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Sammanfattning 

 Denna studie beskriver hur butiksförsäljares känsloarbete kan komma att te sig i olika 

interaktionssituationer inom en kosmetikkedja. Butikssäljarnas känsloarbete undersöks vid 

interaktion med, kund och kollaga. Vidare undersöks hur arbetsgivaren påverkar de anställdas 

känsloarbete genom att använda sig av olika incitament. För att undersöka butikssäljarnas 

känsloarbete i olika interaktioner har Hochschilds teori om emotionellt arbete och Goffmans 

dramaturgiska perspektiv används. Studien påbörjades med genom en förstudie som 

innefattade observationer, samtal med butikschef och insamling av olika dokument från 

kosmetikkedjan. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer där 

sex stycken butikssäljare intervjuades.  Resultatet visar att respondenterna växlar mycket 

mellan det yligt- och det djupa känsloarbetet under en arbetsdag, beroende på vem de 

interagerar med och vilken placering de har i butiken. De mindre oerfarna respondenterna 

hade svårare att skilja mellan sin yrkes- och privatroll än de mer erfarna respondenterna hade. 

Arbetsgivaren har en avgörande roll i respondenternas känsloarbete då de genom olika 

incitament styr personalen att använda sig av ett djup emotionellt agerande.    
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Inledning 

Företag inom servvicebranschen ställer allt högre krav på de anställdas känslouttryck eftersom 

det har visat sig mer avgörande än vad som tidigare trotts. Organisationers tillväxt är mer 

beroende av personalens känsloarbete genom att till exempel kunna ge service åt kunderna. 

Företaget använder sig av organisationskulturen för att försöka forma de anställdas känslor 

och för att bestämma hur dessa ska uttryckas. Även genom medveten placering av de 

anställda kontrollerar organisationen de anställdas känslouttryck, vilket kan ta sig utryck 

genom att till exempel en receptionist ska vara klädd på ett visst sätt och ta emot besökarna 

med ett leende (Fineman, 2000).  

 

Ett område som expanderat de senaste årtiondena är kosmetikabranschen (Svenska kosmetik- 

och hygienmarknaden, 2012). År 2008 omsatte skönhetsbranschen globalt 333 miljarder 

kronor och det har visat sig att denna bransch varit relativ motståndskraftig mot lågkonjunktur 

(Jones, 2010:9). Det kan ligga många orsaker bakom denna expandering som exempelvis 

mode och ideal. Även i Sverige har denna ökning påverkat detaljhandeln. I 

Stockholmsområdet har yrken som butiksförsäljare ökat och är där det tredje mest 

förekommande yrket (Ernst & Young, 2009:11). 

 

I och med denna expandering har kosmetikabranschen blivit viktigare för en rad intressenter, 

vilket torde ställa högre krav på de anställda än tidigare. Företag använder sig idag av olika 

estetiska krav- det kanske mest förekommande är klädkoder. Dessa krav skiljer sig markant 

beroende på företag och vilka tjänster företaget tillhandahåller. De estetiska kraven är något 

som den anställde kan erfara genom en tillsägelse eller en uppmaning rörande klädsel, 

utseende eller agerande. Detta grundar sig i att arbetsgivaren vill förkroppsliga de tjänster 

eller varor som företaget säljer (Nickson et al, 2003). Hur detta kan ta sig i uttryck på ett 

företag som säljer skönhet är något som både är intressant och relativt outforskat.  

 

Att arbeta i butik innebär att personal ständigt ska finnas tillgänglig för kunden och kunna 

betjäna denne på bästa sätt. Detta görs genom att personalen alltid ska tillhandahålla god 

service och kunna ge ett trevligt bemötande, oavsett hur de själva mår och vad de anser om 

kunderna de betjänar (Hochschild, 2003). I detta sneda förhållande mellan personal och kund 
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kan det tänkas att personalen tvingas att kliva in i en roll som är mer eller mindre lik vem de 

är som privatpersoner. I det senare fallet kan det tänkas att personal vars roll på arbetet är 

långt ifrån den person de är på fritiden, måste tampas med många känslor för att kunna spela 

rollen för sina kunder på ett trovärdigt sätt (Goffman, 2009). Det är alltså troligt att viss 

personal upplever konflikter mellan den rollen de spelar på arbetet och den personen de är på 

fritiden, vilket kräver att de måste arbeta med sina känslor (Hoschchild, 2003). Vidare är 

arbetsgivarens roll viktig för personalens dagliga beteende då det finns en viss 

arbetsbeskrivning av rollen som butikspersonal (Leidner, 1999).  Dock är det inte bara 

arbetsgivaren som ställer krav på rollen som butikspersonal utan även konsumenterna, som 

förväntar sig en viss service och bemötande i butiken (Nyström & Wallén, 2002).    

Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera hur butiksförsäljare inom en kosmetikkedja 

hanterar sitt känsloarbete i olika interaktionssituationer.  

Frågeställning 

Hur yttrar sig personalens känsloarbete:  

  Vid interaktion med kunder? 

  Vid interaktion med kollegor? 

  I förhållande till arbetsgivarens krav? 

Vid interaktion med kunder kan det vara intressant att undersöka huruvida butiksförsäljare tar 

på sig en specifik roll vid bemötandet av kunder eller om den anställde anser sig vara samma 

person på arbete som privat. Detta skulle även kunna påverka butiksäljarens känsloarbete. 

Vidare i interaktion med kollegor kan butiksförsäljaren komma att spela en annan roll vilket i 

så fall skulle leda till ett annorlunda känsloarbete. Den sista frågeställningen som berör 

personalens känsloarbete gentemot arbetsgivarens krav syftar till att undersöka 

kosmetikkedjans regler och policys för de anställda och hur butiksförsäljarna blir 

kontrollerade av arbetsgivaren. 
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Avgränsningar 

Denna studie utgår från hur butiksförsäljarnas känsloarbete ter sig, varför endast dessa 

personers perspektiv kommer att belysas. Undersökningen fokuserar på butiksförsäljarnas 

känsloarbete i interaktioner med kunder och kollegor samt hur arbetsgivaren påverkar denna 

typ av interaktion. Således kommer studien inte att undersöka vilka följder känsloarbetet kan 

komma att få för butiksförsäljarna. Detta är en sociologisk studie och kommer därmed inte att 

fokusera på den psykologiska aspekten inom detta område. Studien är även begränsad till sex 

olika butiker i Stockholmsområdet och till endast en kosmetikkedja. 

Begreppsdefinitioner  

Emotionellt arbete/känsloarbete definieras som en anpassad eller förtryckt känsla som aktören 

visar genom ett kroppsligt- eller ansiktsutryck för ett kommersiellt syfte. Detta gäller främst 

inom serviceyrken där den anställde bemöter kunder ansikte mot ansikte och att 

organisationen genom träning, övervakning och observation försöker att styra de anställdas 

känslouttryck (Hochschild, 2003).  

 

Roller är ett annat begrepp som nyttjas i denna studie och innebär att individer utför olika 

handlingsmönster beroende på viken situation vi befinner oss i och därigenom uppstår det 

olika roller (Goffman, 2009).    

Disposition 

Studien inleds med en genomgång av det teoretiska ramverket som efterföljs av tidigare 

forskning. Därefter tar metod och dataavsnittet vid för att sedan följas av resultatdelen. Vidare 

följer diskussionsavsnittet med en slutsatsdel. Studien avslutas med en kritisk reflektion över 

det egna arbetet.  

Teoretiskt ramverk 

Valet av teori grundar sig i att studien har sin utgångspunkt i känsloarbete inom 

servicebranschen. Goffman (1974) fokuserar på känsloladdade sociala mönster i olika 

situationer, vilket sedan Hochschild (1979) bygger vidare på men med fokusering på ett 
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emotionellt agerande och hur arbetsgivaren påverkar detta.  Det finns även andra teorier 

(Mead,1967; Blumer, 1986) som undersöker interaktioner mellan människor men dessa har 

valts bort då de fokuserar på individens gärningar och tankar, vilket inte är syftet med denna 

studie. Dessa teorier saknar även fokus på själva situationsbaserade interaktionen, vilket 

framförallt Goffman (1974) men även Hochschild (1979) inriktar sig på. 

Det dramaturgiska perspektivet 

Det dramaturgiska perspektivet beskriver hur vardagslivet formas av olika interaktioner som 

är beroende av vilken situation individen befinner sig i. Genom att använda sig av teatrala 

begrepp på vardagslivet lyckas Goffman urskilja olika interaktionsmönster och roller hos 

människan (Goffman, 2009).  

Framträdande 

Tron på rollen innebär att aktören ska få observatörerna att tro på den roll som denne vill 

förmedla. Det finns då två extremer vid framträdandet hos aktören, antigen känner individen 

att framträdandet är uppriktigt och genuint eller så tror inte denne på sitt eget framträdande 

vilket kan leda till något som kallas för cynism (Goffman, 2009).  En cynisk aktör lurar sin 

publik men det beror inte alltid på privata syften utan det kan exempelvis handla om 

publikens eller företagets bästa. Det är även vanligt att aktören pendlar mellan uppriktighet 

och cynism. Ju bättre aktören är på att distansera sig desto mer social skickig är individen 

(Goffman, 2009).  

 

Rolldistans är när individen håller isär sina olika roller i vardagen, som till exempel sin 

yrkesroll och sin familjeroll (Goffman, 1961). Är individen på det klara med sin rolldistans 

har denne lättare att skifta mellan rollerna. Hur stark rolldistansen är beror på hur mycket 

individen identifierar sig själv med rollen. Stämmer självbilden överens med rollen kommer 

individen få det svårare att distansera sig från den. Ju större motstånd denne har mot rollen 

desto lättare kommer individen kunna ta avstånd från den (Goffman, 1961).  

 

 Idealisering är ett annat begrep som användes för att beskriva hur ett framträdande kan 

socialiseras och formas för att passa in på en given situation som framträdandet utspelar sig i. 

Med hjälp av en teckenutrustning som till exempel kläder, kan individen försöka försköna 

eller belysa sitt framträdande och därmed kunna bevara sin fasad. Denna roll kan dock inte 
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spelas om individen inte lyckas att se till de regler och normer som finns i framträdandet 

(Goffman, 2009).  

  

En annan del av framträdandet är fasaden som är en expressiv standardtyp vid individens 

framträdande och kan användas omedveten eller med avsikt. Ett exempel på fasad är den så 

kallade inramning som kan bestå av exempelvis; dekor, möbler, ytplanering och annan 

mänsklig aktivitet som kan utspela sig runt omkring. Inramningen är platsbunden och aktören 

kan inte spela rollen förrän denne befinner sig på plats. Inramningen beskriver således själva 

”scenen” emedan aktörens beteende och agerande kan identifieras som den personliga 

fasaden. Denna fasad kan innefatta, kön, yrke, ålder, utseende, ansiktsutryck och gester. Dessa 

teckenöverföringar kan te sig olika då de kan vara kortvarig eller långsiktiga delas den 

personliga fasaden in i två delar – manér och uppträdande.  Manér kan ses som ett stimulus 

som redan vid första anblicken kan ge en antydan om vilken roll personen kommer att ha i en 

interaktion. Ett exempel kan vara då en person som är aggressiv blir den som för den verbala 

interaktionen och styr därmed dess förlopp. Ett annat stimulus som samverkar med manér är 

uppträdandet, vilket ger oss en uppfattning om aktörens sociala status under en interaktion. Vi 

förväntar oss att dessa stimuli ska samverka med varandra, alltså att en individ med en viss 

social status förväntas uttrycka sig i enlighet med den. Genom detta lyckas aktören att 

övertyga sin publik (Goffman, 2009).    

