en annan respondent ville att samtalet skulle äga 

rum i personens bostad varav samtalet hölls i vardagsrummet. De resterande fyra respondenter 

träffade jag på deras arbetsplatser där intervjun hölls antingen i ett konferensrum eller i 

hotellets matsal.  

 

Jag valde att intervjua respondenterna enskilt eftersom jag ansåg att jag skulle få ut mer 

information från varje intervjuperson än om jag skulle ha en gruppintervju. Under en 

gruppintervju kan respondenterna bli påverkade av varandra samt att de inte vågar öppna upp 

sig och prata om känslor, vilket kan vara svårt nog mellan fyra ögon (Aspers, 2007). Samtalen 

spelades in på band vilket underlättade den kommande analysen eftersom svaren 

transkriberades ordagrant. Jag använde mig av tematiskt öppna intervjuer vilket innebär ett 

försök att hela tiden utveckla samtalet med respondenten (Aspers, 2007). Intervjutekniken 

valde jag för att kunna fördjupa mina kunskaper i ämnet samt för att lättare kunna besvara 

min frågeställning. Intervjuguiden strukturerades efter ett antal olika teman som knöts ihop 

med de två valda teorierna. Jag valde därför teman som arbetet, roll, team och känslor 

eftersom det är områden som jag var intresserad att veta mer om från respondenterna.  

Trovärdighet  

Man kan prata om studiens mättnad när inget mer empiriskt material förändrar resultatet. 

Mättnad handlar om bevisföring och kopplas ihop med analysen. Om inget mer empiriskt 

material kan förändra en kod klassas den som mättad (Aspers, 2007). Eftersom denna studie 

är i förhållandevis liten, med sex stycken respondenter kan jag inte tala om mättnad. Hade jag 

haft mer tid med studien hade jag kunnat ta med fler respondenter som hade bidragit med fler 

berättelser och händelser som ger en ökad chans att nå mättnad i och med att mer empiriskt 

material kunnat tillföras koderna. Bryman (2002) talar om studiens validitet som ett viktigt 

kriterium inom samhällsvetenskapliga undersökningar. Han beskriver validitet som ”…en 

bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop eller inte” 

(Bryman, 2002:43). Låg validitet innebär att man inte mäter det man vill mäta (Aspers, 2007). 

För att uppfylla så hög valididet som möjligt formulerade jag min intervjuguide utifrån frågor 
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som på bästa sätt kunden besvara min frågeställning och syfte, det vill säga ”Hur hanterar 

hotellreceptionister sin serviceroll, och vilket känsloarbete utför de i interaktionen med gäster 

och medarbetare?  

För att öka validiteten skulle jag ha gjort en testintervju för att se om frågorna höll samt om de 

ställdes på ett sådant sätt att respondenterna kunde besvara dessa samt om jag hade tillräckligt 

många frågor under varje ämne för en timmes intervju. Det visade sig nämligen att antalet 

frågor var för få vilket gjorde att jag fick improvisera i några intervjuer då respondenten själv 

besvarade alla frågor utan att jag behövde ställa några. Efter varje intervju skulle jag direkt ha 

transkriberat samtalet eftersom jag på så sätt hade fått en känsla för materialet och på vilket 

sätt jag ställde mina frågor. Jag hade då insett att jag omedvetet använde mig av 

intervjueffekt, det vill säga jag ställde ledande frågor till respondenterna och på så sätt 

påverkade jag intervjupersonerna och deras svar, omedvetet eller medvetet, vilket kanske 

hade en inverkan på resultatet (Aspers, 2007). I takt med fler intervjuer lärde jag mig dock att 

ställa frågorna på rätt sätt. Jag ställde frågorna på ett mer öppet och beskrivande sätt än jag 

gjorde i början, vilket medverkade till att jag fick utförliga svar som jag kunde jobba med. För 

att ytterligare öka validiteten hade jag kunnat föra anteckningar under intervjun. 

Anteckningarna hade hjälpt mig att kunna återgå till intressanta berättelser som jag hade 

missat eftersom jag förlitade mig på bandspelaren.  

Validitet innebär om studien är sann eller osann; har resultaten kommit ur ledande 

intervjufrågor är de inte tillförlitliga. Detsamma gäller om det är för få respondenter och 

resultatet därför inte kan generaliseras utanför den intervjuade gruppen (Kvale, 1997). Att 

kunna generalisera ett kvalitativt forskningsresultat till en population är inte möjligt, det lilla 

antalet på sex intervjupersoner är inte representativa. Däremot går det att generalisera 

materialet till teori, där slutsatsen på de teoretiska delarna ska ha hög kvalitet baserade på 

empiriskt material (Bryman, 2002).  

Förförståelse 

Utifrån ett fenomenologiskt angreppssätt är det viktigt att vara väl medveten om sin 

förförståelse av fältet innan man träder in i det (Creswell, 2007). Enligt (Aspers, 2007) är det 

viktigt att bortse från egna erfarenheter när en undersökning ska ske på fältet. För att inte min 

undersökning skulle färgas av egna upplevelser försökte jag bortse från dessa och närmar mig 

fältet med ett helt nytt synsätt. Fastän jag under intervjutillfällena försökte förtränga min egen 

förförståelse av fältet misslyckades jag dessvärre ett antal gånger. Mina frågor ställdes vid 
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några tillfällen på ett sådant sätt där min förförståelse sken igenom, till exempel att en 

hotellreceptionist alltid ska var glad och trevlig gentemot gästerna. Denna förförståelse lös 

igenom på ett sådant sätt att en respondent påpekade det och undrade om det var så? Han 

menade att det är väl inget generellt för hotellreceptionister utan menade att alla oavsett yrke 

ska inta det förhållningssättet. I andra fall upplevde jag inte att respondenterna påverkades av 

min förförståelse.  

Kodning  

För att analysera mitt empiriska material, i form av intervjuutskrifter, valde jag att koda dessa 

utifrån ett fenomenologiskt angreppsätt. Som jag beskrev i tidigare avsnitt hade jag en 

förförståelse av hotellreceptionisters arbetssätt, känsloarbete och skådespel innan jag 

påbörjade min studie. I fenomenologisk anda skrev jag ner den för att hela tiden ha den med 

mig under arbetsprocessen (Creswell, 2007). Vilket jag i efter hand kunde se att jag delvis 

misslyckades med, till exempel under intervjuerna där min förförståelse lös igenom.  

Från kodningen av förstudien fick jag hjälp med några koder som jag kunde använda till 

intervjuguiden. Framställandet av intervjuguiden gjordes på ett abduktivt sätt, där teori och 

empiri växelvis varvas. Mina frågor utgick från teoretiskt perspektiv och begrepp angående 

roller och emotionellt arbete. För att lära känna mitt empiriska material så bra som möjligt 

använde jag mig av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt (Creswell, 2007), där jag läste 

igenom intervju för intervju innan jag började koda. När jag i nästa steg skulle koda mina 

intervjuer utgick jag ifrån teman från teorin och från mitt material. Även här skapade jag 

underrubriker till huvudkoderna. De koder som jag skapade var; normer, främre regionen, 

bakre regionen, team, roll, känslor. Jag tvingades att skapa en egen kod som inte hörde ihop 

med de teoretiska begreppen, koden som jag skapade fick heta; gästen. Då jag såg att gästen 

spelade en stor roll i det empiriska materialet. Jag fick även lägga till en ny underkategori till 

temat känslor. Receptionisterna pratade även om sina egna upplevda känslor i mötet med 

gäster eller kollegor varav detta blev en egen underkategori. Den egna upplevda känslan 

innebär att receptionisten inte arbetar med sina känslor eller visar någon annan känsla än vad 

de egentligen känner gentemot gästen eller kollegorna.  

Från den främre regionen bildades underkategorierna; pratar med gästen, pratar om gästen 

med kollega och pratar med kollega. Underkategorierna från känslor; ytligt emotionellt 

agerande samt djupt emotionellt agerande. Team fick underkategorierna; umgås på fritid, 

dålig relation med kollegor, bra relation kollegor och bra relation chef. Koden roll fick 
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undergrupperna; skådespel, ej skådespel sam arbetsroll. Alla koder fick egna färger eftersom 

det gav mig en mer lättöverskådligare bild av materialet.  

Under själva kodningen fick jag anpassa en del av mina på förhand bestämda kategorier till 

materialet; t ex var koden arbetsroll svår att definiera eftersom mycket av det som hamnade 

under rubriken innefattade normer, egna synpunkter på yrket, arbetsuppgifter med mera.   

Etiska aspekter  

Respondenterna informerades i enlighet med de fyra huvudkraven som rekommenderas från 

vetenskapsrådet. Den första rekommendationen är informationskravet vilket innebär att 

respondenterna informerades att deras deltagande var frivilligt samt att de när som helst kunde 

avbryta intervjun. En kort redogörelse om undersökningens syfte samt hur den kommer 

genomföras gjordes även. Respondenterna tillfrågades om de godkände att intervjun spelades 

in, vilket hör till samtyckeskravet, vilket alla sex respondenter accepterade. Även i det här 

stadiet kunde de avbryta sin medverkan när de ville. Konfidentialitetskravet innebär att alla i 

undersökningen har rätt till anonymitet. Respondenterna informerades att varken deras namn 

eller arbetsplats kommer figurera i uppsatsen (Vetenskapsrådet, 2005). I fem fall fick jag 

respondenternas namn från arbetsgivaren vilket innebär att de inte är anonyma gentemot 

företaget. För att arbetsgivaren inte ska kunna identifiera sina anställda i uppsatsen har all 

identifierbar information har tagits bort, så som utbildning och ursprung. Respondenternas 

anonymitet gentemot varandra har även beaktats. Eftersom två respondenter från samma 

hotell är medvetna om varandras medverkan bidrog det till att så mycket identifierbar 

information som möjligt togs bort, till exempel ålder och namn. Dock har anställningstiden 

behållits eftersom det visade sig vara väsentligt för studiens resultat. Respondenternas citat 

kan även identifieras (Kvale, 1997), vilket jag har haft i åtanke när jag har valt ut de citat som 

används i uppsatsen. Respondenterna har informerats om det sista etiska kravet, 

nyttjandekravet, att deras lämnade uppgifter enbart kommer användas till detta 

forskningstillfälle samt att de kommer få ta del av den färdiga uppsatsen (a.a.).    
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Resultat och Analys  

I det här avsnittet presenteras uppsatsens huvudsakliga resultat samt analys.  

I början av avsnittet ges en kort presentation av respondenterna men för att skydda deras 

identitet kommer information om vilket hotell de arbetar på, ålder, utbildning samt ursprung 

uteslutits. Däremot presenteras kön, antal år i yrket samt vilket arbetspass de brukar jobba.    
Kvinna med 4 månaders erfarenhet i hotellbranschen. Jobbar både dag/kvälls- och helgpass. 

Man med 1 års erfarenhet i hotellbranschen. Jobbar både dag/kvälls- och helgpass.  

Man med 3 års erfarenhet i hotellbranschen. Jobbar både dag/kvälls- och helgpass.  

Kvinna med 4 års erfarenhet i hotellbranschen. Jobbar både dag/kvälls- och helgpass.  

Man med 9 års erfarenhet i hotellbranschen. Jobbar både dag/kvälls- och helgpass.  

Kvinna med över 20 års erfarenhet i hotellbranschen. Jobbar både dag/kvälls- och helgpass.  

Interaktion  

Det Goffman (2004) beskriver som interaktion mellan människor kan överföras till 

hotellreceptionistens och gästens första möte med varandra. Deras möte är framkallat, gästen 

kommer dit för att bo en eller fler nätter och betalar därför för en tjänst. Som Goffman (a.a.) 

förklarar är det platsen för mötet som kan definiera vad personerna kan förvänta sig av 

varandra. I det här fallet kan gästen förvänta sig mer av receptionisten än vice versa eftersom 

det är gästen som betalar för att få en viss service. Därmed ställs det andra krav på 

receptionisten än vad det skulle göra om de båda hade träffats i ett annat sammanhang. Den 

första interaktionen sker vanligtvis över receptionsdisken vilket kan ses som Goffmans (2004) 

främre region. Alla gäster som kommer och ska checka in på ett hotell har olika förväntningar 

och ställer därmed också olika krav på receptionisten. En respondent beskrev hur hon ibland 

brottas med gästers förväntningar och arbetsgivarens förväntningar på henne som receptionist. 