Team 

Individen interagerar inte alltid ensam utan även i team. Goffman beskriver det på följande 

vis; ”ett team är en samling individer som samarbetar i framställningen av en 

rutin”(2009:75). Två individer som tillsynes agerar på egen hand kan därmed agera i 

samförstånd utan att publiken noterar detta. Då medlemmarna i ett team upprepade gånger 

samlas för att uppträda inom dess inramning, blir dess relationer till varandra förtrolig som 

team. Intimitet är något som träder fram med förtroligheten i medlemmarnas relationer men 

denna behöver dock inte vara hjärtlig utan kan även vara ren formell, då individerna tillbingar 

mycket tid tillsammans i teamet (Goffman, 2009).  

 

När en teammedlem gör ett misstag framför sin publik måste resterande medlemmar vänta 

med att tillrättavisa medlemmen som begått misstaget vid ett tillfälle då publiken inte är 

närvarande. På så vis avbryts inte framträdandet eller interaktionen och publiken ges inte 

möjligheten att ta del av något som endast rör teamet. Inom en vanlig social inramning brukar 
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det finnas ett samspel mellan två team där det ena teamet, aktörerna, har kontroll över 

inramningen och det andra teamet kan uppfattas som publik eller observatörer. Ett exempel på 

detta kan vara kunder som kommer in och handlar i en butik, vilket gör butikspersonalen till 

aktörer och kunderna till observatörer. Det team som har kontroll över situationen kan även 

komma att använda sig utav strategiska knep för att kunna reglera den information som 

publiken kan skaffa sig. Bakom ett teamframträdande finner man ofta en regissör som styr 

framträdandets utveckling. Regissörens roll blir att bestraffa eller lugna de teammedlemmar 

som visar på ett olämpligt beteende och se till att framträdandet flyter på utan några störningar 

(Goffman, 2009).         

Regioner/ Regionsbeteende  

En region kan vara vilket ställe som helst, givet att det finns en viss avgränsningsgrad av 

perceptionen - eller varseblivningsbarriärer (Goffman, 2009). Regioner där interaktioner sker 

kan delas in i en främre och bakre region. När ett framträdande äger rum och det är synligt för 

publiken kallas detta för den främre regionen. I denna synliga region gäller det även att 

upprätthålla normer som är indelade i två breda grupper, hövlighetsnormen och dekorum 

(anständighetsnormen).  Hövlighetsnormen styr hur aktören kommer att tilltala och behandla 

sin publik. Anständighetsnormen, som även kallas för dekorum, innebär att aktören behöver 

uppföra sig då denne finns inom syn- eller hörhåll för sin publik men inte i samtal med dem. 

Då dekorum inte rör själva samtalet med publiken delas denna norm in i två undergrupper, 

den moraliska och den instrumentella. De moraliska kraven kan innefatta regler som kan 

finnas på en arbetsplats, att inte lägga sig i andras angelägenheter och att respektera olika 

platser genom att exempelvis att inte skräpa ner i ett naturreservat. De instrumentella kraven 

syftar bland annat på skyldigheter som personalen har gentemot sin arbetsgivare som till 

exempel att visa på en hög arbetsmoral, visa aktsamhet mot egendom och att vara en lojal. 

Dessa krav är en vana som tas för givet och inte alltid reflekteras över. Ett exempel på detta är 

att personal i butik måste klä sig efter vissa föreskrifter, inte tugga tuggummi eller föra 

privatsamtal med kollegor när det finns kunder i butiken.  Både de instrumentella och de 

moraliska kraven samverkar med varandra och individen måste uppfylla dessa krav för att inte 

drabbas av sanktioner (Goffman, 2009).  

 

Den bakre regionen kan ses som bakom kulisserna och i denna region är inte aktören längre 

synlig för sin publik och kan därmed slappna av på ett sätt som kanske skulle vara stötande 

för publiken. Den bakre region ska alltid vara kopplad till ett framträdande och stängd för 
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publiken vilket kan ge ett team tid att tillsammans reflektera och dela tankar rörande 

framträdandet. Teamet kan diskutera om sin publik i den bakre region och veta att det som 

sägs är utom räckhåll för publiken och på så sätt ges aktörerna möjligheten att skapa sig en 

buffert mellan de själva och de krav som ställs på dem. Ibland kan även den bakre regionen ta 

plats i den främre då aktörerna inte tror eller bryr sig att publiken ser eller hör dem (Goffman, 

2009).  

Emotionellt arbete 

Emotionellt arbete/känsloarbete innebär en anpassad eller förtryckt känsla som aktören visar 

genom ett kroppsligt- eller ansiktsutryck för ett kommersiellt syfte (Hochschild, 2003). Detta 

gäller främst inom serviceyrken där den anställde bemöter kunder ansikte mot ansikte och där 

organisationen genom träning, övervakning och observation försöker att styra de anställdas 

känslouttryck. Hochschilds teori om känsloarbetet grundar sig till en viss del i Goffmans 

dramaturgiska perspektiv (Hochschild, 2003). 

 

Hochschild baserar sin studie om emotionellt arbete inom flyvärdinneyrket. Detta yrke 

medför en emotionell press och kontroll från arbetsgivarens sida. De anställdas känslor 

kontrolleras genom att arbetsgivaren bestämmer vilka känslor de ska producera. 

Flygvärdinnan tvingas ständigt ha ett leende på läpparna och ge en god service oavsett 

tidpunkt på dygnet. Genom denna studie definieras även begreppet känsloregler som är 

baserat på normer i vårt samhälle och som talar om för individen vilka känslor som passar in 

på en given situation (Hochschild, 2003). 

 

Baserat på studien om flyvärdinneyrket och på andra serviceyrken identifieras två olika typer 

av känslouttryck – det ytliga emotionella agerandet och det djupa emotionella agerandet 

(Hochschild, 2003). Ingen av dessa emotionella ageranden är något som är spontant eller 

automatisk för individen att känna, utan det är något som individen väljer att producera 

(Hochschild, 2003). Det ytliga emotionella agerandet är när individen avsiktligt utför ett 

ansikts- eller kroppsuttryck utan att emotionellt uppleva det som förmedlas. Flygvärdinnorna 

som studien är baserad på, visade ofta tecken på ytligt emotionellt agerande då dess 

arbetsgivare krävde att de alltid hade ett leende på läpparna utan att ta hänsyn till vad de 

faktiskt kände. Vidare innebär det djupa emotionella arbetet ett känsloyttryck som kommer 

från en emotionell upplevelse. Det ansiktsuttrycket som individen visar kommer automatiskt 
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från den upplevda känslan. Det finns två sätt för individen att framkalla ett djup agerande; det 

ena sättet att skapa ett djupt agerande är att framkall en känsla och det andra är att genom att 

förtrycka en känsla. Detta kan individen göra genom att arbeta med sina känslor kognitivt, 

genom ett kroppsligt uttryck eller att försöka styra känslouttryck genom gester (Hochschild, 

2003). 

 

Det emotionella arbetet påverkar de anställda på olika sätt, dock blir det problematiskt när det 

är arbetsgivaren som bestämmer vilka känslor som de anställda ska producera. En konsekvens 

av detta blir att de anställda får svårt att skilja mellan sin yrkesroll och sitt privata jag. Detta 

blir en stor påfrestning för de anställda och kan leda till något som kallas för känslomässig 

dissonans som samverkar samtidigt med den kognitiva dissonansen (Hochschild, 2003). Detta 

resulterar i att individen försöker reducera dissonanserna genom att få dem att samverka. Men 

på grund av arbetsgivarens krav på de anställdas uppträdande, blir det oftast känslorna som 

blir åsidosatta och därmed lidande (Hochschild, 2003).   

 

Det finns tre olika förhållningssätt som den anställde kan välja att förhålla sig till sitt arbete. 

Det första kan vara när en individ identifierar sig själv helhjärtat med arbetet och riskerna för 

utbrändhet är därmed stora. En sådan anställd tar oftast inte på sig en roll på arbetet, utan är 

sitt privata jag under arbetstid. Denna individ ger en personlig service och tar åt sig av all 

kritik trots att den kan vara riktad mot företaget, vilket troligt kan tyda på ett djupt agerande 

(Aschforth & Humphrey, 1993). Detta brukar oftast drabba unga och individer med begränsad 

erfarenhet och på så sätt är det lättare för företaget att forma sina anställda. Det andra 

förhållningssättet innebär att den anställde är noga med att distansera sig själv från sin 

yrkesroll, men följderna blir då att den anställde får dåligt samvete över att yrkesrollen inte tas 

på större allvar. Detta förhållningssätt kan innebära att den anställde använder sig av ett ytligt 

agerande som även kan tolkas som cynism (Goffman, 2009). Det tredje förhållningssättet som 

den anställde kan ha är att distansera sig själv från sin yrkesroll utan att ha ett dåligt samvete 

över detta då den anställde är medveten om att yrkesrollen är ett skådespel för stunden. Detta 

kan den anställda till exempel göra genom att framkalla känslor som hör till yrkesrollen för att 

sedan gå ur sin roll när arbetsdagen är slut. Det tredje förhållningssättet är det mest sunda för 

den anställde, dock har samtliga förhållningssätt baksidor, vilka kan åtgärdas genom att den 

anställde får mer kontroll över sina arbetsförhållanden (Hochschild, 2003).  
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Tidigare forskning  

En stor del av tidigare studier utgår från Hochschilds teorier (2003) om emotionellt arbete, 

men det finns även studier som utgår från Goffmans teorier (2009) rörande roller och 

interaktioner.  

Som nämndes i inledningen ställs det allt högre krav på de anställdas känslouttryck inom 

servicebranschen. Forskning har visat att företag använder organisationskultur som medel för 

att styra de anställdas känslor. Detta kan ta sig i uttryck genom att de anställda förses med 

både synliga företagssymboler som uniform och mer abstrakta ting som företagets värderingar 

(Fineman, 2000). 

   

Vidare har det genomförts en del studier om de estetiska kraven som återfinns inom 

klädesbranschen vilken kan tänkas påminna om kosmetikabranschen då båda branscherna 

säljer mode och ideal.  Syftet med klädkedjornas utbud är att konsumenter ska kunna 

identifiera sig och känna tillhörighet med en viss grupp i samhället (Lewenhaupt, 2005).  

Således nyttjar företagen detta genom att använda sig av klädpolicys som bestämmer hur 

personal ska klä sig och sminka sig och hoppas på att detta ska locka konsumenterna 

(Pettinger, 2004).  Då butiksäljare är ansiktet utåt för företaget är det av stort vikt att de ger ett 

bra första intryck och skapar intresse hos kunden, vilket kan leda till försäljning av företagets 

produkter (Dahlkwist, 2002). Detta kan vara en annan bidragande faktor till att arbetsgivaren 

inom dessa branscher håller höga krav på exempelvis klädkoder.  