”... det är svårt att möta gästerna, alla deras förväntningar och krav och samtidigt 

leva upp till dom förhållningsregler som kommer uppifrån, att stå där emellan är 

nog det svåraste, att ha skrivit under att man ska göra alla gäster nöjda och sen stå 
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där liksom bara som ett bollplank och inte veta hur man ska gå tillväga alltid, det är 

nog det svåraste tycker jag.”(Kvinna med 4 månaders erfarenhet) 

I det här fallet beskriver respondenten hur gästernas förväntningar och krav är svåra att 

uppfylla. Gästerna som kommer har alla en förväntning på vad receptionisten ska göra för 

dem och ibland kan dessa förväntningar krocka med receptionistens yrkesroll om vad det 

egentligen är som ingår i receptionistens arbetsbeskrivning, hur pass mycket hon ska 

tillmötesgå gästens förväntningar och krav.  

Alla sex receptionister talade om olika typer av gäster med olika förväntningar, till exempel 

nämnde de affärsresenärer och vanliga helggäster, det vill säga vanligt folk som inte får sin 

vistelse betald av sin arbetsgivare för att utföra arbete. I mötet med affärsresenärerna beskrev 

de flesta receptionister att de inte behövde leverera lika mycket, förväntningarna var inte lika 

stora hos dessa gäster som det kunde vara hos helggästerna. En affärsresenär spenderar många 

nätter på hotell vilket gör att hon/han har vanan inne och vet vad de kan förvänta sig av 

receptionisten och vice versa. När helggästerna kommer och ska checka in krävs det mer 

engagemang av receptionisterna. Eftersom de inte bor så ofta på hotell har de högre krav samt 

förväntningar på receptionisten som får lägga ner mer energi och tålamod i dessa möten. En 

respondent beskrev helggästerna och affärsresenärerna på detta sätt: 

”/…/ vanliga svenskar som aldrig bor på hotell, dom vet inte hur dom ska bete sig 

och förstår inte att dom måste betala, dom klagar på att en glödlampa har gått 

sönder. Alltså dom vill så mycket, dom tycker att dom betalar hur mycket som helst, 

dom betalar 600 kr per natt liksom. /…/ Måndag till fredag då har du dina 

affärsresenärer, dina stamgäster. Dom kommer varje vecka, det är bara att lämna 

nyckel, säga hej och varsågod och ha det gott. Men om det är någonting säg att en 

lampa har gått, så säger de ”bara så ni vet om det”, de gör inte en stor sak av det. 

Medan om du har då herr och fru Carlsson som ska bo då sina två nätter och så var 

glödlampan trasig så tycker de att vi ska dra av 50 % av rumspriset.”(Kvinna med 4 

års erfarenhet)  

En respondent berättade skillnaden i affärsresenärers och privatpersoners förväntningar 

på det här sättet:  

”När det är familjer eller sånna som har åkt hit för att roa sig eller någonting. Dom 

har så mycket mycket högre förväntningar än vad en affärsresenär har. 

Affärsresenären han checkar in, går och lägger sig och sover, äter frukost och så 
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åker han men en helgresenär, en privatperson har ju en förväntan på ett helt annat 

sätt. Det är inte bara hotellet utan de kanske har biljetter till någon teater eller 

någonting så allting ska ju stämma och då vill de ju att allting ska vara så bra som 

möjligt och känna att de är lite mer speciella tror jag, att dom är lite mer ”här är 

jag”, medan affärsresenären är lite mer ”tjena tjena nu går jag iväg”. Det är 

skillnad.”(Kvinna med över 20 års erfarenhet) 

Det är dessa olika typer av gäster som receptionisterna har lärt sig att hantera. Vid varje möte 

med en gäst, klassificerar de in gästen i olika kategorier som de sedan bemöter på olika sätt 

beroende på vilken människotyp de möter. En annan respondent beskrev det första mötet med 

gästen utifrån en känsla.  

”I och med att man har jobbat och sett så många olika personligheter, så många 

olika människor, så känner man igen, man vet ju vilken typ av gäst det är. Vad han 

vill, vad han förväntar sig. Vid incheckningstiden, vi har ju så mycket vi vill försöka 

säga till gästen. Först och främst merförsäljning vi ska alltid försöka liksom, att vi 

har en restaurang, vi har spa, att vi har... så att man försöker så. Vi har ett 

bonusprogram, vill du bli medlem? Men känner man att den här gästen som kommer 

nu han pallar inte, han vill ha sitt nyckelkort och gå till rummet, då får man anpassa 

sig, man känner efter”(Man med 1 års erfarenhet) 

Eftersom yrket som receptionist innebär daglig kontakt och möte med olika slags människor 

menar respondenten att han har lärt sig att läsa av vad gästen vill. Vid första mötet med gästen 

känner han efter och skaffar sig en uppfattning om hur gästen vill blir bemött samt vilka 

förväntningar hon/han har på honom som hotellreceptionist. Respondenten uttrycker att 

gästen kan kategoriseras in i olika människotyper, vilka i sin tur receptionisten har lärt sig att 

hantera – vilket skapar en repertoar av olika bemötanden som passar för olika människotyper.  

Främre regionen   

Som beskrevs i teoriavsnittet innebär den främre regionen den plats där receptionisterna är 

inom synhåll för gästerna, sin publik. Därmed kan de inte uppträda och prata som de vill utan 

måste hålla en annan profil än vad de vanligtvis brukar ha (Goffman, 2004). Respondenterna 

berättade att det är i den främre regionen som skådespelet utspelar sig, oftast i de situationer 

när de möter gästerna. Receptionisten kan använda de känslouttryck som Hochschild (1983) 

pratar om, det vill säga det ytliga emotionella arbetet samt det djupt emotionella arbetet vilka 

sker i direkt interaktion med gästen.  
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En respondent berättade hur allt känns som ett skådespel; 

”Alltså grejen är att man lär sig spela teater väldigt bra. Om du har en gäst som är 

väldigt sur på dig det är bara att ta det. Sen låter man det bara liksom rinna av 

dig.”(Kvinna med över 20 års erfarenhet) 

Här ser vi att responden själv uttrycker känslan av att allt känns som teater. Hon träder in i 

skådespelarrollen som receptionist och tar inte åt sig personligen av gästens humör utan låter 

allt negativt rinna av henne. Det är också tydligt att i själva interaktionen mellan henne och 

gästen tar hon inte in det sura utan agerar antingen som om kunden inte var ovänlig eller utan 

att bli upprörd över att kunden är ovänlig. En annan respondent beskrev skådespelet på det här 

sättet;  

” … visst är det så, att man träder in i en roll, det gör man ju men jag gör inte det så 

mycket som jag skulle behöva, för att kunna stå där i flera år till så skulle jag 

behöva vara mer i den mallen, för det känner jag är jag inte”(Kvinna med 4 

månaders erfarenhet) 

I det här citatet beskriver respondenten hur hon skulle behöva gå in mer i rollen som 

receptionist än vad hon gör idag för att orka vara kvar i yrket en längre tid. Yrket som 

hotellreceptionist kan vara påfrestande med att dagligen möta gäster som ställer olika 

krav och kommer med klagomål med mera, som respondenterna måste konfronteras med. 