 

Det har även genomförts en studie om det så kallade emotionella proletariatet som är baserad 

på en grupp individer inom servicebranschen som på egen hand lärt sig att handskas med sina 

känslor samtidigt som de klarar av att hantera kunders känslomässiga respons (Leidner, 

1999). Denna studie utfördes på personal inom en snabbmatskedja och på ett 

försäkringsbolag. Resultatet visar att personalen på snabbmatskedjan använde sig av ett ytligt 

emotionellt agerande vid interaktion samtidigt som de kunde tänka på någonting annat. Dock 

visade det sig att försäljarna på försäkringsbolaget använde sig av ett djupt emotionellt 

agerande vid utförandet av olika försäljningstekniker gentemot kunderna. Det var 

förvånansvärt få av studieobjekten som gick emot sin arbetsrollbeskrivning och det beteende 

arbetsgivaren krävde av de anställda. Studien visade även hur anställda kan uppleva stress och 

vantrivsel genom att inte kunna vara sig själva på arbetet, uppleva förödmjukelse eller känna 

sig oäkta på arbetet (Leidner, 1999).  
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Arbetsgivaren kontrollerar sin personal genom att till exempel chefen är närvarande, 

mätningar av kundnöjdhet eller olika typer av mål. Personalen i servicebranschen kan 

motiveras genom provisionslön eller annan typ av belöning. De anställda kan komma att 

förlora sin autonomi vilket kan leda till depersonalisering (Leidner, 1999). 

 

I en svensk studie (Abiala, 2000) undersöks servicemöten mellan tre parter; personal, kund 

och företag. Syftet med denna studie var att undersöka hur anställda inom servicebranschen 

identifierar sig med yrkesrollen och var gränsen går mellan privatliv och arbete. Studiens 

resultat visar att beroende på vilken typ av serviceyrke varierar hanterandet av förhållandet 

mellan yrkesroll och privata roll bland de anställda. De som förmodligen kommer att lyckas 

inom servicebranschen kan särskilja mellan dessa två roller emedan de individer som inte lärt 

sig att skilja på rollerna kommer förmodligen att bli utbrända. Till största sannolikhet beror 

detta på att de blandar in sina personliga känslor i sin yrkesroll. Det positiva med serviceyrket 

är att de anställda utvecklar en djupare förståelse för andra människor emedan baksidan av 

yrket är att man inte orkar träffa människor utan vill vara ifred på sin fritid (Abiala, 2000). 

 

Dessa studier är aktuella för denna uppsats då de behandlar arbetsgivarens krav som påverkar 

de anställda inom servicebranschen. Vidare baseras en del av denna tidigare forskning på hur 

de anställda lyckas skilja på sitt privata jag och sin yrkesroll, vilket kan få olika konsekvenser 

för de anställda. Sedan behandlas även det ytliga - och djupa emotionella agerandet och vilka 

följder dessa ageranden får för anställda inom servicebranschen.   

Metod och data 

Uppsatsen baseras på en kvalitativ undersökning som utgår från den fenomenologiska 

ansatsen. Valet av metod grundar sig i att frågeställningen utgår från vardagshändelser och 

upplevelser för den enskilda individen, vilket stöds av den fenomenologiska ansatsen. 

Avsikten är att försöka hitta en gemensam erfarenhet som individer delar, det vill säga en 

återkommande eller gemensam nämnare hur individer upplever ett specifikt fenomen 

(Creswell, 2007). Vidare har studien en abduktiv ansats då teorin växelvis varvas med 

empirin, vilket hänger samman med att respondenternas svar ska kunna tolkas på en subjektiv 
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nivå. Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär vilket ger respondenterna möjlighet att tala 

fritt men samtidigt som forskaren kan följa intervjuguiden som är indelad efter teman som 

stöds av den valda teorin (Aspers, 2007). Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en 

förstudie där data samlades in genom telefonsamtal med en butikschef, internt material som 

rör arbetsrollbeskrivningen på företaget samt observationer i två av företagets butiker. När 

sedan en intervjuguide hade framarbetats genomfördes två pilotintervjuer med butiksförsäljare 

från andra företag. 

Förförståelse 

Då förförståelsen är ett centralt tema inom den fenomenologiska ansatsen, är det av stor vikt 

att forskaren ger sig in i fältet med en medvetenhet om sina förutfattade meningar av 

fenomenet. I detta fall har jag själv arbetat som butiksförsäljare inom samma kosmetikkedja, 

vilket resulterar i att jag har tankar och åsikter om fenomenet känsloarbete. Dock har jag 

försökt att motverka detta genom att utföra en grundlig förstudie. Tanken med 

observationerna var att se om det överhuvudtaget existerar en skillnad i interaktion mellan 

kund och kollegor. Vidare var telefonintervjun med butikschefen ett sätt att motverka min 

förförståelse av arbetsgivarens påverkan och krav. Det utfördes två pilotintervjuer på personer 

som arbetade inom servicebranschen men inte inom samma kedja. Anledningen till detta var 

att undersöka om intervjuguiden var färgad av mina förutfattade meningar av 

butikssäljararbetet och för att se om respondenterna uppfattade frågorna så som jag avsåg. 

Innan intervjuerna påbörjades, skrev jag även ner mina egna erfarenheter och upplevelser om 

fenomenet, det vill säga hur jag upplevt känsloarbetet i olika interaktionssituationer när jag 

arbetade i butik. På så vis kunde jag motverka en del av min förförståelse genom att ha det 

med mig under hela arbetsprocessen (Creswell, 2007).  

 Urval  

I denna studie har jag utgått från ett snöbollsurval, vilket innebär att en redan etablerad 

kontakt som jag hade på företaget, hjälpte mig att förmedla kontakten till resterande 

respondenter (Bryman, 2002). Således kände jag inte mina respondenter sedan innan utan 

kände endast kontakten som var min före detta kollega, men denna person intervjuades inte. 

Selektionen av urvalet bygger på en första ordningskonstruktion, vilket innebär att 

intervjupersonens vardagsfält tas förgivet av de själva (Aspers, 2007). Sex stycken 

butiksförsäljare intervjuades från samma kosmetikkedja, men från olika butiker inom 
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Stockholmsområdet. Valet att endast fokusera på en kosmetikkedja och inte jämföra flera 

butiker inom samma bransch beror mestadels på att jag vill hitta en gemensam kärna av 

fenomenet känsloarbete (Creswell, 2007). Då känsloarbetet kan påverkas av arbetsgivarens 

krav och policys har jag valt att utgå från ett företag. Olika butiker valdes för att undersöka 

om arbetsgivarens påverkan är gemensam för samtliga butiker. För att ytterligare maximera 

variationen i urvalet valdes respondenter ut med olika lång erfarenhet och ålder (Aspers, 

2007). Respondenternas ålder sträcker sig mellan 19 och 30 år och jag har vidare delat in 

arbetslivserfarenheten mellan 1-3 år och över 3 år. Arbetslivserfarenheten syftar till den tid 

respondenterna arbetat inom kosmetikkedjan. Denna uppdelning gjordes då det är troligt att 

det kan finnas skillnader i känsloarbete mellan den med mindre erfarenhet och de som arbetat 

längre (Hochschild, 2003). Majoriteten av de anställda inom denna kosmetikkedja är mellan 

19 och 35 år, vilket gör respondenternas ålder till ett representativt urval (Butikchef, 2012). 

Det har även genomförts en uppdelning över hur respondenterna påbörjade sin tjänst som 

butiksförsäljare. En del tillhör den grupp som började sin tjänst med ett extra arbete eller 

praktik som sedan övergick till en heltidstjänst och den andra delen som påbörjade tjänsten 

direkt genom en fastanställning. Dock är samtliga respondenter kvinnor då det är sällsynt med 

manliga butiksäljare inom denna bransch (Dokument 1, 2012). Då detta speglar den faktiska 

kosmetikabranschen anser jag att det inte kommer att snedvrida resultatet. Vidare ansåg jag 

att personer som arbetat inom kedjan mindre än 1 år inte hunnit etablera sig tillräckligt väl i 

sin nya arbetsroll för att ge en rättvis bild.  

Tillvägagångssätt 

Jag använde mig till en början av observationer eftersom jag vill ta reda på om fenomenet 

känsloarbete existerar hos butikspersonal. Då känsloarbetet kan vara svårt att upptäcka 

fokuserar jag till en början på att se om det finns några likheter eller skillnader mellan olika 

interaktionssituationer. Under observationen kom det fram att det finns en klar och synlig 

skillnad i interaktionerna mellan kund och kollega. Eftersom både samtal och kroppsspråk 

skilde sig åt i dessa interaktioner kan det antas att även känsloarbetet ser olika ut. Av dessa 

observationer att bedöma finns det interaktionsskillnader mellan kund och kollega vilket kan 

betyda att det även finns en skillnad i känsloarbetet som pågår under interaktionernas gång.  

 

Då det kan bli en begränsad observation vad gäller arbetsgivarens påverkan på personalens 

känsloarbete, valde jag även att genomföra en telefonintervju med en person som arbetat som 
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butiksförsäljare och butikschef inom denna kedja. Intervjupersonen berättade fritt hur 

personalens arbetsbeskrivning ser ut och vilka krav som ställs på personalen. Detta samtal gav 

fler infallsvinklar till studien än om jag bara utgått från personalens upplevelser. Här kan man 

även urskilja hur arbetsgivaren försöker att påverka personalens agerande vilket säkerligen 

har en påverkan på dess känsloarbete. Denna del av förstudien utfördes eftersom jag ville 

basera en del av intervjuguiden på denna information angående butikspersonalens 

arbetsrollsbeskrivningar och personliga budgetar.  

 

Jag samlade även in en del material (benämnt dokument 1) gällande den 

arbetsrollbeskrivningen för att kunna underbygga min intervjuguide med en del av denna 

information. Dessa dokument är sekretessbelagda, men jag fick ta del av de under 

förutsättning att inte föra de vidare i annat syfte än till denna studie. Vidare utförde jag två 

pilotintervjuer med personer som arbetar som butiksförsäljare, men inte inom samma kedja. 

Detta val grundades på att intervjufrågorna inte ska vara färgade av min förförståelse för 

branschen.  

 

I den första pilotintervjun träffade jag en person som har arbetat i servicebranschen i cirka tre 

år. Efter denna intervju upptäckte jag att intervjuguiden var begränsad i sin operationalisering 

till teorin, vilket jag fick ändra på. Ändringen berodde på att de teoretiska begreppen inte kom 

fram på rätt sätt, vilket resulterade i att respondenterna missförstod frågorna. Då jag spelade 

in intervjun märktes det att jag missade ställa följdfrågor till intervjupersonen vilket gav 

begränsade svar. Det kom även fram att vissa frågeformuleringar behövde ändras. Vid 

pilotintervju två fick jag mer uttömmande svar då frågorna hade gjorts mer öppna än innan. 

Dock lade jag märke till att de sista frågorna rörande arbetsgivarens roll var inriktade på den 

kedja jag valt att studera då de byggde på mitt samtal med en butikschef och dokument 

rörande arbetsrollsbeskrivningen. Det jag fick göra då var inte ställa de frågor som var 

baserade på denna information.   

 

Till en början gjorde jag en intervjuguide som byggde på ett A-schema där jag har delat in 

frågorna efter tre olika teman (Aspers, 2007). De teman som intervjuguiden byggde på var 

känslor/kund, team/kollegor, och arbetsgivarens påverkan. Dock övergick denna tematiska 

intervjuguide senare till en semistrukturerad intervjuguide. Utförandet av intervjuerna skedde 

på olika platser såsom caféer och fikarum på arbetsplatsen. Jag spelade in varje intervju som 

varande mellan 30 och 40 minuter för att sedan kunna transkribera dem. Jag transkriberade 
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två intervjuer åt gången. En förbättringspunkt för transkriberingen hade varit om jag hunnit 

transkribera varje möte innan jag påbörjade nästa intervju. På så sätt hade jag kunnat ha tid att 

reflektera över varje intervju på ett mer djupgående sätt. Jag förde även anteckningar i form 

av följdfrågor till respondenten då jag inte vill avbryta när respondenten talade. Detta sätt 

hjälpte mig att fokusera på det aktiva samtalet och samtidigt kunna gå tillbaka och ställa 

följdfrågor. 

  

Respondenterna intervjuades var för sig och inte i grupp då jag inte ville att respondenterna 

skulle påverka varandra (Creswell, 2007). Dock kan det finnas nackdelar med en intervju 

mellan fyra ögon då respondenten kan känna sig nervös, men detta försökte jag åtgärda 

genom att småprata med respondenten innan jag började spela in (Aspers, 2007).  

Intervjuerna var semistrukturerade vilket gav mig möjligheten att följa intervjuguiden 

samtidigt som respondenterna talade fritt. Nackdelen med denna datainsamlingsmetod kan 

vara att det skapas en maktobalans mellan respondent och forskare då det är forskaren som 

styr intervjuns gång.  Vidare kan det uppstå en intervjueffekt där respondenten kan komma att 

vilja ge en positiv bild av sig själv och av företaget, vilket kan leda till vad som uppfattas som 

socialt önskvärda svar (Bryman, 2002).  

Kodning  

För att kunna analysera det empiriska materialet som intervjuerna genererat underlättar det 

om materialet kodas. De koder som utgjorde kodningsschemat utgick från de teoretisk valda 

ramverken. Då studien är en fenomenologisk ansats var det av stor vikt att läsa igenom varje 

transkriberad intervju innan kodningen kunde påbörjas (Creswell, 2007). Vidare användes 

marginalmetoden vid kodningsförfarandet vilket innebär att papper och olika färgpennor 

används till att markera de olika koderna (Aspers, 2007). Detta tillvägagångssätt underlättade 

för mig att hitta den gemensamma kärnan i fenomenet (Creswell, 2007).    

 

Huvudkoderna som används i schemat var; emotionell involvering i arbetet, yrkesroll, team, 

regionsbeteende och arbetsgivarens påverkan. Underkategorier till emotionell involvering i 

arbetet var; ytligt emotionellt arbete och djupt emotionellt arbete. Underkategorier till roller 

var; yrkesroll och privat roll som i sin tur följdes av ytterligare underkategorier som skådespel 

och ej skådespel. Rollkoden bestod till en början bara av skådespeleri/ej skådespeleri, sedan 

lades yrkesroll och privat roll till för att få en tydligare koppling till det teoretiska ramverket. 
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Underkategori till team var: relation till kollegorna, privat relation till kollegorna och relation 

till chefen. Underkategori till regionsbeteende var; främre regionen, bakre regionen och en 

mellanregion. Mellanregionen är inget som återfinns i teorin utan det var något som uppstod 

under kodningens gång. Underkategori till arbetsgivares krav var; budget, policys och 

övervakning. En övrig kod skapades med underkategorierna arbetsuppgifter och kunder.  

   

Trovärdighet 

I en mindre studie som denna är det svårt att tala om mättnad som kan innebära att en 

undersökning inte behöver fler empirisk fall som till exempel intervjuer (Aspers, 2007). Dock 

skulle ytterligare triangulering kunna öka studiens validitet genom att fler 

datametodinsamlingar använts, såsom insamling av mer material och fler 

observationstillfällen (Creswell, 2007). För att stärka trovärdigheten i studien genomfördes 

det en ingående förstudie med observationer, telefonintervju, insamling av material samt två 

pilotintervjuer. Observationer ger en utförligare beskrivning av fenomenet känsloarbete då det 

går att observera när det utförs. Även telefonintervjun och insamling av dokument användes 

som ett komplement och för att få in fler perspektiv i studien (Creswell, 2007). Genom att 

använda pilotintervjuer försökte jag minimera riskerna för att ställa irrelevanta och otydliga 

frågor. I denna studie var förstudien grundlig dock bestod huvudmetoden utav sex djuplodade 

intervjuer, vilket är ett begränsat antal för att uppnå mättnad (Bryman, 2002).  

 

Studien är endast utförd på en organisation och endast sex svarande vilket innebär att 

generaliserbarheten blir begränsad (Saunders et al., 2009). Men då undersökningen har ett 

delvis explorativt syfte, är inte generaliserbarheten nödvändig för att kunna studera 

butiksförsäljares känsloarbete inom kosmetikabranschen. Vidare hade en kvantitativ 

undersökning gett en bredare bild av ämnet men en sådan studie är inte lika djuplodad och 

den hade då inte kunnat uppfylla syftet med denna studie.  

Etiskt övervägande 

Innan intervjuerna påbörjades, informerades samtliga respondenter om att vetenskapsrådets 

fyra mest centrala forskningsetiska principer kommer att efterföljas (Hermerén m.fl. 2011). 

Informationskravet innebär att studiens syfte presenteras för respondenterna och att samtliga 

har möjlighet att när som helst avbryta intervjun. Vidare måste respondenterna välja om de 
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vill ge sitt godkännande att intervjuerna spelades in, vilket samtliga respondenter gjorde 

(Hermerén m.fl., 2011).  Då jag endast är intresserad av respondenternas uppfattning om 

känsloarbete kunde jag avge ett löfte om konfidentialitet. Jag delade in respondenterna i två 

grupper och indelningen grundar sig i deras erfarenhet inom yrket. Grupperna består av de 

oerfarna som arbetat mellan ett och tre år samt de erfarna som arbetet i minst tre år. På detta 

sätt blir det svårare att koppla citaten till respondenterna (Kvale, 2009). Företaget omnämns 

inte heller utan går under benämningen kosmetikkedja, dock är jag medveten om att det inte 

finns så många kedjor inom denna bransch men samtidigt är denna typ av kedja central i min 

studie. Ingen information som jag fått ta del av kommer att spridas vidare utan kommer att 

förstöras efter studiens genomförande och kommer endast nyttjas till denna studie (Hermerén 

m.fl., 2011). En avvägning som fick göras i studien gällde den dolda observationen som 

utfördes i förstudien. En sådan observation kan tolkas som oetisk då jag utgav mig för att vara 

kund men hade ett annat syfte än en vanlig kund. Dock hade jag tillgång till exakt samma 

observationsmaterial som alla andra kunder i butikerna (Aspers, 2007). Vidare fanns det ingen 

annan möjlighet att studera interaktionen hos butiksförsäljarna utan att ha påverkat deras 

agerande. 

Återkoppling till fältet 

Under intervjuerna samlades samtliga respondenters e-post adresser in och respondenterna 

informerades om att studien kommer att skickas till dem i början på juni. Studien kommer att 

skickas via e-post till alla respondenter som medverkat. Även personerna som deltagit i 

förstudien kommer att få studien e-postad.  

Resultat 

Emotionell involvering i arbetet 

Butiksförsäljarna berättar om olika situationer där det emotionella agerandet ter sig olika 

beroende på vem säljaren interagerar med. Respondenterna anser att när de står ute på golvet 

och säljer är det mer ansträngande då de måste gå fram till kunder och erbjuda dem hjälp. På 

golvet är det allt vanligare att de handskas med mer krävande kunder än när de står i kassan. 

Det ytliga emotionella agerandet förekommer främst mot kunderna och det blir särskilt tydligt 

när kunden blir krävande och konfronterar säljarna i olika situationer. Citatet nedan är ett 
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exempel på när en kund är missnöjd och förolämpar säljarna personligen och butiksförsäljaren 

väljer ett ytligt agerande istället för att visa sin upplevda känsla:  

 

”Man får ju försöka att stå upp sig och inte börja gråta där på plats. Men ändå hålla huvudet 

högt och le, så att kunden inte märker att man tar åt sig”. (Butiksförsäljare 2, oerfaren) 

 

Även när butiksförsäljarna är ledsna över något privat kan det ytliga emotionella agerandet 

förekommande i butiken. Dock kan det djupa emotionella agerandet även uppstå i 

butiksförsäljarnas vardag, mot kollegorna och kunder. I interaktionen med kund kan 

respondenterna välja ett djupt agerande där de bortser från en känsla eller försöker att 

framkalla en känsla som passar in deras roll som säljare. I exemplet nedan använder sig 

respondenten av en djupt agerande där hon försöker bortse från en känsla.  

 

”Fast om jag har det jobbigt privat så tror jag inte att det syns mot kunderna. När jag möter 

en kund så förtränger jag de känslorna. Till exempel när min morfar dog så var jag ju ledsen 

men det var inget konstigt att gå till jobbet och vara som vanligt. De känslorna kom liksom 

tillbaka efter att jag har jobbat”. (Butiksförsäljare 2, erfaren) 

 

Även mot kollegorna går samtliga intervjupersoner ifrån sin yrkesroll och har en mer 

privatrelation till kollegorna, där dem kan agera utefter den upplevda känslan. De oerfarna 

butikssäljarna hade en närmare relation till sina kollegor än de erfarna. Ett exempel på det på 

detta visas nedan.  

 

”Är det någonting som är jobbigt privat så skulle jag berätta det för mina arbetskollegor, så 

att de vet varför och då kanske jag försöker hålla mig lite för mig själv”. (Butiksförsäljare 1, 

erfaren) 

 

En av respondenterna talar om hur hon tvingas att omvandla sitt humör när hon kommer till 

arbetet eftersom butiksförsäljarrollen kräver detta. Citatet nedan tyder på ett djupt agerande 

för respondenten framkallar en känsla för att passa in i sin yrkesroll. 