Rollen som respondenten behöver träda in i blir ett skydd som hon i sin tur behöver för 

att kunna hantera otrevliga gäster och att det inte påverkar henne personligen. Om hon 

inte kan träda in i rollen fullt ut är hon inte skyddad vilket medför att hon inte kommer 

orka arbeta som hotellreceptionist många år till.     

För att sammanfatta receptionisternas uppträdande i mötet med gästen samt hur de uppför sig 

i den främre regionen kan ordet skådespel användas. Det är i den främre regionen som rollen 

som receptionist kommer till uttryck och vid varje individuellt möte med gästen intas olika 

karaktärer beroende på vilken typ av gäst det är. Skådespelet är det centrala i Goffmans 

(2004) beskrivning av hur människan uppför sig gentemot andra människor i olika 

sammanhang, vilket det även blir av receptionisternas beskrivning.  

Bakre regionen  

Den bakre regionen, beskriver Goffman (2004) som den plats där receptionisterna kan slappna 

av från sin roll. Det är den plats som är stängd för gästen och där bara de anställda får vistas. I 
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alla sex samtal visade det sig att den bakre regionen till viss del sammankopplades med den 

främre regionen. Eftersom yrket som hotellreceptionist innebär skiftarbete jobbar de åtta 

timmar i sträck. Därmed har de ingen lunch- eller middagspaus inkluderat, inte heller vanliga 

fikapauser finns inkluderade under arbetspasset.  En respondent berättade att den plats där hon 

kan andas ut på är i hotellets bilgarage. De gäster som kommer med bil lämnar ifrån sig 

bilnycklarna till receptionisten, som i sin tur får åka ner med bilen i bilgaraget. Hon berättade;  

”/…/ sen är det skönt, vi har ett garage som vi kör ner alla bilar i. Om det kommer 

en bil, ja jag kan ta den! då kan man sätta sig och lyssna på musik i bilen. Då kan 

man andas ut. Vi har inga raster, inga matraster heller utan vi har matuppehåll, vi 

har en halv timme när vi får äta men vi måste alltid ha med oss telefon, vi får betalt 

för hela tiden vi är där. Om det är något som händer får du gå ut och ställa dig och 

jobba och äta sen. /…/ vi har inga raster, jag kan inte sätta mig fem minuter bak 

utan vi står i åtta timmar.”(Kvinna med 4 års erfarenhet) 

Det är under dessa korta tillfällen som receptionisten känner att hon kan andas ut och 

släppa rollen som receptionist. Det kan noteras att gästens privata bil, ett ställe som vid 

en spontan reflektion kan betraktas som synnerligen främre region, i denna situation kan 

fungera som ett backstageområde eftersom gästen inte är där och receptionisten befinner 

sig i ett garage avskild från insyn. Här kan receptionisten få ett utrymme för att lägga av 

sig rollen för en kort stund. 

En annan respondent berättade att det är på kontoret, som ligger i direkt anslutning till 

receptionen, som man kan prata av sig med sina kollegor. Hit har gästerna inget tillträde 

utan i det här rummet kan receptionisterna prata ostört med varandra samt att det är den 

plats där de kan släppa sin yrkesroll helt och hållet och anförtro sig till varandra; 

”I back office, på kontoret så kanske man kan säga till sina kollegor att man inte 

har den bästa dagen, att man kanske vill prata ut om det, att man kanske kan släppa 

ut allting där mellan varandra men att man absolut inte ser till att gästen känner att 

det är liksom ja, gästen ska inte bli berörd i alla fall.”(Man med 1 års erfarenhet) 

En annan plats som kan symbolisera den bakre regionen är det bokningssystem som finns 

i receptionisternas datorer. I det här fallet är inte tanken att receptionisten ska frigöra sig 

från sin yrkesroll på ett avgränsat område utan tanken är att kollegorna sinsemellan ska få 

prata fritt om gästerna utan deras vetskap. Eftersom de inte har raster där de kan ventilera 

situationer som de har upplevt i mötet med gästen, eller andra väsentligheter som 

behöver förmedlas om gästen, finns istället under varje gäst en kommentarrad. I de fall 
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där receptionisten anser att kollegorna bör få ta del av gästens önskemål, krav eller om 

någon händelse har inträffat används dessa rader. Till exempel beskrev en respondent;  

”vi är ju en stor del en servicedisk för många frågor men är du förberedd, det är väl 

det vi jobbar med alla ska veta allt genom att vi använder systemet i comments och 

skriver upp någon om det har varit någonting. Om någon har rökt på rummet då vet 

man det eftersom man har skrivit det eller någon gäst behöver skriva ut någonting 

tidigt på morgonen ja har man det i kommentarraden så vet man det” (Man med 3 

års erfarenhet) 

Bokningssystemet blir en bakre region fastän den ligger i den främre regionen där 

receptionisterna är inom synhåll för gästerna. Dessa rader blir ett sätt för receptionisten 

att informera kollegorna om vad gästen kräver eller hur hon/han beter sig. 