 

”Att vara butikssäljare påverkar mig på ett bra sätt eftersom man måste vara glad och 

trevlig. Och om jag t.ex. har en dålig dag innan jag kommer till jobbet, så blir jag glad när 

jag kommer ut på butiksgolvet, för att man typ måste ” (Butikssäljare, oerfaren 2) 
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De oerfarna butiksförsäljarna har det svårare att agera på ett ytligt emotionellt sätt då de ofta 

funderar över sina kundmöten efter arbetstid och dessa möten dröjer sig även kvar längre hos 

dem med kortare erfarenhet än för dem erfarna butiksförsäljarna . De erfarna respondenterna 

kan också använda sig av et djupt agerande men tänker inte på arbetet på sin fritid. Dock 

framkom det att för de erfarna respondenterna så har de lyckade kundmötena en tendens att 

dröja sig kvar mycket längre än de mindre lyckade. Detta citat kan uppfattas som ett djupt 

emotionellt agerande där respondenten uttrycker sig i enlighet med den upplevda känslan: 

 

”De lyckade mötena kan ju hänga kvar hela dagen. De ger jättemycket energi! Så för man 

över den energin på nästa kund och så. Sådana möten kan jag tänka längre på eller tänka på 

långt efter”. (Butiksförsäljare 1, erfaren)  

 

När respondenter stött på en missnöjd kund vill samtliga tala med ut med en kollega om 

händelsen och känner att det hjälper dem att bearbeta upplevelsen. Det finns även de 

respondenter som berättar om sin dag när de kommer hem och känner att de kan släppa de 

olika mötena efter det.  

Roller 

Alla respondenter beskriver att yrkesrollen kräver att de ska ständigt ska vara glada och 

trevliga mot kunder samt att de ska kunna ge kunden ett personligt bemötande. En del av 

respondenterna finner detta krävande emedan en andra anser sig passa bra i denna yrkesroll då 

den påminner om hur de är privat. Således anser respondenterna att det som skiljer sig från 

yrkesrollen är att de privat inte är lika övertrevliga och inte behöver vårda språket på samma 

sätt. Det visar sig även att respondenterna inte är medvetna om att de spelar en roll utan anser 

vara sig själva på arbetet, det vill säga att de anser sig vara samma person på arbetet som i 

privatlivet. Detta varierar mellan respondenterna och erfarenheten verkar vara avgörande i 

sammanhanget.  Ett exempel nedan visar hur en av de oerfarna respondenterna tolkar frågan 

om yrkesrollen skiljer sig från privatrollen.  

 

”Men jag har ju jättesvårt för att vara någon annan men självklart måste jag anpassa mitt 

bemötande efter kund. Jag kan inte stå säga ”det här är skitbra” till en 80-årig dam. Men 

däremot kan jag ändå vara mig själv. Det är inte spelade känslor man kanske borde men jag 

har svårt för det. Det känns ju som ibland som att man borde ha den här fronten liksom 

uppe”.(Butiksförsäljare, oerfaren 1) 
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Samtidigt visar det sig att det i vissa situationer finns de butiksförsäljare med mer erfarenhet 

som medvetet för ett skådespel framför kunden då detta ingår i dess yrkesroll.  

 

”Jag tycker att det är roligt att spela för min kund. Det roliga är att, det låter hemskt att säga 

det, men hur kunden går på det här men självklart ligger det en sanning i det jag säger men 

så överdrivet jag gärna det. Så ibland kan jag ju små skratt lite för mig själv.” (Butiksäljare 3, 

erfaren).  

 

Det fanns även de butiksförsäljare som hade en privatrelation till kollegorna och det var även 

samma säljare som ansåg sig vara sig själva på arbetet. De erfarna butiksförsäljarna verkar 

inte ha samma privata relation till sina kollegor och dessa säljare är mer medvetna om sin 

yrkesroll än de oerfarna.  

 

Vidare har samtliga butiksförsäljare observerat när deras kollegor tappat sin säljroll och visar 

irritation, frustration och likgiltighet gentemot kunderna. Varje säljare har kunnat identifiera 

när sin kollega går ur sin roll genom att höra att tonläget i rösten förändras till det hårdare, hur 

blicken blir mera allvarlig eller hur kollegan blir mer och mer sammanbiten i sin interaktion 

med kunden.  

 

  ”Jag ser ju alltid på mina kollegor när dem blir irriterade. Sen så hör man ju var de pratar 

om och de blir lite röda i ansiktet och på halsen. Och pratar lite högre än vanligt”. 

(Butiksförsäljare 2, erfaren) 

 

De oerfarna butiksförsäljarna uppgav att kunden inte kunde se när de blev irriterade emedan 

de erfarna butiksäljarna ansåg att kunden kan uppfatta en viss irritation hos dem eller en 

förändring i attityd gentemot kunden.  

 

Om respondenterna bär sin arbetskläder utanför butiken kan en del av dem känna att de 

fortfarande befinner sig i en roll där de representerar företaget. Denna uppfattning delar 

främst de respondenter som är oerfarna. Det kan även uppstå situationer där respondenterna 

befinner sig i butiken privat och utan jobbkläder men trots det kan de glömma bort sig och 

börja interagera med kunder eller utföra andra arbetsuppgifter. Detta kan även ske när 

respondenten går in i en annan butik på sin fritid och är inställd på att hjälpa kunder men 

kommer på sig själv innan denne hinner agera.  
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”Går jag i jobbtröjan och handlar på ICA så var jag tvungen att vakta min tunga liksom, då 

är jag alltid lite extra artig. Men ibland kan jag ju tränga mig i kön på mataffären men inte 

med jobbtröjan på. Men har jag en jobbtröja på mig är jag ju en roll då är jag ju en person 

och då kan de ju inte förknippa mig med företaget och då blir det en hel kedja de blir arga på 

och inte bara arga på mig som privatperson”. (Butiksförsäljare 3, oerfaren)  

Team 

Respondenterna arbetar i olika stora butiker vilket påverkar antalet kollegor de har. 

Personalstyrkan kan variera mellan fyra och åtta anställda. De respondenter som arbetar i en 

stor personalstyrka där åldern varierar mellan de anställda har många gånger ingen privat 

relation till sina kollegor. Vidare går det även att urskilja hur respondenter som arbetar ihop 

med kollegor som ligger inom samma ålderspann har en relation privat. 

När personalantalet är under fem anställda men åldern varierar på butiksförsäljarna är 

relationen fortsatt yrkesmässig, dock kan det förekomma mer privata samtal än vad det gör 

om antalet anställda ökar.  

 

I butiken hjälps personalen åt genom att det alltid måste vara en person som står i kassan och 

resterande måste stå ute på golvet och sälja. Ibland talar respondenterna om hur det är lättare 

att sälja till kunder när de är två stycken som står och talar med kunden och samspelar med 

varandra. 

  

”Ibland om en kund är lite velig om en produkt som jag försöker sälja så kan jag t.ex. vända 

mig till en kollega och fråga vad hon tycker om produkten. Hon brukar ju alltid hålla med 

mig om att den är bra såklart och då brukar kunden nappa direkt”. (Butiksförsäljare, oerfaren 

2) 

 

Samtliga respondenter anser att kollegorna ställer upp när de behöver ha hjälp med en kund, 

med passbyte eller med en arbetsuppgift. Det är inte alltid som respondenterna ser 

butikschefen som kollega utan som chef som inte ingår i teamet. Det som avgör om chefen 

räknas till teamet är huruvida denna nyttjar sin auktoritet gentemot de anställda. Exemplet 

nedan visar hur respondentens kollega bemött en kund på ett inkorrekt sätt och butikschefen 

tillrättarvisar kollegan framför hela teamet. 

 

”Detta togs upp på personalmötet framför alla. Lite onödigt och oprofessionellt kan jag tycka 

att ta upp det framför all personal.  Jag kan känna att hade det varit jag hade jag uppskattat 

om min chef hade tagit in mig på kontoret privat”.  (Butiksförsäljare 2, erfaren) 
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Respondenterna uppgav vidare att det finns butikschefer som likställer sin roll med 

butiksförsäljarnas och blir då i respondenternas ögon, en i teamet.  

Regionsbeteende 

Hur respondenterna agerar i butiken skiljer sig och påverkas till största del av hur pass privata 

samtal kollegorna har med varandra sinsemellan. De som endast samtalar kring arbetet 

framför kunden har oftast ingen privatrelation till varandra. När dessa respondenter har 

kunder i butiken är de i större utsträckning benägna om att tala om arbetsuppgifter eller föra 

rent allmänna konversationer kring olika ämnen.  

 

”När det finns kunder i butiken så pratar vi faktiskt inte så mycket privat. Det blir mest bara 

jobb då. Vi alla vet ju hur man ska bete sig inför kunden. Ibland kan vi ha extrapersonal som 

inte sköter sig men de har vi typ jagat bort”. (Butiksförsäljare 3, erfaren) 

 

Vidare har de respondenter som har en privat relation till kollegorna lättare att föra privata 

samtal framför en kund, dock anser de att det finns en gräns vad som är privat som kunden får 

höra och inte höra.  

 

”När det finns kunder i butiken kan vi prata om allt möjligt, kanske lite för privata saker som 

man kanske inte tänker på. Men mest är det såhär allmänna saker som vad man ska göra i 

helgen och så. Sånt som är okej för kunderna att höra”. (Butiksförsäljare 1, oerfaren) 

 

Detta var även något som framkom i observationen i förstudien där jag som ”kund” kunde 

höra hur butiksförsäljarna talande om helgens aktiviteter trots att de hade sett och hälsat på 

alla kunder i butiken.  

 

När butiksförsäljarna talar till kunden talar samtliga om att de använder sig av ett mer vårdat 

språk och låter lite mjukare på rösten. Även placeringen av personalen i butiken ska se ut på 

ett visst sätt och butiksförsäljarna får inte stå sysslolösa bakom kassan utan ska finnas på 

butiksgolvet och tala med kunder. Vidare har butiksförsäljarna svårt att avgöra vad som är 

regler och normer från företagets sida. 
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”Det är svårt att veta vad som gäller, mycket hänger ju på butikschefen. För vissa är det okej 

att vi står och pratar i butiken, vissa butikschefer gör ju det själva medan de allra strängaste 

inte tillåter nånting”. (Butiksförsäljare, erfaren 1) 

 

När butiken står tom och inga kunder är i närheten berättar samtliga respondenter hur 

samtalen övergår till mer privata samtal. Det kan även förekomma konversationer rörande 

kunder som varit inne i butiken och handlat under dagen. Respondenterna drar dock en gräns 

över hur privata samtal man kan föra i butiken, trots att den är tom.  Detta kan även ses som 

en typ av mellanregion till den främre och bakre regionen. I fikarummet känner 

respondenterna att de kan tala fritt, utan att någon kan höra dem. Det förekommer privata 

samtal och det kan även förekomma samtal rörande kunder, chefer eller kollegor. 

 

”Är det någonting som har stört oss under dagen, då kan vi sitta och spy lite galla. Det kan 

vara prat om chefen som har gjort någonting man inte tycker om eller vart frånvarande. Då 

kan man diskutera det eller haft olämplig beteende. Det behöver inte alltid vara chefen utan 

det kan även var en annan kollega man pratar om. Där kan man liksom prata ostört”. 

(Butiksförsäljare 2, oerfaren) 

Arbetsgivarens påverkan   

Arbetsgivaren använder sig av olika incitament för att styra sin personal (Butikschef, 2012). 