Respondenterna styrker det Goffman (2004) menar att den främre regionen kan skärmas 

av till att bli den bakre regionen. I de fall receptionisterna känner att de kan prata ostört 

med varandra och där de då kan släppa sin yrkesroll för en kort stund gör de det. En 

respondent berättade;  

”Vi kan ju stå och flumma. Vi kan stå och skratta och så kommer en gäst och kan 

skratta med oss. Men det var som förra veckan, vi stod och prata om någonting, vi 

hade roligt, vi stod verkligen och skrattade tillsammans. Och så kommer en gäst och 

alla vi var så här, nej kämpa! Men han kom fram och han började också skratta, och 

sa ”har ni personalfest eller?”. Å vi bara, ”Något roligt på jobbet måste man ju ha 

och han bara”, ” ja det är helt rätt”. Men det kanske man inte kan stå och göra på 

alla hotell” (Kvinna med 4 års erfarenhet) 

Från respondentens citat kan man läsa att hon och hennes kollegor uppträder på ett sätt som 

inte är i enlighet med den främre regionens uppförande. Här beter sig de på ett sätt som 

platsar i den bakre regionen där de släpper sin identitet som receptionist men som även 

kommer fram i den främre. 

Ytligt emotionellt agerande  

De flesta receptionister beskrev hur deras yrkesroll krävde ett ytligt agerande i den främre 

regionen. Receptionisten har lärt sig visa en känsla utåt som hon/han egentligen inte känner 

inombords. Genom att använda musklerna i ansiktet uttrycker receptionisten en känsla som 
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gästen uppfattar till exempel som ett leende. En respondent beskrev hur hon försöker se glad 

och trevlig ut.    

”Det gäller ju att man försöker göra... att det syns att man är glad... du förmedlar ju 

ändå... du är ju ett ansikte, ett ansikte för hotellet. Det är ju dig dom ser det första 

dom gör när dom kommer in. Och det är alltid första intrycket som består. Är man 

då frånvarande, stirrar ner i dataskärmen eller någonting sådant istället för att titta 

upp och titta en människa i ögonen då har du redan, då är det redan förstört det 

första intrycket. Det är jätte viktigt!”(Kvinna med över 20 års erfarenhet) 

Citatet styrker det Hochschild (1983) menar är ytligt emotionellt agerande. Det ytliga 

agerandet visas genom receptionisternas ansiktsuttryck, när de exempelvis vill få gästen att 

känna sig välkommen uttrycker hon/han det med ett påklistrat leende. En respondent berättar 

att det första intrycket är jätte viktigt med tanke på att hon är ansiktet utåt för hotellet, som 

hon uttrycker det ”… det är alltid första intrycket som består”. Skulle hon vara frånvarande 

och titta ner i dataskärmen när en gäst kommer in skulle det första intrycket vara förstört, 

menar hon. Det är inte alla receptionister som lägger lika stor vikt vid det första intrycket. På 

frågan till en respondent om det är viktigt att ge gästen ett bra första intryck svarar han: 

”… jag vet inte om man lägger så jävla mycket tyngd på första intrycket egentligen, man 

säger att man gör det men man vet ju hur man är själv liksom det är ju inte så jävla lätt 

att komma ihåg vad folk heter och vad dom gör”(Man med 9 års erfarenhet) 

En annan respondent beskrev det ytliga emotionella agerandet på det här viset; 

”Du kan ju inte skälla på en gäst. Så det går inte, det är klart att det är en känsla du 

måste dölja /../ man får försöka lösa situationen och tillmötesgå gästen på bästa 

möjliga sätt.” (Man med 1 års erfarenhet) 

En tredje respondent berättade hur det ytliga agerandet kan uttrycka sig på ett annat sätt 

där det mer handlar om att hålla undan känslor, ofta negativa, som inte får synas i mötet 

med kunden; 

”… du får ju inte ta det personligt du får inte visa personliga känslor /.../ det är ju 

det som är det svåra i dom här svåra fallen med reklamation, det får inte bli 

personligt i diskussionen med gästen, du får inte ha den approachen att ta den på 

det sättet.”(Man med 3 års erfarenhet) 

Alla privata känslor som respondenten kan känna i mötet med en gäst som reklamerar 

någonting får inte visas. I dessa situationer måste respondenten spela på andra känslor 
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som gör att gästen kommer till tals och att det inte blir en diskussion mellan honom som 

privatperson och gästen, utan det ska vara en diskussion mellan hotellreceptionisten och 

gästen. Respondenten berättar att det är svårast i de situationer när gästen har klagomål. I 

de fallen får man inte ta något personligt men heller inte bli personlig i diskussionen med 

gästen utan man måste hålla en annan ”approach” gentemot gästen som han uttrycker det. 

Även en annan respondent menar att vissa känslor måste döljas för att tillmötesgå gästen 

på bästa möjliga sätt. Att visa privata känslor genom att stå och skälla på en gäst går inte 

därför måste man dölja den känslan. 

Djupt emotionellt agerande  

Det djupa emotionella agerandet menar Hochschild (1983) är när individer arbetar med att 

skapa en emotionell upplevelse så att känslouttrycket stämmer med vad hon/han upplever.  

För att förtydliga begreppet kan man till exempel ta djupa andetag för att lugna ner sig eller 

skapa olika fantasier som gör att man betraktar situationen på ett sätt så att de rätta känslorna 

kommer. Det andra sättet som Hochschild (a.a.) menar att individer kan visa det djupt 

emotionella agerandet på är genom att bortse från en känsla. 

I mötet med respondenterna var det ett fåtal som kom in på det djupa agerandet. En 

respondent beskrev hur hon arbetar kroppsligt för att påverka upplevelsen genom att styra sina 

kroppsliga uttryck genom sång;  

”Jag kan stå och sjunga i huvudet. Alltså om jag blir irriterad eller stressad så står 

jag och nynnar på en sång. Då kan jag stå för mig själv och sånger blir man ju 

alltid glad av. Då har jag lättare att släppa saker.” (Kvinna med 4 års erfarenhet) 

Hon beskrev ytterligare hur hon framkallade en känsla;  

”... att jag kan vara på jätte dåligt humör en dag, en jätte hemsk dag. Men så när 

jag kommer till jobbet och jag vet att jag måste vara glad så då blir jag glad ändå.” 

(Kvinna med 4 års erfarenhet) 

Eftersom hon måste uttrycka en känsla på jobbet använder hon sig av någon av de tre 

hjälpmedel för att få fram föreställningen av glädje. I det här fallet använder hon det 

kognitiva sättet, nämligen att hon försöker förändra eller skapa en upplevelse med hjälp 

av idéer, bilder eller tankar.  
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Normer 

Det är i den främre regionen som receptionisten möter gästen och uppträder på ett sätt som 

stämmer överrens med de normer som Goffman (2004) kallar för hövlighetsnormer samt 

anständighetsnormer. Det här kan appliceras i receptionisternas beskrivning av vad hotellet 

har för normer vilka de måste följa. Receptionisterna beskriver hur de måste möta gästerna 

med trevliga miner samt att alltid tänka på hotellets anseende, vilka hör till Goffmans (2004) 

moraliska krav. Alla receptionister talar om vikten av att gästen vid varje tillfälle ska lämna 

hotellet med en positiv erfarenhet vilket gynnar hotellet i slutändan. En respondent berättade 

att service är det hotellet livnär sig på:  

”… vi jobbar i serviceindustri och det är inom service vi ska leverera, dålig service 

ger inga pengar i efterhand. Industriföretag jobbar ju inom andra delar, andra 

produkter, vi jobbar ju med servicen det är vår produkt det är den vi tjänar pengar 

på.”(Man med 3 års erfarenhet) 

En respondent beskriver nedan hur han får kompensera missnöjda gäster med olika medel för 

att de inte ska lämna hotellet med dåliga upplevelser som kan spridas vidare. Han uttryckte 

sig:  

”… det är fritt fram att kompensera med vad som helst, så länge gästen är nöjd och 

så länge det gynnar företaget. /…/ känner ni att en gäst inte mår bra, och kommer 

lämna, ja missnöjd det är det absolut värsta.  Det får absolut inte ske så gör vad ni 

kan så länge de blir nöjda. Är en person, speciellt nu med dagens facebook till 

exempel, det räcker med att någon skriver si och så hände mig på det hotellet, det är 

kaos, det är katastrof.”(Man med 1 års erfarenhet) 

Respondenten beskriver att det är katastrof om en gäst lämnar hotellet missnöjd och för det 

vidare, till exempel skriver det på facebook, där det dåliga ryktet sprids fort.  

En respondent förkroppsligar hotellets normer på det här sättet:  

”Jag kör lite på den här ”om du är glad och ser snäll och trevlig ut så kommer 

ingen vara elak mot dig. Ibland har de ju rätt, de har rätt och vara irriterade och 

jag kan inte göra mer än att bara hålla med och verkligen be om ursäkt. Man gör 

allting för att gästen ska gå ifrån hotellet och vara glad.”(Kvinna med 4 års 

erfarenhet) 

De anständighetsnormer som nämns kan överföras till hur receptionisterna ska klä sig i de 

obligatoriska arbetsuniformerna, vilket vanligtvis består av kostym och finbyxor till männen 

eller kjol till kvinnorna. Arbetsklädseln bidrar i sin tur till att förstärka det rollspel som 
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receptionisterna går in i. Nedan beskriver en respondents om hur arbetsklädseln påverkade 

individen rollmässigt:   

”Då är jag receptionisten... eller då är jag i jobbet. Man klär ju på sig en roll helt 

enkelt, så är det ju. Det är ju så mycket roll så att när du träffar någon som har sett 

dig i dom här kläderna känner knappt igen dig när du kommer privat. /.../ du 

identifierar dig så mycket med dom här kläderna /…/ det är en identitet, kläderna 

blir en identitet.”(Kvinna med över 20 års erfarenhet) 

I det här citatet kan vi se hur respondenten beskriver hur arbetskläderna bidrar till att hon blir 

en annan person – hon uttrycker sig och presenterar sig på ett annat sätt än i sin privata roll. 

Arbetskläderna bidrar till att identiteten som hotellreceptionist ökar och hon går in i rollen 

fullt ut. Anständighetsnormerna delar Goffman (2004) ytterligare in i två undergrupper, de 

instrumentella och de moraliska kraven. Hotellet kan kräva av sina anställda att de ska ha god 

arbetsmoral vilket hamnar under de instrumentella kraven samt att de ska förmedla ett 

välkomnande intryck på gästerna, inte lägga sig i andras angelägenheter vilka hamnar under 

de moraliska.   

”Om man ser på just på mitt jobb så tror jag att vi ska vara lite mer lattjo än vad 

andra ska vara. Att vi ska kunna vara lite mer rätt fram mot gästerna och då 

handlar det absolut inte om att döma eller att säga nej eller… vara liksom för vuxen 

kan man nog säga. Dom vill hemskt gärna att man sitter kvar och festar efter jobbet 

men att man gör det snyggt. Att man är en kul typ helt enkelt, att samtidigt inte vara 

dömande och samtidigt ha det yttersta ansvaret för en så stor apparat som det ändå 

är.” (Kvinna med 4 månaders erfarenhet)  

Kvinnans beskrivning hamnar under de moraliska kraven. Hon beskriver arbetsgivarens 

önskan på de anställda hur de ska ”… vara lite mer ”lattjo” än vad andra ska vara”. Att 

deras sätt att möta gästen ska vara lite mer rak men att för den skulle inte döma gästen. 

De ska även i största mån tillmötesgå gästens vilja och att arbetsgivaren gärna ser att 

receptionisterna sitter kvar och tar en drink med att de gör det på ett professionellt sätt.   
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Diskussion 

 

Uppsatsens syfte var att analysera hur hotellreceptionister hanterar sin yrkesroll och hur de 

arbetar med sina känslor i mötet med gäster och medarbetare. För att kunna besvara 

frågeställningen analyserades det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska ramarna.  

Resultatet visade att när receptionisterna interagerar med gästerna bildar de sig en uppfattning 

om hennes/hans personlighet samt vilka förväntningar de har och därmed vet de hur de ska 

bemöta gästen. Eftersom receptionisterna dagligen möter olika personligheter har de lärt sig 

att kategorisera in människotyper vilket skapar en repertoar av olika bemötanden som passar 

in på varje kategori. Goffman (2004) menar att människor använder sig av skådespel i varje 

möte med en annan individ, vilket receptionisterna antyder att de gör. Dock kan de identifiera 

sig med rollkaraktären vilket inte skiljer sig från deras privata roll. De olika karaktärerna som 

de ”spelar” i varje interaktion med gästen känns, för de flesta, inte främmande utan det är en 

del av deras privata personlighet. Hochschild (1983) menar att det emotionella arbetet 

påverkar anställda i servicebranschen på olika sätt. Receptionisterna beskriver att de är 

medvetna om att det är ett skådespel men känner ändå igen sig i alla karaktärer som de visar 

gentemot gästen. De är medvetna om att all negativ kritik som kommer från gästen inte ska 

tas personligen utan den är riktad till yrkesrollen inte den privata. De betraktar alla problem 

och kritik som något som ligger utanför dem själva – ett problem som finns framför dem, men 

som inte berör dem känslomässigt, de är budbärare för en policy, en norm och så vidare. De 

måste skapa ett slags skydd kring deras privatroll vilket innebär att de måste kunna särskilja 

yrkesrollen från privatrollen, vilket går i linje med Hochschilds (1983) tredje förhållningssätt. 