Butikschefen berättar att när personalen säljer kosmetika är det viktigt att de ser välvårdade ut 

vilket innebär att de ska bära kosmetika och även följa en strikt klädpolicy. Vidare ska 

personalen bära en namnskylt så att kunden känner att de får en personlig service. Detta är en 

del som står i arbetsbeskrivningen, men det är även något som butikschefen följer vid 

utvecklings- och lönesamtal. Utöver detta använder sig kosmetikkedjan även av så kallade 

”mystery shoppers” som utvärderar personalens bemötande, kunskap och om personalen 

utseendemässigt följer den ovannämnda arbetsbeskrivningen. Personalen har budgetmål som 

de ska nå upp till varje månad för att få butiksbonus men de har även chansen att få en 

individuell bonus då de har en personlig månadsbudget. Tanken är att detta ska sporra 

personalen till att sälja mera (Butikschef, 2012). 

 

De krav som arbetsgivaren ställer anser respondenterna är ett medel för att de ska upprätthålla 

de krav som ställs på yrkesrollen. De flesta butiksäljare upplever arbetsgivarens krav som en 

stressfaktor, vilket leder till att det blir svårare för de att upprätthålla sin yrkesroll. Citatet som 

följer visar hur arbetsgivaren påverkar butiksförsäljarnas arbete. 
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”Man ska vara säljare och sälja mycket och fort men man ska ju samtidigt ta sig tid med 

kunden och kunna ge de en personlig service som det kallas. Jag känner att det kan vara 

jättesvårt att stå och mena det jag säger samtidigt som jag måste hjälpa nästa kund. Kunden 

blir oftast förbannad när de får vänta och då kan man få sig en utskällning och det känns ju 

jätte jobbigt att få och för att sen vända sig till nästa kund med ett leende. De vill att vi ska 

vara så personliga så möjligt med kunderna men även effektiva men det går ju inte ihop”. 

(Butiksförsäljare, oerfaren 2) 

  

Ett annat krav som ställs på butikspersonalen är den personliga budgeten som de ska uppnå 

varje månad. Majoriteten av respondenterna ser positivt på att ha en budget då de anser att den 

fungerar som en morot i det dagliga arbetet. Dock talar samtliga respondenter om att denna 

budget inte fungerar i praktiken då den är alldeles för hög och näst intill omöjlig att uppnå, 

vilket ger motsatt effekt och motivationen till att uppnå budgeten blir näst intill obefintlig.  

Butiksförsäljarna talar även om att budgeten påverkar deras beteende på så vis att de tar mer 

kontakt med kunder och måste verkligen sälja in produkterna på ett övertygande sätt. 

 

”Man kan ju inte bara säga till kunden att den här produkten är bra, utan man ska vara 

hjälpsam och positiv, kunnig och alltid tänka på merförsäljning. Alltid säga hej, ha ett bra 

avslut med varje kund. Så det räcker inte bara att stå där och se glad ut och välja ut 

produkter åt dem”. (Butiksförsäljare, erfaren 3) 

 

De krav och policys som ställs på butiksförsäljarna är de samma i varje butik men hur pass 

insatta respondenterna är det skiljer sig markant. Respondenter som har påbörjat sin tjänst 

genom praktik eller extraarbete har mindre kunskap om sin arbetsrollbeskrivning och vilka 

regler som gäller än de som direkt fått en heltidsanställning. Även de respondenter som har en 

butikschef som är väl insatt i reglerna brukar vara medvetna om vad som gäller. Endast två av 

respondenterna kunde ge en full beskrivning av sin arbetsroll emedan resterande nämnde 

delar av rollen, såsom service och försäljning. Det vanligaste missnöjet bland kunder var över 

produkter, dock kände ingen av respondenterna till om det fanns några gällande rutiner för 

reklamationer från företagets sida. Till en början svarade samtliga respondenter att en 

reklamation innebär att det är något fel på produkten. Detta låg till grund för deras bedömande 

men det huvudsakliga var att kunden var nöjd, vilket inte alltid stämde överens med 

innebörden av reklamationen.  
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Vidare ställs frågan om respondenterna känner sig övervakade eller kontrollerade på arbetet, 

vilket alla upplevde men på olika sätt. En del av respondenterna kände sig övervakade av 

butikschefen som exempelvis kontrollerar de anställdas försäljning, hur de utför sina 

arbetsuppgifter och att det inte förekommer några privata samtal emellan de anställda, vilket 

framkommer i citatet nedan. 

 

”Ja absolut, av min chef. Hon är bara där som en hök och överallt. Det är nästan som om att 

hon känner på sig när man slappnar av och då kommer hon. Hon kan kontrollera min 

försäljning när jag kommer och går hem”. (Butiksförsäljare 1, oerfaren) 

 

Butiksförsäljarna känner sig även kontrollerade av arbetsgivaren genom regionchefen, som är 

chef över butikscheferna. Regionchefen kan komma på oanmälda besök för att kontrollera hur 

butiken sköts och hur försäljningssiffrorna ser ut.  

 

”De vill ju ha koll på hur man jobbar hur vi ligger till i försäljningen. Sen kan de ju bara 

komma förbi bara för att titta om man har gjort rätt. Inte för att ge beröm eller nåt. De är här 

för att hitta fel”. (Butiksförsäljare, erfaren 3)   

  

Ingen av respondenterna kände sig övervakad av sina kollegor i butiken. Dock kunde de 

respondenter som arbetat extra i en annan butik känna sig övervakade av butikspersonalen.  

De oerfarna respondenterna visade mest missnöje över kosmetikkedjans klädpolicy. De 

beskrev kläderna som tråkiga och berättade hur mycket dem vantrivdes med de kläderna på. 

 

”Det känns skit att behöva ta på sig den här tröjan varje dag vilket kan kännas som en löjlig 

grej men som stör mig jättemycket. Jag ska vara så inspirerande och så glad och så ska jag ta 

på mig en rolig make-up och sen så ska jag ta på mig de här skitkläderna. Och det är väl det 

att jag känner att jag inte kan vara mig själv till 100 procent för jag känner mig inte bekväm i 

dem”. (Butiksförsäljare 3, oerfaren) 

 

En annan respondent likställer klädpolicyn med en reklampelare, vilket innefattar att sminka 

sig efter olika trender och att klä sig i enlighet med klädpolicyn. Samtliga respondenter anser 

att det ställs höga krav på hur de ska klä sig och sminka sig. De erfarna respondenterna 

uppfattar detta i vissa fall som krävande då de anser att detta tar för mycket av deras tid innan 

arbetet. Bortsett från klädpolicyn ser de oerfarna respondenterna sminkandet som något 

positivt eftersom de anser att det lockar kunderna till att handla det smink de har på sig.  
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Samtidigt är detta något som alla respondenter finner sig i då de anser att det ingår i deras 

arbete.   

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om butikspersonalens känsloarbete ter sig 

olika i interaktion med kund, interaktion med kollegor och i förhållande till arbetsgivarens 

krav. För att undersöka detta utfördes intervjuer med butiksförsäljare inom en kosmetikkedja.  

Emotionell involvering i arbetet 

Resultatet visade att butiksförsäljarnas känsloarbete ter sig olika i interaktion med kunder. När 

kunden blev allt mer krävande använde respondenterna sig av ett ytligt emotionellt agerande. 

Detta kan bero på att butiksäljarna inte vill visa att de tar åt sig personligt när kunden till 

exempel är missnöjd utan fortsätter att le även om de blir irriterade eller ledsna, vilket tyder 

på ett ytligt emotionellt agerande (Hochschild, 2003). 

 

De oerfarna respondenterna använder sig i större utsträckning av ett djupt agerande och anser 

att de är sig själva på arbetet. Ett resultat av detta blir att de oerfarna butiksförsäljarna tar åt 

sig av kritik personligt och får därmed svårare att släppa sina kundmöten efter arbetsdagen, 

vilket i värsta fall kan leda till utbrändhet (Abiala, 2000). De erfarna respondenterna kan även 

de använda sig av ett djup agerande men är bättre på att skilja sin yrkesroll från sin privata 

roll, vilket innebär att de inte berörs personligen av sina mindre bra kundmöten efter 

arbetsdagen (Hochschild, 2003). Dock var de bra kundmötena något som de erfarna 

respondenterna kunde fundera över på sin fritid. Denna selektering av kundmöten kan fungera 

som en försvarsmekanism för att de anställda ska orka med den emotionella påfrestningen de 

utsätts för på arbetet. 

 

När butiksförsäljaren står i kassan och tar betalt av kunder anser majoriteten av 

respondenterna att kassaarbetet går på ren rutin och att det ibland känns som om de har ett 

manus. De anser att det inte är lika känslomässigt ansträngande att stå i kassan som ute på 

golvet och sälja. Vid interaktion med kunden ute på golvet ansåg butiksförsäljarna att de 

kunde vara sig själva och visade vad de verkligen kände, vilket tyder på ett djupt emotionellt 
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agerande (Hochschild, 2003). Dock innebär inte det djupa agerandet att de faktiskt är sig 

själva utan att de väljer att framkalla det djupa agerandet för att kunna gå in i sin roll som 

försäljare. Detta argument kan även stödjas av Leidners (1999) forskning på en 

snabbmatskedja och ett försäkringsbolag. Personalen på snabbmatskedjan som har mer 

rutinmässiga arbetsuppgifter, som till exempel kassaarbete än försäkringsbolagssäljarna som 

måste agera övertygande inför sina kunder. Leidner kommer fram till att personalen på 

snabbmatskedjan använder sig av ett ytligt emotionellt agerade emedan 

försäkringsbolagssäljarna använder sig av ett djupt agerande. Detta resultat stämmer väl 

överens med denna undersökning då butiksförsäljarna använder sig av ett ytligt emotionellt 

agerande vid kassan och ett djup agerande när de står på golvet och säljer. Dessa skiftningar 

ses som positivt från respondenternas sida eftersom de ser kassaarbetet som en paus från det 

intensiva säljararbetet. Detta tyder på att butiksförsäljarna tycker att det kan vara avkopplande 

att använda sig av ett ytligt emotionellt agerande, vilket är en indikator på att det är krävande 

att använda sig av sitt djupa emotionella agerande på butiksgolvet. 

 

Mot kollegor visade det sig att samtliga respondenter använder sig av ett djupt emotionellt 

arbete där de uttryckte den upplevda känslan. De oerfarna respondenterna ansåg att de hade en 

privat relation till sina kollegor där de kunde dela med sig av sina känslor. Detta kunde inte de 

erfarna butikssäljarna eftersom de inte ansåg att de var hundra procent sig själva på arbetet, 

dock var det djupa agerandet det mest förekommande gentemot kollegorna. Kosmetikkedjan 

ställer krav på att butiksförsäljarna alltid ska se glada ut och bemöta kunderna med en 

personlig service men även att de ska vara klädda och sminkade på ett specifikt sätt. Genom 

att butikspersonalen ska sminka sig på ett särskilt sätt och bära företagets kläder vill 

kosmetikkedjan bygga upp en fasad av expertis inom kosmetikområdet, detta kan även kallas 

för idealisering (Goffman, 2009). Detta kan ses som strategiskt val av arbetsgivaren som med 

hjälp av detta får det lättare att styra de anställdas känslouttryck (Fineman, 1999). Då 

arbetsgivaren kräver att butiksförsäljarna ska agera personligt gentemot sina kunder blir det 

desto svårare för butiksförsäljarna att hantera gränsen mellan sin yrkesroll och privata roll 

(Abiala, 2000).  Detta gick även att urskilja bland de respondenter med minst erfarenhet inom 

yrket, vilket kan leda till utbrändhet just för mindre erfarna individer (Hochschild, 2003).   
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Roller 

En del säljare var medvetna om sin roll emedan andra ansåg att de var sig själva på arbetet. 