Om de inte kan skilja rollerna åt är de inte skyddade och kommer troligtvis inte bli långvariga 

i yrket. Resultatet tyder också på att oerfarna receptionister, de som har en förhållandevis kort 

anställningstid i hotellbranschen, upplever detta krav för att orka i längden. Det har inte med 

erfarenhet att göra som Hochschild (1983) menar.   

Det kan även nämnas att arbetsklädseln hjälper receptionisterna att skilja rollerna åt. När de 

tar på sig kostymen intar de rollen som ”receptionisten” och när de avslutar arbetspasset och 

byter klädsel - återgår de till sin privata roll. I studien av Abiala (2000) fann hon samma 

resultat - att serviceanställda ser på sitt yrke som ett skådespeleri där de anställda som har lärt 
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sig att skilja mellan yrkesroll och privatroll har stor chans att lyckas i servicebranschen. 

Däremot orkar inte de serviceanställda som går in med personlig service och privata känslor 

inte i längden. Även det här stämmer överens med Hochschilds tredje förhållningssätt. 

Resultatet från Wesströms (1998) studie innebar att de anställda i servicebranschen ansåg att 

det emotionella arbetet är påfrestande eftersom de överger sina egna behov för att tillfredställa 

gästens samt organisationens krav och önskemål. Detta resulterade oftast i en kortvarig 

anställning i branschen. Tålamodet avtar ju äldre man blir och är därför en risk för hotellet 

som sätter gästen i fokus (Wesström, 1998). Detta motsäger dock vad som framkommit i 

denna studie då resultatet visar att tålamodet bara blev bara bättre och bättre i och med ökad 

ålder och erfarenhet av yrket. 

Hochschild (1983) menar att känslouttrycken (surface acting) som individerna spelar på är det 

som säljer, det blir en produkt som produceras och säljs till gästen men över tid övergår de till 

känslor (deep acting). En teori som utgår från individers omvandling ("transmutation") från 

dessa två är vad hon kallar ”emotive dissonance” och ”cognitive dissonance. Vilket förklarar 

processen när en person ska upprätthålla en skillnad mellan känslorna och skådespelet. Att 

skilja mellan dessa två är svårt och påfrestande under längre perioder. Lösningen är att 

individerna försöker känna sig mer lik den känslan som hon/han försöker uttrycka. Genom att 

antingen ändra vad hon/han känner eller genom att ändra rollen hon/han spelar. I 

receptionisternas fall innebär yrket yligt agerande vilket Hochschild då menar att det är 

känslorna som behövs ändras (Hochschild, 1983).    

Organisationens krav på receptionisternas emotionella arbete har ökat gemfört med förr. 

Eftersom tekniken har utvecklats har nya medier poppat upp och spelar idag en stor roll för 

organisationernas rykte. Till exempel har det sociala nätverket Facebook 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook), som används av flera miljoner människor världen 

över, skapat ett större tryck på receptionisternas emotionella arbete. Företagen blir beroende 

av emotionsarbete i högre grad för att kompensera för sådant som har gått fel – en trasig 

glödlampa mot ett leende och ett otal ursäkter för att slippa få dåliga kommentarer i sociala 

medier som sprider sig lavinartat. Det här ställer ännu högre krav på receptionisterna att de 

skiljer på yrkesrollen och privatrollen så att de inte blir emotionellt utarbetade. De sociala 

medierna innebär även att gästerna har övertaget i interaktionen med receptionisterna - av den 

orsaken kan de ha höga förväntningar och ställa krav på henne/honom. Eftersom 

receptionisternas arbetssituation hela tiden fokuserar på gästernas behov samt se till att de blir 

tillfredställda, kan en missnöjd gäst snabbt sprida den dåliga upplevelsen vidare världen över 
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och hotellet får därmed ett dåligt rykte. En annan aspekt är att receptionisterna ska 

tillfredställa organisationens krav på det emotionella arbetet. Uppfyller de inte hotellets 

normer kan sanktioner ges, till exempel omplacering till en annan tjänst.  

För att beskriva hur receptionisterna hanterar sina känslouttryck gentemot gästerna kan teorin 

om Hochschilds (1983) ytliga emotionella agerande samt det djupt emotionella agerandet 

appliceras. Utåt sätt visar de upp en känsla som de vill förmedla till gästen, till exempel glädje 

fastän de inte känner glädje inombords. Receptionisterna menade att eftersom de representerar 

hotellet, de är ansiktet utåt och är de första som gästen möter när de kommer i fysisk kontakt 

med organisationen spelar deras känslouttryck en avgörande roll. Deras privata känslor måste 

döljas vilket kan komma i konflikt med yrkesrollens känslouttryck. I möte med gästen som 

reklamerar eller har andra synpunkter, vilket privatrollen inte anser vara förankrat, är de ändå 

tvungna att tillmötesgå gästen på bästa möjliga sätt och hålla tillbaka sina egna känslor. Enligt 

Dahlgren & Starrin (2004) innebär det emotionella arbetet att bortse från upplevda känslor så 

som ilska eller frustration. Det går inte att skälla ut en gäst fastän de upplever ilska.   

Det djupa emotionella arbetet var inte lika tydligt beskrivet som det ytliga. Dock kan man dra 

slutsatsen att de vet att de måste prestera och möta gästerna med glada miner när de infinner 

sig på arbetsplatsen. Därmed kan Hochschilds (1983) teori som beskrevs tidigare, genom att 

föra samman båda emotionella arbetssätten gör det lättare i längden att prestera inför gästerna. 

Uttrycket glädje omvandlar de till att känna glädjen inombords.  