Två av säljarna kunde särskilja sina roller som privatperson från sin yrkesroll. Detta går att 

tolka som att individen inte helt går upp i sin arbetsroll (Goffman, 2009). Denna rolldistans 

kan även övergå till cynism och syftar på att individer som har lättare att distansera sig från 

sitt framträdande är mer socialt skicklig (Goffman, 2009). I detta fall var det endast två av 

butiksförsäljarna som skilde på rollerna emedan resterade fyra ansåg sig vara samma person 

på arbetet som privat. Anledningen till att fyra respondenter inte skiljde på rollen kan vara att 

yrkesrollen är en bekräftelse på dess självbild och att de därför identifierar sig stark med 

butikssäljarrollen (Goffman, 1961). Dock fanns det säljare som medvetet spelar en roll för 

kunderna och nästintill fjäskar för dem vilket tyder på en klar rolldistans (Goffman, 1961) 

vilket gör att dessa personer kan ha större möjligheter att lyckas inom servicebranschen 

(Abiala, 2000). 

 

Samtliga respondenter svarar att de har sett kollegor tappa sin roll inför kunden och visa 

frustration, irritation och likgiltighet. Dessa tillfällen har uppstått när kunden varit krävande 

eller missnöjd och kritiserat butiksförsäljaren. Kunden har en högre social status än 

butiksförsäljaren och kan använda sig av manér som direkt ger en antydan om att denne 

kommer att styra interaktionen (Goffman, 2009). I dessa fall tappar säljaren framträdandet 

och slutar följa normen över vilka krav som ställs på yrket och idealiseringen av rollen kan 

därmed inte spela rollen (Goffman 1961). Vidare måste säljaren acceptera kritiken då kunden 

alltid har rätt inom servicebranschen, vilket kan leda till att säljaren känner sig förödmjukad 

och känner att denne inte har någon kontroll över situationen (Leidner, 1999). Detta kan även 

förstås som att majoriteten av respondenterna faktiskt intar en roll under arbetet utan att de är 

medvetna om detta. Hade de varit sitt privata jag hade de kunnat ta kontroll över situationen 

genom att ge kunden svar på tal. I resultatet berättar de respondenter med minst erfarenhet hur 

de fortfarande tänker på hur de ska bete sig om de lämnar butiken med sina arbetskläder på. 

Arbetskläderna kan ses som en sätt för arbetsgivaren att påverka de anställdas känslouttryck 

även utanför butiken (Fineman, 2000).  

Team 

Anställda i respondenternas butik varierade såväl i antal som i ålder. De respondenter som 

hade privata relationer med sina kollegor var oftast jämnåriga med dessa. De respondenter 
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som inte hade någon privat relation till sina kollegor angav ålderskillnad och därmed olika 

typer av privatliv som skäl till detta, vilket skapar en mer formell relation mellan de anställda 

(Goffman, 2009). Det visar sig även att butiksförsäljarna som har en privatrelation till 

varandra har svårare att växla mellan yrkes- och privatrollen i butiken. I ena stunden står de 

och pratar med sin kompis/kollega och i andra stunden måste de slå om till försäljare vid 

interaktion med kund.  Detta kan även vara en förklaring till att de respondenter som anser 

vara sig själva på arbetet då de arbetar med sina kollegor som de umgås privat med.  

Samtliga respondenter anser att de har ett bra samarbete med sina kollegor genom att 

exempelvis stödja en kollega med dennes argument gällande en produkt i interaktion med en 

kund. Dialogen mellan de båda butikssäljarna kan ses som något spontant från kundens 

perspektiv men det är i själva verket en planerad akt, vilket kan ses som ett strategiskt knep 

från butikssäljarnas sida (Goffman, 2009). 

 

Butikchefen sågs inte alltid som en i teamet av respondenterna utan det som avgjorde detta 

var hur pass auktoritär chefen var i sitt ledarskap. De auktoritära butikscheferna kunde till 

exempel tillrättavisa en anställda som fått klagomål från en kund framför all personal, vilket 

kan ses som en regisserande roll (Goffman, 2009). 

Regionsbeteende 

I butiken kan det ske olika typer av samtal beroende på kollegor och butikschef . De 

respondenter som kände varandra privat kunde föra privata samtal när kunden kunde höra den 

emedan de anställda som inte hade en privat relation till varandra inte förde några privata 

samtal framför kunden. De respondenter som förde privata samtal i butiken när kunden kunde 

höra de var emellertid noga med att poängtera att de inte kunde prata om vad som helst utan 

sådant som var acceptabelt för kunden att höra. Detta är även något som blev tydigt under 

observationen som genomfördes i förstudien, där butiksäljarna stod och samtalade om helgens 

aktiviteter trots att de var medvetna att kunder kunde höra dem. Således ger detta en indikator 

på att butiken kan ses som en främre region där respondenterna upprätthåller hövlighets- och 

anständighetsnormen (Goffman, 2009). Vidare har samtliga respondenter svårt att skilja vad 

som är regler och på vad som är normer inom branschen. Detta kan vara en indikator på att de 

moraliska kraven är otydliga på arbetsplatsen och att de instrumentella kraven får större 

utrymme inom kosmetikkedjan. Majoriteten av respondenterna vet hur de borde agera men är 

inte säkra om det är regler eller normer. När det inte fanns några kunder i butiken kunde 
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samtliga respondenter föra privata samtal mellan varandra och även tala om kunder. Dock 

kände ingen av respondenterna att de kunde tala helt fritt i denna region vilket jag därför 

kallar för en mellanregion. I fikarummet kunde respondenterna tala fritt och samtalen kunde 

innefatta kollegor, chefer och kunder, vilket gör denna region till den bakre (Goffman, 2009).  

Arbetsgivarens påverkan 

I denna studie framgår det att kosmetikkedjan använder sig av emotionell press och kontroll 

för att styra de anställda (Hochschild, 2003). Butiksförsäljarna förväntas ständigt ha ett leende 

på läpparna och tillhandahålla god service i butiken. Arbetsgivaren vill även att 

butiksförsäljarna använder sig av en personlig service, vilket resulterar i att respondenterna 

känner att de måste använda sig av ett djupt emotionellt agerande för att kunna övertyga 

kunderna (Hochschild, 2003).  

 

Ett av de mest centrala krav som ställs på respondenterna är deras personliga budget. Detta 

kan upplevas som en stressfaktor då det för samtliga respondenter är näst intill omöjligt att nå 

upp till budgetmålen. Butiksförsäljarnas beteende påverkas på så sätt att de måste försöka 

sälja och agera mer övertygande mot kunder, vilket leder till att de måste använda sig av ett 

djupt agerande (Leidner, 1999) .  

 

Vidare finns det en stor skillnad i hur väl insatta respondenterna är i sin arbetsrollbeskrivning. 

De respondenter som av tillfällighet börjat arbeta i butiken genom till exempel praktik eller 

extraarbete, är inte så väl insatta i arbetsrollsbeskrivningen som de respondenter som 

medvetet sökt en heltidstjänst till butiken. Detta kan möjligen vara en förklaring till att vissa 

respondenter har svårare att skilja på sin privata roll och sin yrkesroll eftersom de inte känner 

till arbetsbeskrivningen. Detta kan även vara en anledning till att en del respondenter inte 

kunde nämna några policys eller regler eftersom de ansåg att dessa regler var så pass 

inarbetade i deras roll som butiksförsäljare. I själva verket kunde det vara så att de inte kunde 

utskilja dessa eftersom de aldrig fått ta del av de utan lärt sig de med tiden genom ren praktik. 

Dock var alla respondenter på det klara med att företagets centrala krav på dem var att sälja 

och att se glada och trevliga ut.   

 

Det framkommer att den vanligaste orsaken till att kunden blir missnöjd är att det är fel på 

produkten. Här uppstår det ett dilemma för respondenterna då arbetsgivaren inte har några 
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givna regler för hur en reklamation ska åtgärdas. Butikschefer anser att produkter som 

uppenbart är fel på ska tas tillbaka emedan kosmetikkedjans huvudkontor anser att alla 

produkter ska tas tillbaka, så länge kunden är nöjd. Respondenterna talar om att det är enklare 

att ta tillbaka en produkt när kunden har ett vänligt tillvägagångssätt emedan de har svårare att 

ta tillbaka en reklamation när kunden är otrevlig. En förklaring till detta kan vara att 

respondenterna utnyttjar ett tillfälle att ta kontroll över en situation där det inte finns några 

givna regler och detta kanske leder till en viss upprättelse för de tillfällen respondenten känner 

sig maktlös i arbetet (Leidner, 1999).  

 

Resultatet visar att en del respondenterna känner sig övervakade och kontrollerade av 

butikschefen som bland annat kontrollerar personalens försäljning och hur personalen beter 

sig i butiken (Leidner, 1999). En del respondenter anser även att regionchefen med sina 

spontana besök och tillrättavisningar fyller en övervakningsfunktion. Denna typ av 

övervakning från arbetsgivarens sida kan tänkas bero på att kosmetikkedjan vill att personalen 

upprätthåller sin yrkesroll (Leidner, 1999). All den övervakning och kontroll som 

respondenterna upplever kan leda till att personalen förlorar sin autonomi och känner sig 

depersonaliserad (Leidner, 1999). Detta kan i sin tur leda till utbrändhet och vantrivsel på 

arbetet (Hochschild, 2003). 

 

I förstudien kom det fram att kosmetikkedjan använder sig av så kallade mystery shoppers 

som ska utvärdera personalen i butiken på olika punkter (Butikschef, 2012). Dessa mystery 

shoppers fyller en övervakande funktion eftersom de utger sig för att vara kunder samtidigt 

som de bedömer butiksförsäljarnas beteende. Dock var det ingen av respondenterna som 

nämnde denna övervakningsfunktion när frågan rörande kontroll och övervakning ställdes. 

Detta kan bero på att säljarna känner sig trygga i sin yrkesroll och behandlar kunderna 

likvärdigt. En annan aspekt kan vara att övervakningen och kontrollen från arbetsgivarens 

sida är så pass inarbetad i arbetet att personalen tar denna typ av kontroll som förgivet 

(Leidner, 1999). 

 

De etiska kraven som ställs på butiksförsäljarna innebär att de ska vara sminkade efter olika 

trender och klä sig efter en viss klädkod. Detta upplever de erfarna respondenterna som 

tidskrävande emedan de oerfarna respondenterna inte kände sig som sig själva i 

arbetskläderna. Således kan detta vara ett tecken på att de oerfarna butiksförsäljarna inte kan 

skilja på yrkesrollen och sin privatroll, då de vill bära kläder som de kan identifiera sig själva 
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med. De oerfarna respondenterna ser dessa estetiska krav som en norm och likställer det med 

andra arbetsuppgifter. De oerfarna respondenterna hoppas att kunna påverka kunden genom 

sitt utseende och smink (Lewenhaupt, 2005). Dock så finner sig samtliga respondenter i dessa 

krav, även de erfarna och verkar till synes inte göra något motstånd mot detta (Leidner, 1999). 

Dessa etiska krav är även sätt för kosmetikkedjan att locka till sig konsumenterna (Pettinger, 

2004) genom att låta de anställda agera som ansiktet utåt åt företaget (Dahlkwist, 2002).   

Slutsats 

Studien visar att det finns skillnader i känsloarbete beroende på vem butiksförsäljarna 

interagerar med. Gentemot kunden använder de oerfarna respondenterna sig för det mesta av 

ett djupt agerande och de erfarna väljer att agera ytligt med krävande kunder. Detta kan främst 

bero på att de oerfarna respondenterna är yngre, vilket gör det lättare för arbetsgivaren att 

forma den anställde (Hochschild, 2003). Vidare kan de erfarna respondenterna möjligtvis ha 

en starkare tro på sin självbild, vilket bidrar till att det blir lättare att distansera sig från sin 

yrkesroll (Goffman, 1961).  

 

I interaktion mot kollegorna använde sig samtliga respondenter av ett djupt agerande där de 

kunde utrycka den upplevda känslan. Detta går hand i hand med att en del av dem känner att 

de kan vara sitt privata jag med sina kollegor. Dock beror detta på om de befinner sig i 

butiken med eller utan kunder, eller om de är i fikarummet.  

 

Slutligen fyller arbetsgivaren en övervakande funktion över de anställda. De anställda känner 

av detta främst från olika chefer i organisationen. Anledningen till detta kan vara att denna 

kontroll är så pass inarbetad att personalen tar detta för givet i sitt dagliga arbete. Således 

verkar arbetsgivarens krav ha en indirekt påverkan på de anställdas känsloarbete då de trots 

allt väljer att agera i enligt med arbetsrollsbeskrivningen.  

 

Det förekommer alltså det djupa emotionella agerande mest för butiksförsäljarna mot kund 

och främst ute på butiksgolvet. Kassaarbetet, som kan ses som en mer rutinmässig 

arbetsuppgift än butiksgolvarbetet, ger respondenterna en möjlighet att kunna ta en paus från 

säljarrollen. Respondenterna växlar mycket mellan det ytliga - och det djupa känsloarbetet 

under en arbetsdag, beroende på vem de interagerar med; kollega eller kund.  Arbetsgivaren 

har en avgörande roll i respondenternas känsloarbete då de genom olika incitament styr 
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personalen att använda sig av ett djup emotionellt agerande. Vad detta kan ha för 

konsekvenser ryms inte inom denna studies ramar, men skulle vara intressant att se i 

kommande studier.     

 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att jämföra kosmetikbranschen med övriga 

servicebranschen och se vad det finns för likheter och skillnader de emellan och vad detta kan 

tänkas bero på. Vidare skulle även kundens eller arbetsgivarens perspektiv vara av intresse att 

undersöka och se hur väl tankar och uppfattningar rörande butiksrollen det stämmer överens 

med respondenternas. Ett annat förslag på vidare forskning skulle vara att utgå från en 

etnografisk ansats, vilket skulle innebära att forskaren får vara med i fält och studera 

personalen i arbetet.   

Kritisk reflektion  

För det första genomfördes det endast sex intervjuer inom en organisation, vilket gör det svårt 

att generalisera studien. Vidare genomfördes studien under en kortare period vilket kan 

medföra att respondenterna påverkas av andra förhållanden i omgivningen. Då studiens syfte 

delvis är explorativt är förhoppningen att den kan ligga till grund för vidare forskning inom 

området. För det andra tas inte butiksförsäljare med mindre än 1 års erfarenhet med i studien, 

vilket kan innebära att det inte går att säga hur känsloarbetet ter sig för denna grupp.  

Vidare är det inte enbart känsloarbetet som påverkar interaktionerna utan det kan även finnas 

andra faktorer som får respondenterna att agera som de gör, exempel på detta kan vara 

tidigare erfarenhet av servicebranschen eller arbetslivserfarenhet överhuvudtaget.  Samtliga 

respondenter befinner sig mellan 19 och 30 års ålder och det går därmed inte att se de 

eventuella konsekvenserna som yrket för med sig. Dock infinner sig majoriteten av de 

anställda på den undersökta organisationen inom detta ålderspann vilket torde ge en rättvis 

bild av kedjan. Vidare hade det varit intressant att undersöka vad åldersspannet beror på och 

hur stor personalomsättningen är inom detta företag. Detta skulle kunna vara en indikator på 

om de anställda blir utbrända eller inte orkar med branschen. En annan faktor som är viktig att 

ta med i detta sammanhang är området jag valt att studera - Stockholmsområdet. Då detta är 

en storstad kan det tänkas att fördelningen av ålder kan se annorlunda ut och att svaren från 

respondenterna är annorlunda än om undersökningen hade genomförts i en mindre stad. 



 

 33 

Källförteckning  

Litteratur  

Abiala, K. (2000). Säljande samspel - en sociologisk studie av privat servicearbete. Edsbruk: 

Akademitryck AB. 

 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden, 1:a uppl. Malmö: 

Liber. 

 

Blumer, H. (1986). Symbolic Interactionism - Perspective and Method. Berkeley: University 

of California Press.  

 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder, 1:a uppl. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Creswell, John W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five 

approaches, 2 ed. Thousand Oaks: SAGE. 

 

Dahlkwist, M. (2002) Social kompetens – en utvecklingsguide. Uppsala: Kunskapsföretaget. 

 

Fineman, S. (red.) (2000). Emotion in organizations, 2 ed. London: SAGE. 

 

Goffman, E. (1961). Encounters - two studies in the Sociology of interaction. New York: 

University of California Press.  

 

Goffman, E. (1974). Frame Analysis. New York: Harper & Row. 

 

Goffman, E. (2009). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets dramatik. 5:e uppl. 

Stockholm: Norstedts.  
 

Hermerén. G. m.fl. (2011). God redovisningssed- Vetenskapsrådets rapportserie. Stockholm: 

CM-Gruppen AB. 

 

Hochschild, A. (2003). The managed heart: commercialization of human feeling : Twentieth 

anniversary edition with a new afterword, 2 ed. Berkeley: University of California Press. 

 

Jones, G. (2010). Beauty Imgined: A History of the Global Beauty Industry, Oxford: Oxford 

University Press.  

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun, 2:a uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lewenhaupt, T. (2005), Kläders tysta språk, Stockholm: Atlantis. 

 

Mead, A.H. (1967). Mind, Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist: Ltd., 

London: University of Chicago Press. 

http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=University%20of%20California%20Press&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=University%20of%20California%20Press&fromproduct=true
http://www.adlibris.com/se/searchresult.aspx?search=advanced&publisher=University%20of%20Chicago%20Press&fromproduct=true


 

 34 

 

Nyström, J. & Wallén, M. (2002). Ansiktet utåt – om service i frontlinjen och korta 

kundkontakter, Malmö: Liber ekonomi. 

 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for business students, 5:e 

uppl. Harlow: Financial Times Prentice Hall. 

Tidsskiftartiklar  

Aschforth, B. & Humphrey, R. (1993). Emotional Labor in Service Roles: The Influence of 

Identity. The Academy of Management Review, vol. 18, No 1, s.92-93. 

 

Hochschild. A. (1979). Emotion work, feeling rules, and social structure. The american 

journal of sociology, vol. 85, nr 3, s 551-575.  

 

Leidner, R. (1999). Emotional Labor in Service Work. The Annals of the American Academy 

of Political and Social Science, vol. 561, s. 81-95. 

 

Nickson, D., Warhurst, C., Cullen, A.M. & Watt, A. (2003). Bringing in the Excluded? 

Aesthetic labour, skills and training in the ‘new’ economy. Journal of Education and Work, 

16 (2), s. 185-203. 

 

Pettinger, L.(2004). Brand Culture and Branded Workers: Service Work and Aesthetic Labour 

in Fashion Retail. Cunsumption, Markest and Culture, 7 (2), s. 165-184. 

Elektroniska källor  

Ernst & Young, (2009). Stockholms framtida kompetensbehov. Nedladdad 2012-04-23 från 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/document/view/stockho

lms-framtida-kompetensbehov-4486 

Svenska kosmetik- och hygienmarknaden, (2012). Tabell 2002-2011. Nedladdad 2012-04-20 

från http://www.ktf.se/hygien.htm 

Företagsspecifika källor 

”Butikschef”, Butikschef på ”kosmetikkedjan”, Stockholm, 10 april, 2012, Stockholm, 

telefonintervju. 

 

Dokument 1, Interntmaterial från ”kosmetikkedjan”, Stockholm, 11 april, 2012, Stockholm 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/document/view/stockholms-framtida-kompetensbehov-4486
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/stockholmbusinessregion/document/view/stockholms-framtida-kompetensbehov-4486
http://www.ktf.se/hygien.htm


 

 35 

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrundsinformation 

1. Kön? 

2. Ålder? 

3. Hur kommer det sig att du arbetar i en kosmetikabutik? 

4. Vad var dina förväntningar på tjänsten? 

5. Hur länge har du arbetat inom denna kedja? 

Kund/Känslor  

1. Beskriv en typsikt dag på jobbet? (Var det en bra/dålig dag?) 

2. Hur mycket interagerar man med kunder och kollegor under en arbetsdag? 

3. Vad tror du att kunden har för förväntningar på dig? 

4. Har du stött på en missnöjd kund? Om ja, vill du beskriva en sådan situation? 

5. Vad brukar missnöjet handla om och hur hanterar du det?  

6. Finns det rutiner i butiken för hur man ska hantera sådana möten eller måste du 

improvisera? 

7. Hur brukar du känna efter att ha stött på en missnöjd kund? 

8. Kan du släppa ett sådant möte på en gång eller dröjer det sig kvar? Om ja, vad tänker 

du på och hur känns det? 

9. Får du utlopp för dina känslor på arbetet? Om ja, i sådant fall hur och på vilket sätt? 

Är det dina privata känslor eller känner du att det är upp spelade känslor? 

10. Tänker du på kundmöten efter arbetstid? I så fall på vad?  

Kollegor/ Team 

1. Hur ser dina relationer till dina arbetskolleger ut?  Vad pratar ni om när ni arbetar 

tillsammans i butiken? (i närvaro av kund/frånvaro av kund).  

2. Vad pratar ni om i fikarummet? Exempel?  

3. Ställer dina kollegor upp för dig? Om ja, hur och på viket sätt ställer ni upp för 

varandra? 

4. Hur brukar dina kolleger hantera sina känslor med en krävande kund (kan man 

observera det)? 

Arbetsgivarens påverkan 

1. Har du en arbetsrollsbeskrivning? Om jag, hur ser den ut? Krav? 

2. Brukar du tänka på din arbetsrollsbeskrivning i ditt dagliga arbete? Om ja, på vilket 

sätt påverkar det dig? 

3. Känner du dig övervakad eller kontrollerad när du arbetar? Om ja, på vilket sätt?  

 