Känsloarbetet i förhållande till kollegorna skiljde sig åt jämfört med känsloarbetet i mötet 

med gästerna. Här visar de sina privata känslor öppet och har ett förtroligt förhållande till 

varandra. Resultatet visade att kollegorna är stöttepelare i besvärliga och påfrestande 

situationer som har upplevts i mötet med gästen och det är hos dem de privata känslorna kan 

ventileras. Goffman (2004) talar om team i den bemärkelsen att de är en sammansvetsad 

grupp som har en avslappnad dialog mellan varandra i den bakre regionen. Det bekräftades av 

receptionisterna och av den anledningen är den bakre regionen en viktig plats för de anställda 

eftersom det är där de kan släppa sin yrkesroll och vara sig själva. Det här har troligtvis stor 

betydelse även för hur länge de stannar i branschen. Känner de inte gemenskap och förtroende 

för sina kollegor påverkar det arbetet negativt och anställningen kan därför bli kortvarig.  

Det har även visat sig att eftersom respondenterna befinner sig i receptionen under hela 

arbetspasset blir receptionen en del av den bakre regionen. Kollegorna emellan uppträder på 

ett avslappnat sätt när de är utom synhåll för gästerna som inte är i enlighet med den främre 

regionens uppförande. Här beter sig de på ett sätt som platsar i den bakre regionen där de 
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släpper sin identitet som receptionist men som även kommer fram i den främre regionen. Från 

hotellets sida är det troligtvis mer accepterat när det gäller positiva känslouttryck, 

receptionisterna skulle nog inte kunna stå och gråta eller skrika i receptionen. 

Forskningen om receptionisters känslouttryck och yrkesroll går att studera vidare. Det hade 

till exempel varit spännande att inkludera organisationens ledning för att få ytterligare en 

infallsvinkel på det arbete som utförs. Vilka krav och förväntningar ställer de på sina anställda 

i servicemötet? Hur ser de på dagens sociala medier? Vad innebär det för de anställda? Hur 

arbetar organisationen med att utbilda och göra receptionisterna mer medvetna om hur deras 

känslouttryck påverkar gästen? Det är bara några frågor som kan leda forskningen om det 

emotionella arbetet i hotellbranschen vidare. Studien kan även utökas med synpunkter från 

gäster. Att få höra deras upplevelser och tankar kring receptionisternas bemötande kan ge 

ytterligare en dimension till det emotionella arbetet som utförs av hotellreceptionisterna.    



 

 32 

Referenser 

Böcker  

Abiala, K. (2000).  Säljande samspel - en sociologisk studie av privat servicearbete. Edsbruk. 

Akademitryck AB.  

Aspers, P. (2007). Etnografiska Metoder. Helsingborg. Liber.  

Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 1:4. Malmö. Liber.  

Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five 

Approaches. Andra upplagan. USA. Sagae Publications, Inc. 

Dahlgren, Lars & Starrin, Bengt. (2004). Emotioner, Vardagslivet & Samhälle: En 

introduktion till emotionssociologi. Malmö. Liber.   

 

Goffman, E. (2004). Jaget och Maskerna - en studie i vardagslivets dramatik.  Fjärde 

upplagan. Smedjebacken. ScandBook.  

 

Hochschild, A. (1983). The Managed Heart - commercialization of human feeling. University 

of California Press.   

 

Kvale, S. (1997).  Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur.  

 

Löfstrand, S. (1995). Nöjdare gäster - En idé- och arbetsbok om mänskligt samspel I hotell- 

och restaurangbranschen. Kristianstad. Liber.  

 

Wesström, M. (1998). Hotellet, kunden eller jag? En studie om dilemma i servicearbete. 

Göteborg. Bokförlaget BAS.  

 

Artiklar  

Aschforth, Blake E. & Humhrey, Ronald H. (1993). Emotional Labor in Service Roles: The 

Influence of Identity. The Academy of Management Review. Vol 18. No 1. s.92-93. 

 

Goffman, E. (1956). Embarrassment and social organization, The American Journal of 

Sociology, vol 62, No 3 (Nov, 1956) s. 264-271. 

 

Goffman, E. (1989). On Fieldwork. Journal of Contemporary Ethnography. 1989; 18; 123. 

s.123-132. 

 



 

 33 

Hochschild, A. (1979). Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. The American 

Journal of Sociology Vol. 85, No. 3 (Nov., 1979), pp. 551-575. 

 

Ichheiser, G. (1949). The Image of the other man, The American Journal of Sociology, vol 55, 

No 2, Supplement: Misunderstanding in Human Relations; A study in false social perception 

s. 5-11 

 

Leidner, R. (1993). Fast food, fast talk: Service work and the routinization of everyday life 

(Barkeley and Los Angeles: University of California Press).  

 

Lentz, Edith. (1954). A Comparison of Medical and surgical floors. (Stencil: New York State 

School of Industrial and Labor Relations, Cornell University). s.2-3  

 

Internetadresser  

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer: inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

[Läst 2010-12-27] 

 

Facebook  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Facebook 

[Läst 2011-01-10] 

 

 

  



 

 34 

Bilaga 1 Intervjuguiden  

Arbetet 

Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 

Hur länge har du jobbat som receptionist?  

Vilka arbetstider har du?  

Vilka egenskaper ska en receptionist ha? 

 

Team  

Hur skulle du beskriva din relation med kollegorna?  

Hur viktiga är dina kollegor? 

Får du stöd och hjälp ifrån dem?  

Har du någon som du kan prata av dig hos?  

Brukar du diskutera gästerna med kollegorna?  

 

Känslor 

Vad tror du gästen förväntar sig av dig? 

Hur du deltagit i någon kurs där du fått lära dig bemöta gästen?  

Hur hanterar du en besvärlig situation med en gäst? Kan du beskriva en sådan! 

Hur påverkar ett sådant möte dig? Beskriv.  

Finns det tillfällen då det är svårt att visa en känsla?  

Skulle du säga att ditt jobb är emotionellt jobbigt?  

Var hämtar du kraft och energi ifrån?  

Kan du beskriva hur och var du kan varva ner?  

 

Roll  

Vad känner du när du tar på dig arbetskläderna?  

Bemöter du personer på samma sätt utanför jobbet så som du gör när du är i tjänst? Beter du 

dig på samma sätt när du lämnar arbetsplatsen?  

Tycker du att du träder in i en roll?  

Hur känner du dig när en gäst kritiserar dig? Vad svarar du? 

 


